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Programrapport 
 

Programmets namn: 

Specialistutbildning med inriktning mot 
ambulanssjukvård 

Ladokkod: 

GAMBU19H 

Antal högskolepoäng: 

60 hp 
Årskull 
H19/V20 

Programansvarig: 
Gabriella Norberg Boysen 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

Av de 36 studenter som startade programmet har (21 augusti 2020), 29 st 60 hp, 1 st 52,5 hp, 4 st 45 
hp, 1 st 39 hp och en student som gjorde ett tidigt avhopp 1,5 hp. De 4 studenterna som har 45 hp 
skall examiniera sin uppsats i september 2020. 
 
Svarsfrekvens på programutvärdering: 9 av 35 (26%) i skriftlig form, varav 56% kvinnor, 
medelåldern 33 år. Därutöver har utvärdering skett muntligt i samband med programavslutning där 
ca 50% av studenterna deltog. 
 
Programrapporten baserar sig även på kursrapporterna, där svarsfrekvensen varit enligt följande i 
skriftlig form: 
Ambulanssjukvårdens funktion och organisation: 19 av 39 (48%) 
Bedömning och omhändertagande inom ambulanssjukvård I: 26 av 37 (70%) 
Bedömning och omhändertagande inom ambulanssjukvård II: 17 av 36 (47%) 
Bedömning och omhändertagande inom ambulanssjukvård III: 15 av 35 (43%) 
Ambulanssjukvård: 7 av 35 (20%) 
Därutöver har samtliga kurser även utvärderats muntligt i samband med att kursen avslutas. 
 

Analys av:  

Studenternas möjlighet till ansvar och delaktighet 

I och med att utbildningen bytt pedagogik till Flippat klassrum, så har studenterna tvingats ta stort 
ansvar när det gäller att inhämta teoretisk kunskap. Det har bland annat skett genom ett dokument, 
Förberedelser, där studenterna ges förslag på sidor i kurslitteraturen att läsa. Filmer har också lagts ut 
på PingPong. I slutet av varje kurs har studenterna fått utvärdera vad de tyckte var bra och vad som 
var mindre bra eller om de saknat något. Generellt har studenterna uppskattat Förberedelserna, 
däremot är det få som använder sig av filmerna. De filmer som studenterna tittar på har varit 
introduktionsfilmer. Studenterna beskriver att de önskar mer föreläsningar, samtidigt som 
deltagandet i samband med föreläsningarna varit mycket lågt, cirka 20-25%. Utbildningen har i och 
med Covid19 prövat både fysiska och nätbaserade föreläsningar, men deltagandet har ändå varit lågt. 
Framför allt har studenterna lyft att de saknar EKG-tolkning. Inför nästa år kommer det således att 
finnas med i utbildningen, genom samläsning med Masterprogrammet. Förövrigt kommer 
ambulansprogrammet att samläsa moment även  med Anestesiprogrammet och Akutprogrammet 
nästa år. 
 
Studenterna upplever generellt att de har haft möjlighet att vara delaktiga i utbildningen genom att 
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kurserna utvärderats både muntligt och skriftligt. En del moment har till exempel utvärderats under 
tiden (simulering) och anpassats utifrån studenternas önskemål. Lärarna har lyssnat och berättat vilka 
förändringar som kommer att vidtas, utifrån deras utvärderingar. De lyfter speciellt att de upplever 
att det varit lätt att få kontakt med lärarna som också uppfattas som engagerade. 

Innehåll, undervisningsformer, examination och progression 

INNEHÅLL:   
Studenterna anser att de i hög grad blivit medvetna om sin funktion och sitt ledningsansvar (67%) 
och vilka lagar och författningar som har betydelse för ambulanssjukvården (78%). De flesta anser 
att utbildningen ökat medvetenheten om mänskliga rättigheter (88%). Majoriteten (56%) anser att 
utbildningen uppmärksammat betydelsen av hållbar utveckling. 78% anser i hög grad att de klarar att 
arbeta självständigt. Alla anser sig kunna hantera komplexa situationer prehospitalt. och kunna 
prioritera utifrån individens behov. Däremot menar 44% att de enbart delvis utvecklat sin förmåga 
att förstå andra människor, medan 44% tycker att de utvecklat förmågan i hög grad. När det gäller att 
möta människor med olika social, ekonomisk och kulturell bakgrund menar 22% att det skett i lägre 
grad, 56% att det delvis berörts och 22% att det berörts i mycket hög grad. 67% anser att de behöver 
mer kunskaper gällande läkemedel och dess effekter och biverkningar. Hälften av studenterna anser 
sig erhållit tillräckliga kunskaper kring dokumentation, medan hälften inte anser det. 67% känner sig 
väl förberedda inför sitt kommande yrke. 89% känner sig uppdaterade när det gäller aktuell forskning 
inom området. Lika mång anser sig erhållit redskap för att kunna delta i förändrings- och 
förbättringsarbete. 89% anser att de under VFUn fått möjlighet att träna kliniska färdigheter, så de 
känner sig säkra inför framtida arbetsuppgifter. Alla ansåg att VFUn också bidragit till en bättre 
förmåga att möta och samtala med patienter/närstående. Alla ansåg att simulering på KTC givit 
möjlighet att träna kliniskt och bidragit till att de känner sig säkrare. Flertalet (78%) känner sig 
förberedda på att arbeta i team. Alla känner sig förberedda på att möta patientens behov i akuta 
situationer och beakta patientens perspektiv. De flesta anser också att det finns ett samband mellan 
examensmål, lärandemål, undervisningsformer och examinationer. 78% anser att 
examinationsformerna varit utformade så att de fått möjlighet att utveckla sina kunskaper inför sitt 
framtida yrke. 67% menar att examinationsuppgifterna i hög grad bidragit till kunskap inom det 
framtida yrket, 11% menar att de delvis bidragit och 22% att de inte bidragit så mycket. 78% Hade 
valt att studera ambulansprogrammet vid Högskolan i Borås igen om de valt idag, medan 22 % 
förmodligen inte hade valt det. Samma %-tal gäller för om de skulle rekommendera andra att läsa 
den aktuella utbildningen. 
 
UNDERVISNINGSFORMER:  
Studenterna lyfter speciellt den fullskaliga simuleringen som speciellt lärorik, extra bra är när 
levande markörer används. Simuleringen gjordes tillsammans med Akutprogrammet, vilket 
studenterna tyckte var bra, då hela vårdkedjan, inklusive överlämning inkluderades. De lyfter också 
att progressionen i fallen varit bra samt att debriefingen efter varje fall varit viktig och givande. 
Tanken är att fortsätta samsimulera med akutprogrammet, men att debriefingen sker programvis. På 
grund av att skolan befinner sig i läge gult t.o.m. 8 november, så kommer inte samsimulering ske i de 
första två kurserna. 
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Prehospital sjukvårdsledning (PS) genomfördes i sin helhet med halva klassen, därefter kom Covid19 
och medförde att den andra halvan fick öva i små grupper enbart med hjälp av table top-övningar 
och erhöll således inte den formella PS-utbildningen (konceptutbildning). PS-utbildningen 
uppskattas mycket av studenterna och kommer att genomföras i sin helhet om det är möjligt. 
 
Annan simulering har varit luftvägshantering, frakturhanterung, IO-nål, stora C och immobilisering i 
form av skillstations samt A-HLR, detta hade de i början av sin utbildning. Barn-HLR, förlossning 
och etisk simulering fick utgå som simulering, på grund av Covid19. Förlossningen visades dock via 
länk i form av föreläsning och praktiskt handhavande (visade via förlossningssimulator). Frågor 
kunde ställas under tiden. Den etiska simuleringen ersattes med webföreläsning och en gruppuppgift. 
Studenterna uttrycker att de hellre velat ha det som simulering, men tycker att lösningarna var 
relevanta och tillräckliga. Om det är möjligt kommer denna simulering att genomföras i sin helhet 
även nästa år. 
 
I utbildningen användes även webbaserad simulering i form av Body Interact (BI). Studenterna 
tyckte inte att det var så bra, då fallen inte var relevanta för ambulanssjukvård och att programmet 
inte var anpassat efter svenska behandlingsriktlinjer. Tanken är att ändå använda det även nästa år i 
syfte att mängdträna primär och sekundär bedömning och stanna i programmet utan vidare 
behandling. 
 
Seminarierna (både fysiska och nätbaserade) som varit kopplade till respektive kurs har studenterna 
också lyft fram som lärorika. Seminariernas syfte har varit att problematisera olika case eller andra 
uppgifter (t.ex. VFU-uppgift) och att studenterna lär av varandra genom dialog, med läraren som 
stöd. Studenterna tycker det är bra att ha zoomseminarium ibland, men interaktionen blir inte lika 
bra och alla kommer inte till tals på samma sätt. Enligt studenterna är inte alla bekväma med att prata 
via sin dator. Lärdomen av detta är att ha både fysiska och nätbaserade seminarium fortsättningsvis. 
 
Föreläsningarna som genomförts under utbildningen har varit introduktion till kurserna, 
radiokommunikation, PDV/hot och våld, dokumentation, Primär och sekundär bedömning, 
luftvägshantering och kinematik. Förlossningssimuleringen blev på grund av Covid19 också en web-
föreläsning. Generellt efterfrågar studenterna mer föreläsningar, dock deltar enbart några få, då de 
genomförs (20-25%). Speciellt efterfrågas EKG-tolkning och behandling av akuta sjukdomar. 
Studenterna anser att det är bra när det finns möjlighet att delta på föreläsningar via zoom. Lärarnas 
tankar kring det låga deltagandet är att det inte är obligatoriskt. För att ändå tillgodose studenternas 
önskemål kommer ambulansprogrammet att erbjuda zoomföreläsningar i form av samläsning med 
andra program. Exempel på detta är Masterprogrammet där de erbjuds föreläsningar om 
patientsäkerhet, akuta bedömningar av barn, EKG-tolkning, bedömning och diagnostik (vuxen). 
Anestesiprogrammet erbjuder zoomföreläsning i luftvägshantering. Dessutom kommer en 
farmakologiföreläsning att finnas. 
 
Samtliga praktiska kurser (dvs. inte metod- och uppsatskurs) innehåller en vecka VFU., förutom 
kursen Ambulanssjukvård som är 5 veckor VFU, varav en vecka inom anestesi och en dag på 
larmcentral. All VFU, förutom anestesi och larmcentral skall vara på samma ambulansstation med 
samma handledare under hela utbildningen. På grund av Covid19, så har en de flesta studenterna inte 
fått vara inom anestesin eller larmcentral, då de inte tog emot studenter från ambulansprogrammet 
då. Det medförde en vecka till på den ordinarie VFU-platsen. Några studenter fick även byta 
ambulansstation, då även en del ambulansorganisationer stängde för studenter. Studenter med 
ambulanserfarenhet önskar mer variation på sin VFU, de ger exempel att de skulle vilja vara på 
barnakut, förlossning, HIA etc. Studenterna har haft möjlighet att i samband med sin handledare 
(som måste ha ett gott underlag för bedömning) göra enstaka dagar inom annan, närliggande 
verksamhet. Då kursen är riktad mot ambulanssjukvård finns inte möjlighet att lägga in mer ”annan” 
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VFU, relaterat till UKÄs krav. 
 
EXAMINATION: Den nya utbildningen använder sig även av Casemetodik, vilket innebär att 
studenterna får ett mer eller mindre komplicerat patientfall i början av samtliga praktiska kurser (ej 
metod- och uppsatskurs) (individuell skriftlig inlämningsuppgift), under kursens gång behandlas 
olika moment som de har nytta av i sitt case. I slutet av kursen är det ett seminarium, där studenterna 
problematiserar kring patientfallet och har sedan några dagar på sig att komplettera sitt eget case, 
innan det lämnas in för rättning. Dessa case har studenterna generellt uppfattat som lärorika, även 
om en del av studenterna också tycker att de varit lite tunga. Lärdomar att dra är att lärarna ändå 
tydligare behöver informera om att caset bör påbörjas tidigt i kursen för att undvika att belastningen 
blir så stor i slutet av kurserna. 
 
Studenterna skriver en individuell VFU-uppgift efter varje VFU. Den har enbart examinerats 
genom inlämning och rättning. Tanken är att vid några tillfällen examinera denna uppgift i 
seminarieform. 
 
Den etisk simulering fick utgå på grund av Covid19 och ersattes med en skriftlig gruppuppgift. 
Initialt i utbildningen har de också en gruppuppgift som berör lagar/förordningar/författningar och 
examineras i seminarieform. Den senare kommer att kvarstå, medan den etiska simuleringen 
kommer att genomföras som tänkt, om det är möjligt. Är det inte möjligt är detta sätt ett bra 
alternativ. 
 
All fullskalig simulering är examinerande (obligatorisk) och bygger på aktivt deltagande i både 
simulering och debriefing. Utebliven simulering examineras genom skriftlig inlämning av det aktuella 
simuleringsfallet. Simuleringen bygger på omhändertagande av patient i ett ambulansteam (2 och 2, 
ev. 3). Denna form av simulerad examination kommer att kvarstå nästa år, då det är detta som 
studenterna lyft som mest lärorikt. I kursen Ambulanssjukvård examineras studenterna genom ett 
komplett omhändertagande av en patient i form av simulering (individuell examination), även den 
examinationen kommer att kvarstå. 
 
PROGRESSION: Studenterna påtalar att både simuleringsfallen och de skriftliga 
inlämningsuppgifterna (casen) visar en tydlig progression i dess utformning. Det finns studenter med 
arbetslivserfarenhet som menar att de inte erhållit så mycket ny kunskap, medan det också finns 
studenter med erfarenhet som menar att utbildningen vidgar synsättet och ger ett kritiskt tänkande 
oavsett om de är erfaren eller inte. Lärarnas uppfattning är att det märks en progression hos samtliga 
studenter men tydligast, av naturliga skäl, hos de oerfarna. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER studenterna givit är att farmakologi, EKG-tolkning och akuta 
sjukdomar och behandling efterfrågas i föreläsningsform. Det har också varit ojämn belastning under 
kursernas gång, lite i början och mycket i slutet av kurserna. Det har även varit mycket litteratur som 
blivit dyr. Lärarnas engagemang lyfts som särskilt positivt. 
 
INFÖR NÄSTA ÅR har kursplanerna skrivits om och en del kurslitteratur tagits bort. Samläsning 
har givit möjlighet till fler föreläsningar. Lärarna informerar om vikten av att börja med 
inlämningsuppgifterna tidigt i kurserna för att minska belastningen i slutet. 
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Forskningsanknytning 

Undervisningspedagogiken i ambulansprogrammet baseras på senaste forskning gällande vuxna 
studenter, som visar att förmedlingpedagogik inte är en framgångsfaktor. Flippat klassrum och 
casemetodik samt verksamhetsintegrerat lärande (ViL) (VFU i samtliga praktiska kurser) har 
lyfts som framgångsfaktorer och testas därför i ambulans- och akutprogrammet. Den typen av 
pedagogik ställer högre krav på studenten att ta ansvar för sitt eget lärande. 
 
De flesta individuella inlämningsuppgifterna kräver även en koppling till vetenskapliga artiklar, 
vilket inneburit att studenterna själv behöver söka efter dessa, vilket genererar forskningsanknytning 
och förbereder dem inför sitt examensarbete. Examensarbetet ger en fördjupning inom ett 
områdesspecifikt problem och knyter väl an till befintlig forskningen och genererar förhoppningsvis 
även ny kunskap. 
 
Vid föreläsningar, skill stations, simulering etc. försöker samtliga lärare vara pålästa gällande den 
senaste forskningen som då kan lyftas. 
 
Vid ett undervisningstillfälle under utbildningen anordnades en forskardag (ej obligatoriskt), där 
även verksamheterna bjöds in för att samverka med dem. Forskare, med anknytning till HB, 
berättade om sin forskning, där ett fåtal studenter valde att delta. 
 
Den 5 mars 2020 bjöds studenterna in till ett forskningssymposium (obligatoriskt). Studenterna 
fick sedan i form av en inlämningsuppgift beskriva hur någon av forskarnas resultat kunde användas 
kliniskt. 
 
För att stötta lärarna i samband med debriefing och seminarium i syfte att knyta vårdvetenskap till 
det mer kliniskt arbetet, deltog en senor forskare, BWS, i undervisningen. Det medförde att 
undervisningssituationerna blev mer kritiska och evidensbaserade. 

Resurser 

Då större delen av programmet är nytt sedan HT19, har det också blivit mer resurskrävande, 
gällande TFU. Dock har moment också fått tas bort på grund av Covid19, vilket besparat tid. Inför 
nästa år antas TFUn minska något, dels då samläsning kommer att ske, men också då föreläsningar 
och andra moment genomförts tidigare. Nya filmer kommer också att läggas in vilket på sikt sparar 
TFU. 
 
Simulering är en kostsam undervisning, men ingår i den valda pedagogiken och det är också den som 
studenterna lyfter som mest lärorik, vilket gör att den kommer att prioriteras även fortsättningsvis. 
PS-utbildningen (konceptutbildning) är en del av simuleringen och ett kunskapsområde all ambulans 
verkligen behöver för att kunna arbeta i ambulanssjukvården. Slutövningen som inkluderas i PS-
utbildningen kräver resurser i form av ambulanser, räddningstjänstfordon, levande markörer, fordon 
och ett övningsfält. Detta är också en av de dyrare posterna i utbildningen, men behövs för att 
förbereda studenterna inför sitt kommande yrkesliv. Detta gäller även exempelvis A-HLR som 
studenterna behöver kunna när de är klara ambulanssjuksköterskor. Sådan undervisning kan inte ges 
i stora grupper, vilket också av naturliga skäl, kräver en hel del resurser. 
 
Det är också önskvärt att ambulansprogrammet kan ha tillgång till pedagogiskt, vetenskapligt stöd i 
form av en senior forskare även fortsättningsvis. De lärare som undervisat på ambulansprogrammet 
är professorer, docenter, lektorer, doktorander och adjunkter. Kursansvar delas mellan två personer, 
för att det inte skall bli så känsligt om någon skulle bli sjuk/ledig. 
 
 
 



 
 

 Sida 6 av 6 

Användbarhet och förberedelser för arbetslivet 

Svar på detta finns under ”Innehåll, undervisningsformer, examination och progression”. 
 
Ambulansprogrammet har kontakt med verksamheterna dels i programrådet, men också i samband 
med VFU. Vid tillfälle bjuds verksamheterna in till forskningsdagar/symposium. 
Flera av lärarna arbetar även kliniskt, vilket bidrar till att de är uppdaterade gällande rådande 
riktlinjer och utrustning. 

 

Övrigt 

 

Trots Covid19 upplever studenterna att undervisningen flutit på bra och att ”lärarna har gjort allt 
som står i deras makt för att allt skall fungera”.  Ett exempel är förlossningsföreläsningen som 
uppskattades jättemycket av dem som var med. 
 
Studenterna önskar hellre personligt mail gällande anestesiplacering som dessutom kom väldigt sent. 
Diskussion om den möjligheten skall tas med VFU-teamet. 
 
Avslutningen för programmet hölls via zoom, men det tyckte de flesta ändå var OK, även om de 
hellre önskade ses face-to-face. 
 

Eventuella förslag till förändringar 

 

De förändringar som kommer vidtas har beskrivit under respektive rubrik. 

 

 


