
 

Utvärdering av samverkansprojekt ”VFU i ambulans” 

Högskola och ambulanssjukvård i samverkan 

 

Bakgrund: En av de vanligaste patientkategorierna inom ambulanssjukvården är äldre personer med 

komplexa vårdbehov. Detta ställer stora krav på helhetssyn vid bedömning av vård och behandling. 

För att få förståelse för hur bedömningar utförs erbjöds sjuksköterskestudenter i termin 6 

möjligheten att under två dagar medfölja en sjuksköterska i ambulanssjukvården. PreMedic och 

Högskolan i Kristianstad har initierat ett samverkansprojekt som består i två delar där den ena är att 

studenter ges nämnda möjlighet och att PreMedic har haft möjlighet att genomföra klinisk 

metodträning och simulering på Högskolan i Kristianstad. Projektets genomförande: Studenterna 

genomförde sin VFU inom ambulanssjukvården Nordöstra Skåne i samband med VFU placering, vård 

i hemmet. Handledarna erbjöds utbildning med fokus på handledning och reflektion. Studenterna 

samt handledare har därefter svarat på en enkät med öppna frågor och innehållsanalys har sedan 

gjorts. Svaren har jämförts mellan studenter och handledare. Resultat: Studenterna beskrev 

händelser från sin VFU samt vilka insikter de fått. Samverkan och kommunikation mellan patient, 

anhöriga och olika vårdgivare som grund för att skapa en trygg och säker vård upplevdes som viktig. 

Vidare upplevdes att struktur enligt A-E samt god anamnes som grund för triage och prioritering var 

betydelsefull. Ett av lärandemålen var att reflektera kring de ”icke medicinska” värdena vilket 

studenterna beskrev i form av att skapa trygghet i stressade situationer. Studenterna beskrev även 

att sjuksköterskan i ambulansen gav god omvårdnad oavsett patientens bakgrund. Handledarna 

svarade på motsvarande fråga och framhöll att de blivit bättre på att reflektera kring egna insatser i 

vardagen vilket utvecklat deras eget lärande och ökat deras självkännedom. Studenterna ansåg att 

placeringen hade relevans till deras kommande profession genom ökad förståelse för olika delar i 

vårdkedjan samt ett större helhetsperspektiv. Även handledarna svarade att de ansåg att 

studenterna fick inblick i vårdkedjan och ambulanssjuksköterskans profession. Slutsats: Generellt 

upplevde studenter och handledare projektet som positivt där självutveckling, insikt och reflektion 

var i fokus. Reflektionens betydelse för både student och handledare var tydlig, och kan troligen 

skapa synergieffekter genom ett mer reflekterande arbetssätt där metoder och tillvägagångssätt 

diskuteras och i vissa fall ifrågasätts. Vårdkedjan nämndes ofta vilket belyser att ambulanssjukvården 

är en viktig länk i vårdkedjan mellan hemmet och slutenvården. 

 

 

 


