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Abstract 
Introduction: To manage an airway in a prehospital environment is a complex measure in a 

stressful situation. There are several methods for this measure and they have various level of 

severity depending on the method the ambulance nurse chooses to apply. This measure is 

expected to be managed by the ambulance nurse despite rough environment and lack of time.  

 

Purpose: To describe the ambulance nurse’s experiences of airway management in a cardiac 

arrest situation. 

 

Method:  Twelve semi-structured qualitative interviews was made and analyzed by content 

analysis. The interviews were made at three different ambulance organizations in the south of 

Sweden    

 

Result: The ambulance nurses told about how small but essential task airway management is. 

But it’s still a task they must be able to perform in their work.  There is an insecurity in the 

moment of intubation which is related to lack of training and how rarely they perform the 

moment in their daily duties. The study resulted in three main categories: Insecurity in the 

profession, Prehospital success factors and Person-centered care through teamwork with 

twelve subcategories. What concerned the ambulance nurses the most was airway management 

on children. They describe the greatest success factor to be the simplest possible measures when 

it comes to airway management.  

 

Conclusion: To increase the ambulance nurse’s security in airway management more education 

efforts is needed. Employers should take a greater responsibility for education by creating 

conditions and monitoring. Therefore, should the guidelines for airway management be 

reviewed. The simplest methods in airway management are often the most successful.  
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Airway management, laryngeal mask, endotracheal intubation, cardiac arrest, ambulance nurse, 
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Abstrakt 
Introduktion: Att skapa fri luftväg i samband med prehospitalt hjärtstopp är en komplicerad 

åtgärd i en stressande situation. Det finns flera metoder för denna åtgärd och de har olika 

svårighetsgrad beroende på vilken metod som ambulanssjuksköterskan behöver använda för att 

nå framgång. Denna åtgärd förväntas ambulanssjuksköterskan klara av trots att miljön är 

utmanande och tidspressen stor.  

 

Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av etablering av fri luftväg i samband 

med hjärtstopp. 

 

Metod: Kvalitativ intervjustudie som analyseras med latent innehållsanalys. Tolv 

semistrukturerade intervjuer genomfördes på tre verksamhetsställen i södra Sverige. 

 

Resultat: Ambulanssjuksköterskorna berättade om hur luftvägshantering är en liten men viktig 

del av allt de ska klara av i sin yrkesroll. Det finns en otrygghet i momentet intubation som 

beror på bristande utbildning i kombination med hur sällan ambulanssjuksköterskan gör detta i 

det dagliga arbetet. Studien resulterade i tre huvudkategorier: Otrygghet i yrkesrollen, 

Prehospitala framgångsfaktorer och Personcentrerad vård genom samarbete med tillhörande 

tolv subkategorier. Det som bekymrade ambulanssjuksköterskorna mest var luftvägshantering 

på barn. Det som upplevs vara den största framgångsfaktorn betonades vara de enkla åtgärderna 

när det gäller luftvägshantering.  

 

Slutsats: För att öka ambulanssjuksköterskans trygghet i luftvägshantering krävs ökade 

utbildningsinsatser. Arbetsgivaren bör ta ett ökat ansvar för utbildning genom att skapa 

förutsättningar och uppföljning. Vidare bör de riktlinjer som finns för luftvägshantering ses 

över. De enklaste metoderna är oftast de bästa prehospitalt. 

 

Nyckelord 
Luftvägshantering, larynxmask, endotracheal intubation, hjärtstopp, ambulanssjuksköterska, 

kvalitativ intervjustudie 

 

 

 

 

 

Tack 
 Ett stort tack till de ambulanssjuksköterskor som medverkade i studien!  
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1 Inledning 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv bör ambulanssjuksköterskans vårdande av patienten 

utgå från patientens enskilda behov och präglas av ett etiskt förhållningssätt. Utifrån ett 

medicinskt perspektiv förväntas ambulanssjuksköterskan vara kunnig inom ett brett 

område som involverar omhändertagande och behandling av patienter med olika 

sjukdomar och tillstånd. Trauma och direkt livshotande tillstånd, som exempelvis 

hjärtstopp är något som ambulanssjuksköterskan förväntas hantera.  

 

Inom ambulanssjukvården behöver vårdpersonalen ibland skapa fri luftväg på patienter 

som drabbats av hjärtstopp. Som verktyg för detta finns bland annat svalgtub, 

endotrakeal intubation (TI) och larynxmask (LMA). Endotrakeal intubation beskrivs 

fortfarande som ”the golden standard” vid säkerställandet av fri luftväg och för att 

motverka aspiration men kräver i de flesta fall anatomisk kunskap samt god teknik och 

vana för att hanteras framgångsrikt. Endotrakeal intubation är således en metod som 

kräver utbildning och träning. Larynxmask anses vara ett enkelt sätt att skapa fri luftväg 

då den kräver mindre förberedelser, färre moment och enklare handhavande än 

endotrakeal intubation. Att skapa fri luftväg är en arbetsuppgift som varje 

ambulanssjuksköterska förväntas kunna. Det kan uppstå etiska problem i samband med 

luftvägshantering vid hjärtstopp, en del ambulanssjuksköterskor kan uppleva en viss 

kunskapsbegränsning och osäkerhet. Ambulanssjuksköterskan hamnar i ett 

maktförhållande gentemot patienten och dess anhöriga, då de är beroende av 

ambulanssjuksköterskans kompetens och kunskaper.  

Åtgärden att skapa en fri luftväg kan dock beskrivas som en sällanhändelse. Detta 

riskerar en ökad osäkerhet omkring de åtgärder som ibland är direkt livsavgörande. 

Åtgärderna görs oftast i en stressad miljö med många moment som ska utföras fort och 

effektivt. 

 

Det är inte klarlagt hur och varför ambulanssjuksköterskan väljer en specifik metod för 

att skapa fri luftväg. Är endotrakeal intubering förstahandsval trots att larynxmask kan 

vara en bättre och säkrare metod? Valet av metod kan påverkas av en rad 

omständigheter till exempel stress och ogynnsam miljö och bör dessutom betraktas i 

ljuset av etiska problem som är aktuella vid hjärtstopp. Författarna till denna studie 

arbetar inom ambulanssjukvården som grundutbildade sjuksköterskor med begränsad 

erfarenhet av luftvägshantering. Syftet är att undersöka ambulanssjuksköterskans 

upplevelser angående etablering av fri luftväg hos patienter med hjärtstopp för att öka 

kunskap och förståelse om ambulanssjuksköterskans känslor och upplevelse.  
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2 Bakgrund 

 Hjärtstopp 

Hjärt - och kärlsjukdomar är en av den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Två tredjedelar 

av dödsfallen till följd av hjärt - och kärlsjukdomar inträffar utanför sjukhus. Största 

delen är till följd av plötsligt hjärtstopp (Hollenberg & Engdahl, 2016). Cirka tiotusen 

människor i Sverige drabbas årligen av hjärtstopp varav cirka hälften behandlas med 

hjärt-lungräddning (HLR). Flest hjärtstopp orsakas av ett ”elektriskt kaos” i hjärtats 

kammare, så kallat ventrikelflimmer (ibid). Till följd av detta upphör den spontana 

cirkulationen och andningen, och personen blir medvetslös. Avgörande för överlevnad 

är tiden tills HLR påbörjas och tiden till första defibrilleringen med en hjärtstartare. 

Efter fem minuter utan en välfungerande hjärtrytm och cirkulation börjar hjärnan att ta 

skada på grund av syrebrist. Redan efter 15–20 minuter är chansen till överlevad låg. 

Dödligheten ökar med tio procent för varje minut utan adekvat HLR (Hollenberg & 

Engdahl, 2016). Hjärtstopp kan också uppkomma på grund av hypoxi eller hypovolemi 

till följd av exempelvis drunkning, stora blödningar eller luftvägshinder.  

Hjärtstopp hos barn har sällan kardiell orsak eller sjukdom. De vanligaste orsakerna är 

istället drunkning, övre luftvägshinder, trauma eller plötsligt spädbarnsdöd (Eisler, 

2010). Hjärtstopp hos barn är vanligtvis ett resultat av långvarig hypoxi orsakad av en 

respiratorisk svikt som kan uppkomma vid högt intrakraniellt tryck, kramper eller 

förgiftning. Andra orsaker till att barn drabbas av hjärtstopp är cirkulatorisk svikt som 

kan uppträda genom blödningar, kraftiga diarréer, kräkningar, anafylaxi eller 

infektionstillstånd (ibid). 

 

 Riktlinjer för hjärt-lungräddning 

HLR-rådet ger ut reviderade riktlinjer gällande hjärt-lungräddning. Senaste revisionen 

gavs ut i oktober 2016 (HLR-rådet, u.å). De generella riktlinjerna gällande HLR för en 

lekman är vid påträffandet av en medvetslös person utan spontanandning, starta HLR 

genom 30 bröstkompressioner följt av två stycken inblåsningar. För barn gäller samma 

riktlinjer dock med undantaget att innan kompressionerna startar, ska fem stycken 

inblåsningar göras då barn är speciellt känsliga för syrebrist. Inom ambulanssjukvården 

används ett mer utvecklat HLR-schema som kallas Avancerad HLR (A-HLR). Detta 

innebär förutom kompressioner, defibrillering och inblåsningar, en avancerad insats för 

att få fria luftvägar samt administrering av läkemedel och försök till att åtgärda 

anledningen till hjärtstoppet (HLR-rådet, u.å). De senaste riktlinjerna inom hjärt -och 

lungräddning förespråkar enkelhet i arbetet och att inga moment i arbetet får ta tid ifrån 

tidig defibrillering och kompressionerna (HLR-rådet, u.å). Enkla hjälpmedel vid 

hjärtstoppssituationer kan exempelvis vara pocketmask, svaljtub och rubensblåsa 

(Andersson-Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2016). 
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 Fri luftväg 

För ambulanssjuksköterskan är det viktigt och prioriterat att snabbt kunna etablera en fri 

luftväg. När en person blir medvetslös till följd av ett hjärtstopp kan tungan blockera 

luftvägen helt eller delvis. Då har luft svårt att passera ner till lungorna och en adekvat 

syresättning till kroppen uteblir (Andersson-Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2016). 

Enkla åtgärder för att förhindra detta kan göras genom käklyft eller haklyft, då man för 

huvudet bakåt i en så kallad ”sniffing position” alternativt drar ut underkäken så att 

tungbasen följer efter. Enkla redskap som kan vara till hjälp vid etablerandet av fri 

luftväg är bland annat svalgtub och nästub (ibid). 

 

Larynxmask (Figur 1) är ett relativt enkelt redskap som används inom bland annat 

anestesisjukvården samt inom den prehospitala akutsjukvården för skapandet av fri och 

ventilerad luftväg (Pedersoli, Pedersoli, Mancussi e Faro, Ballcellos Dalri, 2016). 

Larynxmasken är en tub som har en mask fäst vid sig. Masken har formen av en sked 

och är formbar utifrån svalgets form eller kuffbar. När larynxmasken är placerad på rätt 

sätt ska den omsluta larynx ingången hos patienten (Andersson-Hagiwara & Wireklint-

Sundström, 2016). Larynxmasken betraktas som en fri men inte säker luftväg då den 

inte uppfattas ge ett fullgott skydd mot aspiration (ibid).  

 

 

Copyright © Bluebird Medical AB 

Figur 1. Placering av Larynxmask. Publicerad med tillstånd av Bluebird Medical AB. 

 

Endotrakeal intubation (Figur 2) beskrivs ofta som ”golden standard” vid 

säkerställandet av fri luftväg, både på sjukhus och i prehospitala miljö (Berlac, Hyldmo, 

Kongstad, Kurola, Nakstad & Sandberg, 2008). Enligt litteraturen ger endotrakeal 

intubation fri och säker luftväg, det vill säga en obehindrad luftväg som motverkar 

aspiration i lungorna (Andersson-Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2016). 

Endotrakealtuben förs ner i trachea på patienten med hjälp av ett laryngoskop, som för 

undan tungbasen samt lyfter käken. Endotrakealtuben är försedd med en kuff i slutet av 

tuben, som efter införandet blåses upp med syfte att minska risken för aspiration samt 

för att stabilisera tuben och möjliggöra övertrycksventilation (ibid). 
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Endotrakealtub 

 

Bildkälla Wikipedia (2017) 

Figur 2. Placering av Endotrakealtub 

 

 Metodval för fri luftväg 
I prehospital miljö jobbar ambulanssjuksköterskan hela tiden mot klockan. Arbetet ska 

vara effektivt och ambulanssjuksköterskan måste kunna jobba metodiskt och snabbt för 

att påskynda avtransport för kritiska patienter till sjukhuset. 

För att komma upp i godtagbar skicklighet gällande intubation bedöms det behövas 

cirka tio intubationer per år. Intubation på en docka ger en god träning men anses inte 

kunna ge en fullgod bild av den verkliga situationen (Berlac et al., 2008).  

I delar av norden, bland annat i Sverige, Norge och Danmark har ambulanssjukvården 

tillstånd att genomföra endotrakeal intubation vid tillfällen där detta är indicerat. Den 

träning, utbildning och kvalifikationer för denna åtgärd varierar mellan dessa länder 

(ibid). Endotrakeal intubering har under många år beskrivits som ”the golden standard” 

inom luftvägshantering på sjukhus och prehospitalt, dock beskrivs det att vissa faktorer 

inte tas upp i dessa sammanhang och det är utbildningen och kunskapsnivån på den 

personal som faktiskt utför intubationerna (Berlac et al., 2008). 

 

Studier har påvisat att det inte finns någon nämnvärd skillnad mellan antal aspirationer 

vid användandet av larynxmask och endotrakeal intubation (Bernadini & Natalini, 

2009). Under optimala förhållanden på operationsavdelningar kunde man visa att cirka 

trettio procent av intubationerna med en endotrakeal intubation blev misslyckade 

(Deakin, Peters, Tomlinson & Cassidy, 2005). Dessutom har intubering med en 

endotrakeal intubation visat sig vara förenat med högre dödlighet prehospitalt på grund 

av den tid det tar för någon som är ovan att intubera med endotrakeal tub (Schalk et al., 

2009). Larynxmasken anses däremot ha en högre framgångsfaktor vid intubation tack 

vare det enkla handhavandet (Deakins, Peters, Tomlinson & Cassidy, 2005) och man 

lyckas oftast etablera fri luftväg på första försöket (Pedersoli et al. 2016).  
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Den låga framgången i endotrakeal intubation kan härledas till den otillräckliga 

träningen menar Berlac et al., 2008. 

 

 Endotrakeal intubering – en fördröjande faktor 

 Studier har genomförts för att undersöka sambandet mellan spontan återkomst av 

cirkulation (ROSC) och överlevnad vid hjärtstopp. Resultatet av studien indikerar en 

negativ koppling mellan försök till endotrakeal intubation i hjärtstoppssammanhang och 

överlevnaden för patienten (Studnek et al., 2010).  

Författarna tittade på 1142 stycken prehospitala hjärtstopp. Av 1142 patienter återfick 

299 stycken ROSC. Av dessa 299 patienter var det 95% som återfått ROSC där endast 

HLR utförts och inga försök till endotrakeal intubation gjorts (ibid).  

Författarna menar att grundstenarna i HLR där tidig defibrillering, kompressioner och 

adekvat ventilering genom säkerställande av luftvägen förespråkas, men genomförandet 

av endotrakeal intubering är en avancerad metod och det kräver ofta kontinuerlig 

träning för att kunna bemästra metoden. Studier visar hur ambulanspersonal har svårt att 

upprätthålla denna kompetens (Studnek et al., 2010). Endotrakeal intubering vid 

prehospitala hjärtstoppssammanhang är en tidskrävande procedur som kan vara 

distraherande i utförandet av HLR. Därför har det blivit rekommenderat att genomföra 

så enkla åtgärder som möjligt för att säkerställa luftvägen, med enklare metoder för att 

minimera avbrott i kompressioner. Vidare diskuterar författarna att endotrakeal 

intubation inom ambulanssjukvården är ifrågasatt och att mer forskning bör göras inom 

ämnet (Studnek et al., 2010). 

 

 Ambulanssjuksköterskans kompetens 

Ambulanssjukvården i Sverige idag är ytterst kompetent. I varje ambulans finns det 

idag, sedan år 2005, minst en sjuksköterska som ska administrera läkemedel (SOSFS 

2009:10). Wireklint-Sundström (2005) beskriver ambulanssjukvården som ”en 

kombination av avancerad sjukvård på hämtplats och en specialiserad transport till 

optimal vårdnivå” (s. 16). Hälso -och sjukvårdspersonalen som arbetar i 

ambulanssjukvården ska ha kunskap och kompetens för att ge prehospital akutsjukvård, 

samt ha utbildning för att kunna ge vård med den utrustning som krävs (SOSFS 

2009:10). Detta innebär bland annat de olika metoderna för skapandet av fri luftväg. 

 

 I Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot ambulanssjukvård (Riksförenings för ambulanssjuksköterskor, 2012) kan 

man läsa att ambulanssjuksköterskan behöver utveckla en handlingsberedskap inför 

oförutsedda och varierande arbetsuppgifter, med en ofta ofullständig informationsbild. 

Ambulanssjuksköterskan ska ha en behandlingsberedskap för ogynnsamma miljöer och 

skiftande vårdrum. Detta innebär att vårda patienter med akuta vårdbehov, att snabbt 

kunna bedöma och prioritera åtgärder vid livshotande tillstånd. Vårdandet av patienten 

ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. Ambulanssjuksköterskan ska aktivt arbeta för 

att använda evidensbaserad vård och vara uppdaterad och delaktig i forskning inom sin 

profession.  Ambulanssjuksköterskan förväntas också delta i utvecklingen av ny teknik 

och utrustning och även förstå betydelsen och konsekvenserna av att avvika eller följa 
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behandlingsriktlinjer eller vårdprogram (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 

2012).  

 

 Etisk kompetens 

Ambulanspersonal möter ofta en rad olika etiska dilemman när de är hos en patient som 

drabbats av ett prehospitalt hjärtstopp. Ambulanspersonalen hamnar i ett 

maktförhållande gentemot patienten och dess anhöriga, då de är beroende av 

ambulanssjuksköterskans kompetens och kunskaper (Bremer & Wireklint-Sundström, 

2014). De olika val som ambulanssjuksköterskan gör blir en direkt konsekvens för 

patienten, bra eller dåliga, och det ska alltid ligga i ambulanssjuksköterskans intresse att 

bygga sina beslut på det bästa för patienten (ibid).  

Elmquist (2011) skriver att ett etiskt dilemma kan uppstå när sjuksköterskan inom 

akutsjukvården måste fatta beslut och hantera dilemman i en tidspressad arbetssituation. 

Vårdaren knyter då an till den medicinska vetskapen. Den medicinsk vetenskap värderar 

säkerhet och ambulanssjuksköterskan koncentrerar sig på ansvaret för att upprätthålla 

kontrollen över patientens kropp (Elmquist, 2011).  

 

För att ambulanssjuksköterskan ska hantera detta dilemma i den tidspressade situationen 

så tar gärna ambulanssjuksköterskan det säkra före det osäkra. Detta på grund av 

ansvaret för en annan människas liv, så förlitar sig ambulanssjuksköterskan på den 

medicinska vetenskapen som i sin tur värderar säkerhet. Ambulanssjuksköterskan 

koncentrerar sig då på att upprätthålla fokus och kontroll över patientens biologiska 

kropp (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007).  

  

 Utmaningar i den prehospitala miljön  

Begreppet vårdrum förknippas oftast som ett rum där vård ges. Konkreta exempel kan 

vara en sjukhussal eller vårdarhytten i en ambulans. I den prehospitala akutsjukvården 

kan vårdrummet utspela sig i hemmets trygga sfär eller i en miljö som patienten inte 

valt själv (Bremer & Wireklint-Sundström, 2014). Vårdrummet inom den prehospitala 

vården kan därför variera och miljön behöver inte vara avsedd för vård, vilket stärker att 

vårdrummet också innehåller kvalitativa perspektiv som har med den mänskliga 

relationen att göra och de omgivande förhållanden. Vården innebär inte enbart 

medicinska behandlingar, teknik och behandlingsmetoder utan är också en relation 

mellan patienten och vårdaren, med ett mål att lindra lidande och främja välbefinnande 

och hälsa hos patienten (ibid).  

Personal inom ambulanssjukvården förväntas utföra komplexa handlingar i situationer 

som många gånger ligger utanför deras kontroll (Bremer & Wireklint-Sundström, 

2014). Den prehospitala miljön är utmanande som vårdrum, då den är oplanerad och 

varje vårdsituation måste ordnas utifrån många olika omständigheter (ibid). 

Traumatiska hjärtstopp kan förekomma till exempel i samband med bilolyckor, likväl 

som ett plötsligt hjärtstopp hos den sjuka åldringen på ett äldreboende. Detta är olika 

miljöer där ambulanssjuksköterskan förväntas agera för patientens bästa med 

livsuppehållande åtgärder. 
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Ambulanspersonalen anpassar sig till platsen där patienten befinner sig och accepterar 

denna som sitt arbetsområde och anpassar därmed sig själva till vårdrummet runt 

patienten. Anpassningen som ambulanspersonalen gör är inriktad för att möjliggöra den 

vård som patienten bäst behöver (Bremer & Wireklint-Sundström, 2014).  

Förväntningar på ambulanspersonalen är att de ska agera fort och effektivt. Ibland är 

stämningen på en skadeplats laddad vilket kan upplevas stressande för 

ambulanspersonalen (ibid). En skadad patient är beroende av vårdarens kunskaper, 

empati och färdigheter (Bremer & Wireklint-Sundström, 2014).  

 

3 Teoretisk referensram 
Uppsatsen knyter an till vårdvetenskapen som huvudområde med ontologisk grund, det 

vill säga läran om varandet. Uppgiften är att skapa kunskap om hälsa och vårdande och 

på så sätt beskriva hur vi ser på och har kunskap om patienten. Hur hälsa och vårdande 

kan utvecklas och hur vi på bästa sätt går till väga när vi vill beskriva hälsa och 

vårdande vetenskapligt (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Den teoretiska referensram vi tillämpar är systemteori. Referensramen speglar vikten av 

förståelse och utvecklingen av nya kunskaper och uppfattningar hur fria luftvägar 

skapas prehospitalt. Systemteorin bygger på att i ett system är helheten alltid mer än 

summan av delarna (Öquist, 2008). Delarna i detta system ställs samman i ett samspel, 

där alla de olika delarna påverkar varandra. Sker således en förändring i grupp A 

kommer detta påverka grupp B och så vidare (ibid). Systemteorin menar att en 

förändring i ett system, kan förändras, motverkas eller förstärkas av de andra delarna av 

systemet. Systemteorin beskriver också om processer inom individen eller mellan olika 

individer (Öquist, 2008). Inom den enskilda individen samspelar känslor, handlingar 

och tankar på ett sådant sätt att de sinsemellan påverkar varandra. En förändring på 

systemnivå återföljs av förändringar i de andra delarna. Helheten har alltid företräde 

framför delarna (ibid).  

 

Systemteori i praktiken är ”konsten att med minsta möjliga ansträngning få sin vilja 

igenom och nå resultat” (Öquist, 2008, s. 6). Vardaglig problematik kan få nya 

angreppssätt med hjälp av systemteorin och kan hjälpa oss att finna lösningar på 

grundorsakerna till ett problem, än att lösa symtomen som problemet resulterar i.  

Öquist (2008) beskriver att förhållandet mellan stabilitet och förändringar, gör att slutna 

system försämras på grund av bristande feedback. Ambulanssjuksköterskan hamnar ofta 

i situationer som är unika och ställer krav på innovativa och oprövade lösningar.  

 

Det rationella tänkandet beskrivs ha en allvarlig och en möjligen fatal svaghet i en 

alltför snäv systemavgränsning och en oförmåga att se helheter, i likhet med 

ambulanssjuksköterskans val av intubationer i kritiska lägen. Genom systemteorin ger 

vi en bra grund för att kunna skapa konkreta alternativ till rationella metoder för 

ambulanssjuksköterskans agerande. Problemet med detta beskrivs att det utmanar de 

djupt liggande föreställningarna där jaget står i centrum (Öquist, 2008). Det väldigt 

enkelspåriga förhållandet mellan orsak och verkan och där tanken om egna uppställda 
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mål alltid har företräde. Detta skapar ett synsätt där man bara ser enskilda delar och inte 

en helhet i ett system.  

Med systemteorin hjälper vi ambulanssjuksköterskan att se bakomliggande strukturer i 

en komplex situation och hjälpa dem att få insikt i hur de själva förhåller sig i valet av 

metod vid intubering. Sannolikt kan detta leda till nya lösningar och utveckling inom 

organisationen såväl som hos individen. 

 

4 Problemformulering 
Endotrakeal intubering och larynxmask är de vanligaste avancerade prehospitala sätten 

att skapa fri luftväg hos patienter med hjärtstopp. Frekvensen av hjärtstopp gör dock att 

detta inte är något som ambulanssjuksköterskan gör dagligen. För att få kontinuitet och 

erfarenhet i endotrakeal intubering krävs träning och upprepade lärotillfällen samtidigt 

som det är lättare att misslyckas med intubation än att etablera fri luftväg med 

larynxmask. Detta, tillsammans med att larynxmasken ger lika god effekt, borde gynna 

valet av larynxmask som intubationsmetod inom den prehospitala vården. Det är dock 

oklart hur och varför ambulanssjuksköterskan väljer en specifik metod för att skapa fri 

luftväg och om endotrakeal intubering är förstahandsval trots att larynxmask kan ses 

som en bättre och säkrare metod. Valet av metod påverkas av en rad omständigheter 

som stress och ogynnsam miljö och bör dessutom betraktas i ljuset av etiska problem 

som är aktuella vid hjärtstopp. 

 

5 Syfte 

Syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser angående etablering av fri 

luftväg hos patienter med hjärtstopp. 

 

 

 

6 Metod  

 

 Design 

Vi har genomfört en intervjustudie med kvalitativ ansats, med induktiv design för att 

beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av etablering av fri luftväg hos patienter 

med ett prehospitalt hjärtstopp. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är intervjuer ett bra 

verktyg för att nå kunskap och ta del av en persons värld. Intervjuerna som genomfördes 

var semistrukturerade, vilket innebär en viss grad av strukturering. Intervjuerna 

genomfördes med en i förhand skriven intervjumall (Bilaga 4), som genererade öppna 

svarsalternativ med utrymme för följdfrågor.  

 

 Urval 

Informanterna är vidareutbildade ambulanssjuksköterskor med minst 12 månaders aktiv 

tjänst inom ambulanssjukvården. Under en längre tjänstgöringstid har de flesta 

ambulanssjuksköterskor sannolikt varit inblandade i situationer där prehospital 
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intubering har förekommit. Som helt novis finns risken med begränsade 

intubationstillfällen i patientsammanhang. Exklusionskriterier var de som har tidigare 

vidareutbildning inom anestesisjukvård. De kan anses vara specialistutbildade inom 

luftvägshantering.  

Innan urvalsprocessen ansökte författarna om ett godkännande för genomförandet av 

intervjuerna av verksamhetschefen på respektive ambulansstation (Bilaga 1). Urvalet av 

informanter grundade sig på bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod kan ibland även 

kallas tillfällighetsurval (Hartman, 2004). Urvalet genom bekvämlighetsurval grundar 

sig på att välja de individer som finns tillgängliga och är intresserade av att delta i 

studien. Denna metod är fördelaktig att använda när resurserna är begränsade i både 

ekonomi och tid (ibid). Nackdelen med bekvämlighetsurval är att det finns risk att 

urvalet inte blir representativt (Hartman, 2004). Detta är något som författarna kommer 

att belysa och ta i beaktande under metoddiskussionen.    

Geografisk spridning på verksamhetsstället och variation på yrkesverksamma år har 

eftersträvats. Informanterna är verksamma på tre olika ambulansstationer i södra 

Sverige. Detta för att få en variationsbredd och en större generaliserbarhet och validitet, 

då olika ambulansorganisationer har olika direktiv att arbeta efter. 

 

6.2.1 Informanter 

Informanterna kontaktades personligen av författarna via telefon eller skriftligt via mail, 

med frågeställningen om de var villiga att delta i denna studie genom ett 

bekvämlighetsurval. I samband med detta fick de tillfrågade även ett informationsbrev 

(Bilaga 2) som innehåller information om bakgrund till studien samt studiens syfte och 

information om deltagarens frivillighet till studien och möjligheten att avbryta 

deltagande, när som helst om detta önskas. Således var allt deltagande frivilligt. 

Informanterna fick även i samband med intervjun skriva under ett samtyckesformulär 

(bilaga 3). Tolv stycken ambulanssjuksköterskor deltog i studien. De yrkesverksamma 

åren inom ambulanssjukvården varierande emellan 3–24 år. Det var fem stycken 

kvinnor och sju stycken män som deltog i studien. Det var lätt att få tag informanter 

som var villiga att delta i studien. Sexton ambulanssjuksköterskor av cirka 100 stycken 

som föll in under inklusionskriterierna, och som var tillgängliga eller som var 

schemalagda för arbete under de veckorna som intervjuerna skulle äga rum tillfrågades, 

och tolv tackade ja muntligt eller skriftligt, till att delta i studien. Ingen valde att avbryta 

sin medverkan.  

 

 

 Datainsamling 
Intervjuerna gjordes genom semistrukturerade intervju och genomfördes med bägge 

författarna närvarande och spelades in med hjälp av en diktafon. Varje intervju tog cirka 

25–30 minuter och på en plats som var fri från störmoment så informanten skulle känna 

sig bekväm. Intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats, efter avslutat 

arbetspass för att minska störmoment. Platsen bestämdes i samråd med informanten.   

Valet av semistruktur på frågorna kan vara fördelaktigt enligt Olsson och Sörensen 
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(2011), då denna metod kan öka intervjupersonens samarbetsvilja och öka möjligheten 

till att få ta del av viktiga upplevelser, information och andra väsentliga upplysningar 

som annars hade riskerat att utebli på grund av författarnas förutfattade meningar. 

Nackdelen med låg grad av strukturerad metod kan innebära att frågorna riskerar att 

tolkas som för detaljerade av informanten (Danielson, 2012). Detta är något som vi har 

tagit hänsyn till när vi skapat vår intervjumall. Frågorna i intervjumallen ställdes inte i 

fallande ordning, utan användes som stöd i intervjun.   

Andra aspekter författarna tog i beaktning under intervjuerna var att inte prägla 

informanterna med vår egen förförståelse. Det har varit av vikt att ha en öppenhet och 

lyhördhet för informanten och inte exempelvis använda dialektala uttal, då sådana 

uttryck kan misstolkas av den som intervjuas. Vi har även haft som ambition att inte 

vilja prägla informanten med vår förförståelse (Olsson & Sörensen, 2012). I nära 

anslutning till intervjuerna transkriberas materialet, det vill säga att intervjun ordagrant 

skrevs ned i text (Danielson, 2012).  Efter avslutade intervjuer anonymiseras materialet 

och har hanterats med sekretess. Transkriberingen av intervjuerna kodades och varje 

intervju fick en slumpmässig siffra mellan 1–12 så att ingen intervju ska kunna härledas 

till informanten.  

När studien är avslutad kommer ljudupptagningarna efter godkänt arbete att förstöras.  

Författarna har även genomfört en provintervju med en ambulanssjuksköterska inför 

datainsamlingen med syfte att prova utrustning och intervjuteknik. Dessutom för att 

skapa en uppfattning om hur långa intervjuerna ungefärligen kan bli. Efter genomförd 

provintervju reviderades några frågor och intervjutekniken finslipades. Provintervjun 

har inte inkluderats i datainsamlingen.   

 

 

 Analysmetod 

Analysen av insamlad data gjordes med kvalitativ innehållsanalys som tolkades latent. 

Metoden används bland annat för att analys av kvalitativa intervjuer och är lämplig 

inom omvårdnadsforskning när det gäller granskning och tolkning av transkriberade 

intervjuer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

Centrala begrepp i kvalitativ innehållsanalys är bland annat meningsenhet, 

kondensering, kod och kategori. En meningsenhet kan utgöras av ord och meningar i en 

text som hör ihop i ett sammanhang (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Alla 

intervjuer transkriberades ordagrant av författarna själva i nära anslutning till intervjun. 

Transkriberingen lästes noga igenom och meningsbärande enheter identifierades, det 

vill säga textinnehåll som var relevant för syftet sorterades ut. De meningsbärande 

enheterna kortades ner utan att förlora sitt innehåll, så kallad kondensering. Nästa steg i 

analysprocessen var att skapa koder ur de kondenserade meningsenheterna, koderna ska 

spegla innehållet i meningsenheterna och svara mot syftet. Koderna klipptes ut och 

sorterades i högar med syftet att finna liknande koder som faller inom samma ämne. På  

detta sätt skapades tolv subkategorier. Dessa analyserades och sorterades samman till tre 

kategorier som speglar innehållet i subkategorierna (se exempeltabell nedan). Efter 

analysen skickades materialet till handledaren som fick ge feedback på tolkningen av 

innehållsanalysen. 
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Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen. 
 

 

Efter samråd med studiens handledare så utformades inget tema i analysens slutskede. 

Författarna upplevde att studiens kvantitet var för litet för att ett tema skulle 

utkristalliseras naturligt och inte vara framtvingat beslöts att denna del av analysen togs 

bort.  

 

 Etiska överväganden  

Helsingsforsdeklarationen har fungerat som etisk vägledning i föreliggande 

examensarbete. Helsingforsdeklarationen är en överenskommelse som beskriver etiska 

regler för forskning på människor. Inom denna deklaration finns det beskrivet att all 

forskning gällande människor skall noga överväga risk-nyttoförhållandet. Det vill säga 

att forskningsresultaten ska gynna patientens intressen och välmående mer än samhället 

och forskningsbehovet (World Medical Association, u.å.).  

Vetenskapsrådet (u.å.) skriver om de forskningsetiska principerna, där varken 

forskningskrav eller individskyddskrav inte är absoluta utan måste vägas mot varandra. 

Inför varje vetenskaplig undersökning bör forskarna göra en konsekvensanalys av 

förväntat kunskapsmaterial mot eventuella negativa konsekvenser, för inblandade 

undersökningspersoner (ibid). De fyra forskningsetiska principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

”jag var på ett 
barn… och då var 

narkos med… hon 

säger flera ggr att 
det här är en svår 

luftväg… och då 

kände jag gud vad 
glad jag är att 

narkosen är med… 

tänk om jag hade 
varit tvungen att 

sätta mig där och ta 

det beslutet… det 
hade jag aldrig 

klarat… jag hade 

tagit det 
personligt…”  (8) 

 

Narkossköterskan 

sa att det är en svår 

luftväg. Då kände 

jag glädje att hon 

var med. Annars 

hade jag varit 

tvungen att ta 

beslutet och det 

hade jag aldrig 

klarat. Jag hade 

tagit det personligt. 

 

 

 

 

Lättnad över 

att slippa ta 

beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara osäker 

inför beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrygghet i 

yrkesrollen 

”det är något som 

man inte håller på 
med så ofta, långt 

därifrån. Det är en 

relativt stor 
osäkerhet… inte 

själva handlingen 

utan om man ska 
lyckas… och vilken 

tid det kommer att ta 

för att göra detta” 
(10) 

 

Jag gör inte detta så 

ofta vilket innebär 

en relativt stor 

osäkerhet om jag 

ska lyckas och 

vilken tid det 

kommer att ta. 

 

 

Bristande 

vana skapar 

osäkerhet. 
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Informationskravet bygger på att forskarna ska informera informanter och övriga 

aktörer om undersökningens syfte och deras rättigheter i studien (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Informanterna fick ta del av information om uppsatsen, vid två tillfällen. Innan 

genomförd intervju fick informanterna muntlig information om studien och tillfälle att 

ställa frågor, samt upplystes om frivilligheten.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna till studien själva bestämmer över deltagandet i 

studien (Vetenskapsrådet, u.å). Informanterna fick efter den muntliga informationen och 

eventuella frågor, skriva under ett samtyckesformulär. Tillstånd har även beviljats av 

verksamhetsställena där intervjuerna ägde rum, då dessa genomfördes till viss del under 

arbetstid. Denna del av studien följer således samtyckeskravet. 

De insamlade datauppgifterna har hanterats i enlighet med vetenskapsrådets 

konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, u.å.). Konfidentialitetskravet utgår ifrån att 

uppgifter om individer i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet 

(ibid). Datamaterialet har hanterats med försiktighet och sekretess. Ingen utomstående 

förutom författarna och handledaren har haft möjlighet att analysera insamlat material. 

Intervjuerna genomfördes på ett sådant sätt att inga namn eller orter har kunnat 

identifieras för att bibehålla ökad konfidentialitet. Författarna har tagit forskningskravet 

i beaktande kontra informantens individskydd, som innebär att ingen enskild person kan 

identifieras i materialet.   

 

Det fjärde forskningsetiska kravet är nyttjandekravet. Detta innebär att insamlade 

uppgifter endast skall användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Författarna avser efter avslutad och godkänt arbete radera inspelat intervjumaterial.  

 

Kjällström (2012) beskriver att det i varje aspekt av forskningen finns en etisk 

dimension. Exempelvis, bara för att ett samtyckesformulär har undertecknats av 

deltagare till studien så finns den etiska aspekten kvar och bör genomsyra arbetet (ibid). 

Genomgående under uppsatsarbetet fanns det viktiga etiska aspekter att ta i beaktande. 

Efter genomförda intervjuer behandlades den insamlande data konfidentiellt. Detta 

gjordes genom avkodning av materialet och anonymisering av informanterna. Det 

inspelade materialet förvarades digitalt utan åtkomst för någon annan än författarna. 

 

Obehag som informanterna eventuellt kan känna i samband med intervjuerna är en 

ovilja att visa eventuella tillkortakommanden. Kvale (1997) skriver om intervjuetik och 

hur det via en forskningsintervju kan vara oetiskt att framkalla nya självtolkningar eller 

känslomässiga förändringar, då intervjupersonen inte själv bett om att bli intervjuad.  

Därför var det också av stor vikt att författarna som intervjuare säkerställde en atmosfär 

fri från dömande och förutfattade meningar.  

De etiska risker vi har bedömt har kunnat visa sig är om informanten skulle uppleva 

negativa känslor eller tankar som kan härledas till hens okunskap eller brister. Detta har 

författarna inte upplevt inträffa vid något intervjutillfälle, då informanterna 

sammantaget har svarat på ett öppet och ärligt vis. Författarna har även varit tydliga 

med frivilligheten att besvara de frågor som har ställts. Ingen informant har avböjt att 

svara på någon fråga. 
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Etisk egengranskning har genomförts i enlighet med Etik-kommittén Sydost (Bilaga 5). 

Enligt egengranskningens formulär bedömdes att studien inte kräver etisk granskning 

via Etik-kommittén Sydost, då studien bland annat inte har behandlat känsliga 

personuppgifter och inte gjort fysiska ingrepp på några patienter. Inte heller har vårt 

examensarbete inneburit en psykisk eller fysisk påverkan hos personerna som 

intervjuats. Vår uppsats har inte heller inneburit att frivilligheten kunnat ifrågasättas, då 

det framgår tydligt i informationsbrevet att informanten kunde avbryta studien när som 

helst denna vill, utan motivering. Examensarbetet omfattas alltså inte av krav på formell 

etikprövning enlig SFS 2003:460. 

 

 

7 Resultat 

Resultatet beskrivs utifrån tre huvudkategorier: Otrygghet i yrkesrollen, Prehospitala 

framgångsfaktorer och Personcentrerad vård genom samarbete. Varje huvudkategori 

består av tre till fem subkategorier.  
 

Kategorier Otrygghet i 

yrkesrollen 

 

 

Prehospitala 

framgångsfaktorer 

Personcentrerad vård 

genom samarbete 

Subkategorier – Vara osäker inför 

beslut 

 

- Lång erfarenhet ökar 

tryggheten 

 

– Brister i utbildningen 

gentemot förväntad 

kunskap 

 

- Osäkerhet relaterat 

till andras 

uppfattningar 

 

 

 

– Förståelse för värdet av 

prioritering 

 

- Att värdesätta enkelhet 

 

- Flexibilitet i relation till 

situation 

 

– Ett pålitligt verktyg 

 

- Tillfredsställelse när åtgärder 

faller väl ut 

– Kontroll och struktur med 

teamleader  

 

- Trygghet med assistans vid 

barnlarm 

 

– Patientfokus tar bort 

prestigen 

 

 

 

 Otrygghet i yrkesrollen 
Den första kategorin avspeglar otrygghet i yrkesrollen som ambulanssjuksköterska. 

Otryggheten visades bland annat när ambulanssjuksköterskan ställs inför beslut som hen 

inte känner sig trygg i att ta. Oerfarenhet inom området intubering skapar osäkerhet som 

leder till otrygghet. 

 

 

7.1.1 Vara osäker inför beslut 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att osäkerheten i luftvägshanteringen grundar sig i 

olika uppfattningar om vilken metod som är mest lämplig och den tvekan som finns om 



 

14 

man kommer att lyckas med sin åtgärd eller inte. Hos patienten är ambulansteamet 

många gånger utlämnade åt sig själva och tvingade att fatta snabba beslut. Några 

ambulanssjuksköterskor behöver aldrig fatta beslut gällande valet av luftvägshantering 

då de har en klar plan redan på förhand. De har redan bestämt sig för larynxmask om de 

skulle ställas inför situationen att skapa fri luftväg. Ingen beskriver att de uteslutande 

använder sig av endotrakeal intubering. Dessa beslut upplevs ofta vara livsavgörande 

för patienten. När ambulanssjuksköterskan då inte är helt säker på sin åtgärd skapas en 

känsla av osäkerhet. 

 

”Jag var på ett barn… och då var narkos med… Hon säger flera gånger att det här är en 

svår luftväg… och då kände jag: ’Gud vad glad jag är att narkosen är med!’… Tänk om 

jag hade varit tvungen att sätta mig där och ta det beslutet… Det hade jag aldrig klarat… 

jag hade tagit det personligt.” (8) 

 

 

7.1.2 Lång erfarenhet ökar tryggheten 

Erfarenhet hos ambulanssjuksköterskan upplevs spegla en trygghet i arbetet hos 

patienten. En erfarenhetsbank genererar ökad stresstålighet, handlingskraft och ett 

objektivt förhållningssätt. Några ambulanssjuksköterskor beskriver hur deras agerande 

och reaktion på stress har utvecklats i positiv bemärkelse med antalet verksamma år i 

ambulanssjukvården. De berättar hur de upplever sig själva som rika på tidigare 

erfarenheter då de ofta relaterar till tidigare liknande händelser, vilket ger dem mental 

kraft i svåra situationer. De ambulanssjuksköterskorna med längst erfarenhet upplevs 

också besitta större trygghet i momentet endotrakeal intubering. 

 

”Om inte jag lyckas intubera och min kollega inte lyckas intubera… ingen lyckas 

intubera… Då ska man inte ta på sig det personligen utan det handlar om 

omständigheter… Vi gör så gott vi kan.” (12) 

 

 

De ambulanssjuksköterskor som har längre tjänstgöring inom professionen upplever att 

de får en outtalad ledarroll i arbetet hos en patient med hjärtstopp. De utstrålar ett lugn 

gentemot sina yngre kollegor. Erfarenheten beskrivs komma ifrån en trygghet i 

yrkesrollen efter många år i yrket skapats genom referenser till tidigare upplevelser och 

en hierarki inom teamet.  Ambulanssjuksköterskan beskriver hur kunskapen och sättet 

att agera vid luftvägshantering ärvs från äldre till yngre kollegor. Någon beskriver hur 

de yngre kollegornas agerande utvecklades i positiv bemärkelse efter några år i yrket. 

 

”Det blir ju lite grann en hierarki och en sådan hierarki är faktiskt väldigt bra att ha på 

ett hjärtstopp… Jag brukar vara den som hamnar vid huvudändan… Dels tycker jag att 

det är ett moment som kräver träning och kunskap. Det är ett svårare moment än att 

montera på LUCAS exempelvis… Jag känner att jag hanterar det så jag känner väl att 

jag gör det.” (9) 

 

 

 



 

15 

7.1.3 Brister i utbildningen gentemot förväntad kunskap 

Alla ambulanssjuksköterskorna upplever att kraven är högt ställda i förhållande till den 

utbildning som de har. Detta skapar i vissa fall stress på grund av att det kanske var 

längesen ambulanssjuksköterskan hade ett liknande patientscenario. Vissa 

sjukdomstillstånd eller åtgärder som ambulanssjuksköterska konfronteras med har de 

ibland aldrig varit med om tidigare. När ambulanssjuksköterskan är ny i yrket har de 

ofta nyast utbildning och den senaste utvecklingen med sig, men de har sällan eller 

aldrig tillämpat många moment. Repetitionsutbildningen som ges upplever 

ambulanssjuksköterskorna som ej tillfredställande i antalet tillfällen och 

utbildningsmiljö. Att träna luftvägshantering på en docka anses inte ge samma utbyte 

som med en riktig människa. Ambulanssjuksköterskorna ger flera exempel under 

intervjuerna när det gäller deras utbildning och repetitionsutbildning gällande 

luftvägshantering. Åsikterna går isär vad det gäller utbildning och hur de ska utveckla 

sig som ambulanssjuksköterskor. En del känner inte att de behöver fördjupad 

utbildning, mer än den obligatoriska utbildning som arbetsgivaren tillhandahåller en 

gång om året. Några menar att de har för lite tid till utbildning och någon beskriver att 

hen behöver utbildning mer än den som erbjuds men ”det blir aldrig av”. 

 

”Jag blir stressad för att jag inte jobbar med grejerna dagligen, det mesta kan man men 

inte just detta. Det är för sällan man jobbar med dessa… och så har vi ingen utbildning… 

Även om vi har en docka så blir det aldrig det här naturliga som med en människa…” (7) 

 

Uppfattningen hos ambulanssjuksköterskorna är att ambulansyrket är en bred profession 

där de ska kunna väldigt mycket. De beskriver att det inte går att vara expert på allt och 

det upplevs som en orimlighet att kunna lösa alla uppgifter som ambulansteamet ställs 

inför till fullo. Ambulanssjuksköterskorna upplever det är svårt att upprätthålla 

kompetensen speciellt vid endotrakeal intubation. Det beror på att ingreppet sällan görs 

på patient och det är för länge emellan utbildningstillfällena. En del 

ambulanssjuksköterskor uttrycker en önskan om att helt ta bort endotrakeal intubering 

som prehospital metod och istället utveckla användandet av larynxmask. De berättade 

hur larynxmask är tillämpbar på både barn och vuxna, därför såg de gärna larynxmask 

som prehospital intubationsmetod. 

 

”Vi är ju inte experter på allting särskilt luftvägen. Förväntan på oss kan inte vara för 

stor. Det går inte att begära av oss att vi ska klara allt till hundra procent.” (4) 

 

 

7.1.4 Osäkerhet relaterat till andras uppfattningar 

När ambulanssjuksköterskan behöver etablera fri luftväg beskrivs osäkerhet gentemot 

sitt val av metod i relation till vad andra professioner och kollegor tycker om den valda 

metoden. En uppfattning som lever kvar bland många är att endotrakeal intubation är 

den enda metoden som gäller vid intubering. Detta skapar osäkerhet vid valet av metod 

prehospitalt. Ambulanssjuksköterskan beskriver att de gärna vill använda sig av 

larynxmask på grund av det enkla handhavandet samt att det sparar tid, men tvekar inför 
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metodvalet då en känsla av otillräcklighet riskerar att infinna sig. En del 

ambulanssjuksköterskor berättar att de ibland har upplevt olust inför ankomsten till 

akutrummet på grund av att hen inte applicerat en endotrakeal intubering utan ”bara” 

larynxmask. 

 

”Ibland är de väldigt snabba med att dra ut larynxmask på akutrummet för att ersätta 

med tracheal intubering… Då kan man få en obehagskänsla att man eventuellt gjort fel 

när min luftväg blir så himla snabbt avfärdad…” (2) 

 

 

 Prehospitala framgångsfaktorer 

Den prehospitala akutsjukvården präglas av snabba beslut och prioriteringar. Detta var 

något som var en återkommande upplevelse hos ambulanssjuksköterskan. I en ständigt 

varierande miljö berättar ambulanssjuksköterskorna hur denna påverkar deras arbete. 

 

 

7.2.1 Förståelse för värdet av prioritering 

Ambulanssjuksköterskorna upplever luftvägshantering många gånger tar tid i arbetet 

med hjärtstoppet. Momentet att etablera en endotrakeal intubation beskrivs vara en 

åtgärd som tar för stor plats i skedet när många viktiga moment ska utföras samtidigt. 

Uppfattningen är att det finns en prestige i att intubera och att denna prestige tog fokus 

från arbetet med kompressionerna.  Någon ambulanssjuksköterska beskriver tydligt hur 

hen nedprioriterade luftvägshantering till förmån för bland annat kompressioner och 

defibrillering. Hen beskrev tydligt sina tankar och åtgärder i samband med 

hjärtstoppsarbetet. Det var viktigt att göra rätt sak i rätt ordning menade 

ambulanssjuksköterskan. 

 

”Ibland lägger vi för lång tid på luftvägshanteringen och vi lägger för lång tid på 

intuberingsförsök… Där måste vi vara tydligare mot varandra och ha koll…” (9) 

 

 

7.2.2 Att värdesätta enkelheten 

Vid arbetet kring patienten var den samlade åsikten att inte krångla till det och använda 

sig av enkla, basala hjälpmedel och metoder för att effektivisera arbetet. Trygghet 

infinner sig hos ambulanssjuksköterskan när hen är bekväm med sina åtgärder i 

patientarbetet. I den stora variationsbredd av uppgifter som ska lösas föredrar flera 

ambulanssjuksköterskor enkelhet. Ambulanssjuksköterskan beskriver att det finns olika 

hjälpmedel för att uppnå ett bra resultat vid luftvägshantering. Flera 

ambulanssjuksköterskor beskriver hur de börjar med enkla åtgärder för att skapa en fri 

luftväg. Skulle det visa sig att det inte fungera tillräckligt bra, har 

ambulanssjuksköterskan möjlighet att använda sig av mer avancerade ingrepp. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver hur de vanligtvis inledde med en svalgtub och 



 

17 

ventilering med mask och blåsa för att sedan överväga intubering i samband med 

hjärtstopp. 

 

”Ha enkla hjälpmedel och gör så lite åtgärder så möjligt. Fast trakeal intubering är den 

enda säkra luftvägen, så kan man ju kosta på sig att ändå inte ha en säker luftväg.” (4) 

 

 

Ambulanssjuksköterskorna berättar om olika scenarion där miljön har spelat stor 

betydelse. Någon berättar bland annat om en trafikolycka, en annan talar om ett 

hjärtstopp i hemmet hos en yngre person och en annan berättar om en mörk och kall 

vinternatt på en allmän plats. I de olika scenarion som beskrivs finns det inte tid för 

något finlir utan enkla och effektiva hjälpmedel är det som gäller. 

 

”Svårigheterna är ju om man jämför när man tränar på dockor och när man är uppe och 

intuberar på operation. Där har du ett läge på patienten som man kan styra själv…  

Prehospitalt ligger de på golvet, utomhus, trånga utrymmen… Det är inte så enkelt. Det 

är en stressig situation. ’Vi måste fixa det här nu!’ ” (11) 

 

 

7.2.3 Flexibilitet i relation till situation 

Ambulansteamet förbereder sig alltid mentalt under framkörning till patienten. Många 

gånger menar ambulanssjuksköterskorna att den bild som teamet har skapat sig över 

situationer inte stämmer överens i realiteten. Detta kräver situationsanpassning och 

mental förberedelse för agerandet hos patienten. Ambulanssjuksköterskorna beskriver 

hur teamet gör en plan om omhändertagandet innan ankomst till patienten. Väldigt ofta 

upplevs det att den plan som upprättats, snabbt har behövts revideras. Flera informanter 

låter situationen avgöra val av metod, medan några få håller sig till sin, i förhand valda 

metod. Oavsett situation upplevde ambulanssjuksköterskan vikten av öppet 

förhållningssätt till situationen och flexibilitet i sitt arbetssätt. 

 

”Planen kan vara att sätta trakeal intubation, men på plats… om inte omständigheterna 

medger detta får det helt enkelt bli larynxmask.” (10) 

 

 

7.2.4 Ett pålitligt verktyg 

Larynxmasken är ett verktyg som implementerats i ambulanssjukvården på senare år. 

Nästan alla ambulanssjuksköterskor som intervjuas uttrycker en trygghet med 

larynxmask på grund av det lätta handhavandet. I många fall är larynxmask 

ambulanssjuksköterskans förstahandsval vid etablerandet av fri luftväg vid ett 

hjärtstopp. Några av de intervjuade ambulanssjuksköterskorna beskriver en osäkerhet 

angående aspirationsrisken vid användandet av larynxmask, då uppfattningen kollegor 

emellan var att larynxmasken ökar risken för aspiration då larynxmask inte kan ses som 

en säker luftväg. Ambulanssjuksköterskorna upplever att larynxmask tillhandahåller en 

tillräckligt bra luftväg för det prehospitala ändamålet, då larynxmasken nästan alltid 
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fungerar vid första intubationsförsöket. Vid några tillfällen beskrivs hur den upplevdes 

läcka luft innan den format sig i larynx. 

 

”De gånger jag provat med larynxmask har jag alltid lyckats direkt… Jag vill få en säker 

luftväg så fort som möjligt… Den är egentligen inte hundra procent säker men jag vet att 

jag får luft i patienten…” (12) 

 

 

7.2.5 Tillfredsställelse när åtgärder faller väl ut 

Vid tillfällen när ambulanssjuksköterskorna lyckas etablera en framgångsrik luftväg 

beskriver de en klar tillfredsställelse med detta och upplever att de kan släppa det 

momentet. De upplever en känsla av stolthet och förnöjsamhet. När luftvägen är 

etablerad och säkrad går ambulanssjuksköterskan vidare i processen med 

omhändertagandet. Efter avslutat uppdrag finns det fortfarande en behaglig känsla av att 

ha lyckats med en komplicerad åtgärd. 

 

”Kan man etablera en fri luftväg och allt går bra… Då känner man en tillfredsställelse 

med det.” (3) 

 

 

 Personcentrerad vård genom samarbete 

Ambulanssjuksköterskorna upplever att samarbete runt patienten vid ett hjärtstopp är en 

grundförutsättning. Den som tar ledarrollen är oftast outtalat men det blir ofta den som 

utstrålar mest erfarenhet. Vissa ambulanssjuksköterskor trivs i ledarrollen medan en del 

gärna överlåter den till en kollega. Detta upplevs bero på erfarenhet, personlighet och 

ledaregenskaper. 

 

”Det är väldigt individbundet vem jag jobbar med. Men jag tar gärna kommandot över 

hela situationen.” (11) 

 

 

7.3.1 Kontroll och struktur med teamleader  

Teamleader är ett begrepp som de flesta ambulanssjuksköterskor nämnde i 

hjärtstoppssammahang. Vid en komplex situation som pågående hjärtstopp, upplever 

ambulanssjuksköterskorna att teamleader är en framgångsfaktor. Utan struktur i arbetet 

nås inga resultat. Uppgiften beskrivs vara mest lämpad för en ambulanssjuksköterska att 

ta sig an, då de har vana och erfarenhet av den prehospital miljö. När en teamleader styr 

arbetet och delegerar uppgifter om vad som ska göras, till exempel den konkreta 

uppgiften att ansvara för luftvägar nås ofta ett bra resultat. Detta beskrivs positivt av 

ambulanssjuksköterskan. 

 

”Att bara sköta luftvägen fick jag som arbetsuppgift, det kändes klockrent och blev 

väldigt bra! Jag kände mig nöjd.” (2) 
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7.3.2 Trygghet med assistans vid barnlarm 

Ambulanssjuksköterskorna upplever att anestesiassistans inte var nödvändigt vid 

hjärtstopp på vuxna, då de flesta upplever en trygghet med luftvägshanteringen vid de 

tillfällena. Flera beskriver att anestesipersonalen var en resurs fast inte ur ett 

luftvägsperspektiv utan istället ett par extra händer som är tacksamt. Majoriteten 

upplever en osäkerhet gällande luftvägshanteringen vid hjärtstopp på barn och uppfattar 

anestesiassistans som värdefullt, för att det skapar ökad trygghet hos 

ambulanssjuksköterskan. 

 

”Även om vi tränar på barn och fria luftvägar så är vi inte alls lika bra som vi borde. 

Dessutom är vi nog lite rädda när det gäller barn.” (3) 

 

 

På samtliga verksamhetsställen där ambulanssjuksköterskor har intervjuats ingår inte 

larynxmask anpassad för barn i den standardiserade utrustningen. Flera 

ambulanssjuksköterskor uttrycker en önskan att denna utrustning borde implementeras. 

Vid de verksamhetsställen som har tillgång till narkosassistans uttrycker 

ambulanssjuksköterskorna sig positivt om anestesiassistans i samband med barnlarm. 

Det finns en stor känsla av otrygghet av att göra fel vid luftvägshantering på barn. Detta 

sätts i samband med bristande vana och otrygghet med endotrakeal intubation som 

tidigare beskrivits. 

 

”Nu har de ju propsat mycket på att det är hypoxi som är orsaken till hjärtstopp hos 

barn, på grund av en ofri luftväg. Då kan man ju vara glad om man har någon annan 

med, som är kunnig inom just det området.” (8) 

 

 

7.3.3 Patientfokus tar bort prestige 

Vem som gör vad i arbetet med hjärtstoppspatienten är av mindre betydelse berättar 

ambulanssjuksköterskorna. De beskriver om någon kollega inte lyckas med ett ingrepp 

så hjälps de åt tills uppgiften är löst. Däremot berättar några att de gärna tar på sig rollen 

som ansvarig för etablerande av luftväg. Ingen ambulanssjuksköterska avböjer 

uppgiften med luftvägshantering trots det faktum att de emellanåt känner osäkerhet. Vid 

hjärtstoppssituationer försvinner all personlig prestige och allt fokus riktas mot 

patienten och den livräddande uppgiften. 

 

”Men jag har heller inga problem med att ’Varsågod sköt du luftvägen’ eller att vi hjälps 

åt. Jag har ingen prestige i arbetet… Det är patienten som är i fokus. Alltid.” (7) 
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8 Diskussion 
8.1.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att åskådliggöra ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

prehospital luftvägshantering vid prehospitala hjärtstopp. Lämplig metod för detta syfte 

bedömdes vara en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad karaktär och induktiv 

ansats, för att få en inblick i ambulanssjuksköterskans erfarenheter av fenomenet. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) är semistruktur en bra metod att använda, då informanterna 

får möjlighet att tolka frågorna fritt utifrån sina egna värderingar, erfarenheter och 

upplevelser. Semistrukturerad intervju är också en bra metod att tillämpa för att öka 

möjligheterna till intressanta och väsentliga upplysningar som annars riskerar att utebli 

på grund av intervjuarens förutfattade mening (ibid).  

 

8.1.2 Urval och informanter 

Informanterna var kvinnor och män i varierande åldrar som alla var vidareutbildade 

ambulanssjuksköterskor, med en variationsbredd mellan 3 till 24 verksamma år inom 

ambulanssjukvården. Informanterna jobbar på olika ambulansstationer i södra Sverige 

vilket ses som positivt och bedöms stärka studiens giltighet. Det främjar en bredd och 

variation av upplevelser enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012).  

Informanterna valdes ut med bekvämlighetsurval. Det finns en risk med denna metod 

enligt Hartman (2004), då urvalet riskerar att inte bli representativt. Enligt Denscombe 

(2016) är detta en metod som är att föredra för småskaliga forskningsprojekt där tid och 

budget är begränsade vilket denna studie anses vara. Författarna anser att det kan finnas 

en svaghet i det begränsade urvalet då olika organisationer inte tillämpar samma 

metoder för grundutbildning och repetitionsutbildning för ambulanssjuksköterskor.  Det 

kan anses som en svaghet att det insamlade materialet hämtades från bara tre 

ambulansstationer i södra Sverige. För att öka generaliserbarheten och därmed studiens 

trovärdighet kunde den geografiska spridningen och antalet ambulansstationer varit 

större. Polit och Beck (2017) beskriver nackdelen med bekvämlighetsurval kan vara 

svårt att överföra till en större grupp. Det kan aldrig säkert fastställas om resultatet kan 

gälla för alla ambulanssjuksköterskor. Detta kan utgöra en risk för negativ 

tillförlitlighet. 

 

8.1.3 Datainsamling 

En provintervju genomfördes med en ambulanssjuksköterska för att förbättra och 

justera intervjufrågor samt intervjuteknik. Provintervjun bedöms stärka tillförlitligheten 

i frågornas giltighet. Vilket även stärker studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2017). 

Datamaterialet höll god kvalitet avseende den tekniska utrustningen samt att 

informanterna visade intresse och engagemang för studien. Intervjuerna genomfördes av 

båda författarna närvarande. Under intervjuerna strävade författarna att skapa en 

avslappnad och otvungen miljö för att minska känslan av utfrågning. Genom aktivt 

lyssnade på informanten och låta informanten prata till punkt skapades ett interaktivt 

samtal. 

 Olsson och Sörensen (2011) beskriver att det är en förutsättning inom kvalitativ 

forskning att beskriva eventuell förförståelse som författarna sedan tidigare besitter. 
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Båda författarna är sedan tidigare verksamma inom ambulanssjukvården, dock har de 

begränsad erfarenhet av luftvägshantering i samband med hjärtstopp. Författarna har 

insikt om sin förförståelse och har gemensamt diskuterat förförståelsen sinsemellan 

samt med handledaren innan intervjuerna inleddes. Innan varje intervju påminde 

författarna varandra om att inte låta förförståelsen prägla intervjun eller färga 

informanten. Hartman (2004) menar att egen förförståelse aldrig helt kan tvättas bort. 

Författarnas förförståelse på insamlat datamaterial har minimerats genom reflektion och 

att de gick igenom analysen både enskilt, tillsammans och med handledaren vilket 

stärker studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2017).  

Informanterna fick inte i förväg se intervjufrågorna, då författarna ville att svaren skulle 

vara spontana och inte förväg planerade. Detta kan ses som en styrka (Olsson & 

Sörensen, 2011).  Vi anser att insamlad data har svarat väl mot studiens syfte.  

Efter intervjuerna tackade vi för deras deltagande och visade uppskattning. Flera 

informanter var nyfikna och intresserade av när de kunde ta del av den färdiga studien. 

De flesta uttryckte en positiv och trevlig atmosfär som informant.  

 

8.1.4 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och används bland annat 

inom vårdvetenskapen och beteendevetenskapen vid till exempel utskrifter av intervjuer 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  Fokus inom analysen är att beskriva och 

identifiera likheter och skillnader i textinnehållet. Tolkning av texterna kräver därför en 

viss förförståelse om sammanhanget i vilken studien är genomförd.  Kvalitativ analys 

präglas av trovärdigheten genom giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

Danielson (2012) skriver om en innehållsanalys ska ha en hög tillförlitlighet krävs det 

av forskarna att analysprocessen är tydligt redovisad. Författarna anser att 

analysprocessen är tydligt redovisad och att ett latent resultat har utkristalliserats, trots 

avsaknad av tema så menar författarna att den underliggande tolkningen framträder 

tydligt. På grund av den låga kvantiteten av informanter valdes medvetet att ett tema 

inte var möjligt att framställa av god kvalité. Detta upplever författarna att det styrker 

studiens trovärdighet. 

 

8.1.4.1 Giltighet 

Studiens resultat anses giltigt om karaktärsdragen är representativa och beskriver 

studiens syfte. Tillförlitlighet beskriver Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) som 

att forskaren verifierar sina ställningstagande genom forskningsprocessen och beskriver 

tillvägagångssättet noggrant. Studien är noggrant beskriven i tillvägagångssätt samt 

information om informanterna vilket stärker giltigheten och tillförlitligheten (ibid).  

 

8.1.4.2 Överförbarhet 

Överförbarheten beskriver i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper. För att underlätta bedömning av överförbarhet värderas omsorgsfulla 

beskrivningar av urval, deltagare, datainsamling, analys och de förhållanden som utgör 
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sammanhang för studien, för att höja studiens trovärdighet och ger därmed läsaren ökad 

möjlighet att bedöma studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

8.1.4.3 Tillförlitlighet 

Forskningsartiklar har samlats in och analyserats i både nordiska och internationella 

perspektiv och gett studien stöd och stärkt tillförlitligheten. 

Data ifrån intervjuerna lästes och tolkades av båda författarna var för sig och flera 

gånger tillsammans, för att öka tillförlitligheten. Analysen har gjorts av författarna 

gemensamt med stöd av handledning, vilket ger stöd för ökad verifierbarhet (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2012). Från meningsbärande enheter använde vi citat som 

speglade syftet och stärkte kategorierna.  

 

8.1.4.4 Trovärdighet 

En faktor i diskussionen om trovärdighet är det faktum att författarna har ett visst mått 

av relation till några av informanterna. Författarna arbetar på samma ambulansstation 

som fyra av informanterna. Detta kan påverka trovärdigheten i negativ riktning enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). Författarna har tagit i beaktande den 

eventuella beroendeställning som informanterna kan ha hamnat i, då de exempelvis har 

känt sig tvungna att delta i studien samt är ovilliga att visa eventuella 

tillkortakommanden. Hela tiden har författarna strävat efter att vidmakthålla en korrekt 

attityd, icke dömande inställning och varit noga med att påpeka informantens 

frivillighet i studien och beaktat den professionella distansen mellan författarna och 

informanten. 

En viktig aspekt vid en kvalitativ studie menar Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2012) är det samspel som sker mellan författarna och informanterna genom en intervju. 

Genom detta alstras ett medskapande av författarna som inte kan anses ge en helt 

oberoende förförståelse och tolkning av intervjuerna.  

 

 

 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av 

etablering av fri luftväg vid prehospitala hjärtstopp. Resultatet visade flera intressanta 

fynd. Huvudfynden handlar om känsla av otrygghet, vikten av/brister vid samarbete och 

den prehospital miljös påverkan ur ambulanssjuksköterskans perspektiv relaterat till 

luftvägshantering. Resultatdiskussionen författades i relation till systemteorin där 

fokusen låg på ambulanssjuksköterskans personliga upplevelser.   

 

 

8.2.1 Otrygghet i yrkesrollen 

Under utbildningen till ambulanssjuksköterska ingår det idag på de flesta lärosäten 

någon form av riktad utbildning mot luftvägen. De ambulanssjuksköterskor som deltog i 

studien beskrev mer ingående vilka utbildningssteg de hade genomfört som var riktade 

mot luftvägen. Larynxmasken är relativt nyintroducerad, då den introducerades år 2008 

till det verksamhetsställen där informanterna arbetar, jämfört med endotrakealtuben. De 
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flesta ambulanssjuksköterskor har varit yrkesverksamma under den period när 

larynxmasken inte fanns tillgänglig. De beskrev hur deras initiala handlingsplan idag 

var endotrakeal intubation. Men på grund av uppfattningen om säker luftväg ändrar de 

sig ofta till larynxmask på grund av otrygghetens inverkan och det komplicerade 

ingreppet. De kände sig mer säkra på att lyckas med en larynxmask, men kände en 

osäkerhet i valet av metod på grund av inlärda kunskaper och andras uppfattningar. 

Flera beskrev en önskan att känna sig säkra med endotrakeal intubation. Den initiala 

planen som ambulanssjuksköterskan har skapat kan enligt Öquist (2008) kopplas till de 

rotsystem och mylla där erfarenheten en gång fått fäste. De har en gång utbildats att 

endotrakeal intubation är det enda rätta och de kan aldrig helt frigöra sig från tanken vad 

som är det enda rätta. Med insikt och en förståelse för nya metoder och deras acceptans 

i dagens vård så kan en ny erfarenhetsbank byggas upp hos ambulanssjuksköterskan.   

 

Alla ambulanssjuksköterskor hade använt sig av både larynxmask och endotrakeal 

intubation i samband med hospitering eller praktik på operationsavdelning, samt tränat 

på docka under återkommande repetitionsutbildningar. Några ambulanssjuksköterskor 

upplevde att känslan att öva på en docka aldrig kan ersättas med träning på en riktig 

människa. Detta stödjs av Kaye, Frascone och Held (2003) som gjort studier där man 

jämfört intubationsträning på dockor och människor i operationsmiljö. Studien visar att 

handgrepp och teknik aldrig helt kan jämföras mellan docka och människa.  

Samtliga intervjuade ambulanssjuksköterskor menar att larynxmasken är utan tvekan 

det enklaste verktyget. Ibland krävs det dock att endotrakeal intubation utförs och då 

tekniken är komplicerad och kräver vana skapades osäkerhet vid användandet av denna 

modell. Under utbildningen till ambulanssjuksköterska sker undervisning som 

förmedlar att endotrakeal intubation är den säkra luftvägen, i både läroböcker samt vid 

hospitering. Denna luftvägsprincip anges som ”golden standard” (Berlac et. al, 2008). 

Detta i kombination med åtgärder att skapa en fri luftväg, som är en sällanhändelse, 

påverkar ambulanssjuksköterskan i en negativ bemärkelse då den allmänna 

uppfattningen om att endotrakeal intubation är bättre och säkrare än larynxmask. 

Andersson-Hagiwara och Wireklint-Sundström (2016) beskriver hur den endotrakeal 

intubationen motverkar aspiration i lungorna. Dock finns det idag forskning som pekar 

på det motsatta, att larynxmask är en lika säker metod (Bernadini & Natalini, 2009). 

Många ambulanssjuksköterskor uttryckte en osäkerhet av användandet av larynxmask 

då denna inte sågs som en fullgod luftväg och den endotrakeal intubationen ska vara 

första handsval enligt behandlingsriktlinjerna. Några ambulanssjuksköterskor uttryckte 

även osäkerhet i användandet av larynxmask på grund av att bli nedvärderad i sin 

yrkesroll ifrån kollegor och från anestesipersonal på sjukhuset. Vaismoradi, Salsali och 

Ahmadi (2011) beskriver hur sjuksköterskor ofta tar hjälp av varandra då det hamnar i, 

för dem okända situationer eller då de behöver utföra en svår och komplicerad åtgärd. 

När detta händer upplever sjuksköterskan att de ”delar på” ansvaret för åtgärden.   

Elmquist (2011) skriver att ett etiskt dilemma kan uppstå när sjuksköterskan inom 

akutsjukvården måste fatta beslut och hantera dilemman i en tidspressad arbetssituation. 

Vårdaren tar då det säkra före det osäkra och det stora ansvaret för en annan människas 

liv gör att sjuksköterskan knyter an till den medicinska vetskapen. Medicinsk vetenskap 

värderar säkerhet och ambulanssjuksköterskan koncentrerar sig på ansvaret för att 
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upprätthålla kontrollen över patientens kropp (Elmquist, 2011). Behandlingsriktlinjerna 

och utbildningen beskriver hur endotrakealtuben är det säkraste verktyget för patienten. 

Här riskerar ambulanssjuksköterskan att hamna i ett dilemma då hen vill använda 

larynxmasken men vetskapen om dess brister skapar en osäkerhet och tvivel om sitt val 

av metod för luftvägshantering.  

Öquist (2008) beskriver att man inte kan göra rättvisa åt den kunskap som används i ett 

praktiskt arbete om man har förutfattade meningar och en för allmänt utbredd 

föreställning. Att peka ut vissa delar av ett arbete som okvalificerat och andra som 

kvalificerade, riskerar vi att missa fundamentala drag i yrkeskunnandet. 

Ambulanssjuksköterskorna är ytterst kompetenta på den prehospitala vården och de 

tvingas ta sig an ett sammanhang där de å ena sidan är tvingade att handla efter teorier 

och å andra sidan ta intryck ifrån praktiken, att exempelvis larynxmask är den bästa 

metoden prehospitalt. Lindh, Severinsson och Berg (2009) skriver om hur 

nyutexaminerade sjuksköterskor möts av inarbetade vanor och normer på en arbetsplats 

och på så sätt får kulturen på arbetsplatsen på köpet. På grund av dessa synsätt kan den 

nyutexaminerade sjuksköterskan känna sig hindrad att agera på det sätt som hen själv är 

mest bekväm med. Till exempel om väldigt många arbetskamrater tillexempel tillämpar 

trakeal intubering som metod vid luftvägshantering, och den nya 

ambulanssjuksköterskan inte känner att hen bemästrar detta till fullo utan hellre väljer 

att skapa fri luftväg med larynxmask. 

 

8.2.2 Prehospitala framgångsfaktorer 

Ambulanssjuksköterskorna upplevdes utstråla passion och medmänsklighet för sitt 

arbete. En åtgärd som inte föll väl ut för dem skulle kunna ge ödesdigra konsekvenser 

för patienten.  Samtidigt beskrev dem att de inte var rädda för ett visst mått av 

misslyckande på grund av de ibland oerhört komplexa situationer de ställs inför. De var 

tvungna att fatta beslut om vilken åtgärd som var mer prioriterad än någon annan. Flera 

ambulanssjuksköterskor beskrev hur de övervägde endotrakeal intubation men gav upp 

planerna då de upplevde att tiden denna åtgärd tog eller bedömdes ta för dem. Detta 

skulle ske på bekostnad av de övriga nödvändiga åtgärderna i samband med ett 

hjärtstopp. Det stöds av Studnek, et al (2010) där man sett en negativ koppling till 

intubationsförsök och ROSC hos patienter med prehospitala hjärtstopp.  

Enkelhet och enkla metoder sågs som ett vinnande koncept prehospitalt hos flera och då 

valdes i många fall endotrakeal intubation bort. Öquist (2008) menar att mycket små 

initiala insatser under vissa betingelser snabbt kan få stora effekter. Detta beskrivs enligt 

Öquist (2008) som fjärilseffekten. Överallt finns avgörande delar av händelsekedjor 

som, där små förändringar kan förstoras och snabbt bli en stor avgörande faktor. Detta 

kan liknas att nå målet att få luft i patienter i stället för att fundera på metoden. När det 

gäller återupplivning på en patient är det ibland mycket små marginaler som avgör 

utgången. Små detaljer som bestämmer om en människa ska fortsätta leva eller om 

slutet har kommit. Hela processen med HLR och alla de faktorer som har inverkan på 

utgången kan vara av stor betydelse. 

 

Larynxmask upplevde ambulanssjuksköterskorna vara ett pålitligt instrument som 

nästan alltid gav tillfredsställande resultat. Ett problem som några 
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ambulanssjuksköterskor upplevde med larynxmask, var att den ibland inte slöt tätt vid 

larynx och då upplevdes det att det läckte luft i samband med ventilationen. Trots detta 

upplevdes larynxmasken som tillfredsställande och väl lämpad i prehospital miljö. 

Några ambulanssjuksköterskor berättade om sina erfarenheter med larynxmask och 

situationer där luftvägen har varit oerhört komplicerad men trots detta har patienten 

tillgodogjort sig en godtagbar luftväg genom denna metod. Combes et al (2011) skriver 

att vid oväntad svår luftvägshantering har larynxmasken visat sig vara framgångsrik 

med få misslyckade försök att skapa en luftväg, på grund av dess enkelhet och att 

metoden endast kräver begränsad utbildning.  

 

Många berättade i intervjuerna hur de hamnat i olika situationer som har gett dem en 

utmaning. Situationerna beskrivs ofta som väldigt skiftande och de berättar den bild 

man har framför sig under framkörningen inte alltid stämmer. Det kunde handla om 

miljön patienten befann sig i och exempelvis patientens anatomi som inte medgav en 

enkel intubation prehospitalt. Den prehospitala miljöns påverkan kunde vara påtaglig, 

då varje patientsituation innebär ett nytt vårdrum. Olika exempel på situationer är till 

exempel vid den traumatiska trafikolyckan, drunkningstillbud på en badstrand eller till 

den åldriga damen på ett äldreboende. De beskriver att detta är något de behöver vara 

beredda på och ha acceptans för. Inom systemteorin har man fokus på det som är ”här 

och nu”. Struktur och funktion hos levande system förnyas och förändras i deras 

samspel med omgivningen. Att ha ett enkelspårigt tänkande leder oss automatisk till ett 

specifikt handlande (Öquist, 2008). Att inte kunna anpassa sig till snabba förändringar 

är inte av godo. Öquist (2008) menar att det inte är fördelaktigt att vara oförberedd för 

att kunna ta alternativa vägar till lösning av ett problem. Den systemiska principen 

bygger på att prova varierande vägar där somliga kan vara mer lyckosamma. 

Som ambulanssjuksköterska behöver man alltid vara på tå och vara beredd på det 

oförberedda (Wireklint-Sundström, 2005). Wireklint-Sundström (2005) menar att inom 

den prehospitala akutsjukvården behöver ambulanssjuksköterskan vara beredd på 

skiftande scenarion och oväntade problem. Problemlösning av denna karaktär kräver 

stor trygghet i sitt beslutsfattande och i sin yrkesroll.    

 

När ambulanssjuksköterskorna hade utfört en framgångsrik intubation kände de genast 

en tillfredställelse och lättnad över ett svårt moment som fallit väl ut. 

Ambulanssjuksköterskans ambition är att optimera vården för den patienten som hen 

behandlar. Genom en lyckad intubation upplevdes en stolthet, även efter avslutat 

uppdrag då hen lyckats med en komplicerad åtgärd.  

 

 

8.2.3 Personcentrerad vård genom samarbete 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde det positivt med någon som leder arbetet under ett 

hjärtstopp, så kallad teamleader. Detta gav upphov till kontroll och struktur över 

situationen, och förutsättningarna för framgång var positivt för patienten. Om 

ambulansteamet fokuserar på samma sak förloras viktig tid till de övriga uppgifter som 

ska utföras i ett hjärtstoppssammanhang. Teamleaderns roll är att leda arbetet i rätt 

riktning för att nå positivt resultat. Ambulanssjuksköterskorna beskrev scenarion då de 
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fick i uppgift av teamleadern att ansvara för luftvägen. Arbetet hos patienten upplevdes 

strukturerat och effektivt vid detta tillfälle. Ambulanssjuksköterskorna berättade också 

om tillfällen då struktur saknades och arbetet vid patienten upplevdes som rörigt och 

jobbigt. Detta menar ambulanssjuksköterskorna var förödande för patienten. Andersen, 

Jensen, Lippert och Østergaard (2010) skriver i sin artikel hur viktigt det är med 

kommunikation inom teamet. Man riskerar att missa viktiga moment och effektivitet vid 

till exempel bröstkompressioner, ventilation och rapportering. Några 

ambulanssjuksköterskor berättar hur de uppskattar de årliga HLR-utbildningarna, 

särskilt när de får träna sig i rollen som teamleader, då detta är viktigt för att känna sig 

trygg i rollen. Helt plötsligt är man mitt uppe i en situation med en ny eller oerfaren 

kollega och brandmän som är utlarmade på ett IVPA-larm (I väntan på ambulans) 

menar ambulanssjuksköterskorna. Då måste alla veta vad de ska göra.     

 

Vid några av de verksamhetsställena där intervjuerna genomfördes var det en rutin att 

anestesiassistans följde med på prio ett uppdrag gällande barn med luftvägsproblematik. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde assistans av anestesi vid denna typ av larm som en 

stor trygghet i de flesta fall. Väldigt få av de intervjuade ambulanssjuksköterskorna har 

någon gång intuberat ett litet barn. Flera beskrev dock hur svårt de trodde att det skulle 

vara, detta i kombination med den osäkerhet som ambulanssjuksköterskorna känner 

inför endotrakeal intubation gör otryggheten kring situationen extra påtaglig. När 

anestesiassistans fanns med i ambulansen på ett prio ett uppdrag gällande barn 

minskade stressen hos ambulanssjuksköterskorna och de kunde läggas sitt fokus på de 

andra åtgärderna i patientarbetet. Öquist (2008) menar att rutiner och riktlinjer är sådant 

som skapar ordning i kaos. Rutiner kan ses som en vägg av konstanter som kyler ner ett 

system, det vill säga att vid oväntade händelser vet man vad man ska göra. Genom att 

införa riktlinjer skapas det ordning i kaos och möjliggör ett gemensamt arbete med 

målet. Författarna tolkar denna systemteori i förhållande till våra 

ambulanssjuksköterskors uppfattning på det sättet att det riskerar att skapa en falsk 

trygghet. Ambulanssjuksköterskan riskerar således att stå handfallen den gång då denna 

trygghet som de räknar med finns, inte är att tillgå. Omständigheterna i verkligheten är 

alltid olika och vad är det som säger att anestesisjuksköterskan alltid lyckas hantera ett 

barns luftväg eller att assistans inte är möjligt? Många ambulanssjuksköterskor tycker 

att larynxmask är att föredra i samband med skapandet av fri luftväg. Flera informanter 

uttryckte en önskan om att larynxmask för barn skulle införas som standard i 

utrustningen, detta skulle öka tryggheten i att hantera luftvägen på barn. Mitchell, 

White, King & Wang (2012) styrker att larynxmasken är att föredra i prehospitala 

situationer i samband med luftvägshantering hos barn. Öquist (2008) skriver att en klok 

strategi när man vill få ett arbete utfört är att införa rutiner, som ger styrande riktlinjer 

men att då och då också föra in utmaningar i lagom stora doser, detta skapar ett 

sammanhang som varje individ behöver för att växa och detta består inte bara av det 

närliggande och välbekanta. Att applicera det på luftvägshantering kan liknas hur man 

som ambulanssjuksköterska kan utvecklas i sin yrkesroll och till exempel utvecklas i de 

olika metoder som finns gällande luftvägshantering. 
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Flera ambulanssjuksköterskor är tydliga med att endotrakeal intubering är svårt och 

komplicerat. Alla vill nog innerst inne vara duktiga på allt de gör. En del beskriver 

endotrakeal intubering och den kunskapen med ett visst mått av prestige. I 

hjärtstoppssituationen försvinner all prestige gällande luftvägshantering och fokus på 

hur patienten ska få luft i lungorna så fort som möjligt är en av de mest prioriterade 

åtgärderna, efter defibrillering och hjärtkompressioner (HLR-rådet, u.å). Om någon i 

ambulansteamet är mer bekväm med luftvägshantering faller det sig naturligt att hen 

löser den uppgiften. Skulle det uppstå problem ber man sin kollega om hjälp och fokus 

ligger på patienten och inte den personliga prestigen att klara av att göra en intubering. 

Öquist (2008) beskriver principen om ekvifinalitet, vilket betyder att det finns många 

olika vägar till att lösa ett problem. I vårt fall avser vi luftvägshantering. Det avråds från 

att allt för tidigt bestämma vilken väg som skall användas för att nå målet, en värld är i 

ständig omvandling och detta bör man vara beredd att hantera. Det är bra att pröva olika 

vägar då vissa kan vara mer framgångsrika än andra. 

 

 

9 Slutsats  

Ambulanssjuksköterskorna är tydliga med att de uppskattar de enkla metoder som finns 

i deras yrkesvardag. Prehospital luftvägshantering i samband med hjärtstopp är en 

sällanhändelse för en ambulanssjuksköterska. Detta i kombination med den utbildning 

som ges i vidareutbildningen till ambulanssjuksköterska, utan att senare följas upp med 

kompletterande och återkommande luftvägsutbildning i klinisk praktik är något som 

behöver utvecklas. Denna vidareutveckling av ambulanssjuksköterskans kompetens bör 

ligga på arbetsgivarens ansvar som ska skapa förutsättningar och rutiner för 

vidmakthållande av kompetensen. Enkla hjälpmedel i prehospital miljö är att 

rekommendera. Den utbildning som erbjuds av arbetsgivare och lärosäten när det gäller 

luftvägshantering hos barn är en stor brist i ambulanssjuksköterskans utbildning. 

Kompletterande forskning inom området behövs. Kvalitativa studier gällande val av 

metod vid luftvägshantering i kombination med kvantitativa studier gällande prehospital 

luftvägshantering kan sammantaget ge en tydligare bild hur prehospital 

luftvägshantering inom svensk ambulanssjukvård bör utvecklas. 

 

 Kliniska implikationer 

De viktigaste kliniska fynden är följande: 

 

• Implementera larynxmask anpassade till barn i ambulansens standardutrustning. 

 

• Ökad och obligatorisk utbildning i klinisk miljö på operationsavdelning för att 

träna personlig färdighet. 

 

• Ökad utbildning gällande luftvägen hos barn och unga personer. 

• Under vidareutbildningen till ambulanssjuksköterska bör det ingå obligatoriska 

moment gällande luftvägshantering. 
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Bilagor 

 Bilaga 1 – Brev till verksamhetschefer  

 
 

VERKSAMHETSCHEFS GODKÄNNANDE AV DATAINSAMLING  
 

Vi heter Caroline Sternevi och Tony Gustafsson, och vi studerar just nu vid 

Linnéuniversitetet för att bli specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård. Vi ämnar 

genomföra en intervjustudie som kommer användas till vårt examensarbete, vilket även 

är vår magisteruppsats.  

Vår förhoppning är att få genomföra studien på ambulansenheterna i XXX och söker nu 

därför tillstånd om detta. Intervjuerna kommer att genomföras under januari och 

februari 2017. Därefter skrivs uppsatsen som beräknas vara klar under våren 2017. 

Momentet att etablera fri luftväg är viktigt och en förutsättning för att rädda liv. Hur 

resonerar ambulanssjuksköterskan kring val av lämplig metod när en fri luftväg behöver 

etableras vid hjärtstopp? Hur tänker sjuksköterskan kring behov av olika sätt att skapa 

fri luftväg? Vilka för och nackdelar finns det med befintliga metoder? Syftet med 

studien är att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelser angående etablering av 

en fri luftväg hos patienten i samband med ett prehospitalt hjärtstopp. 

 

Författarna beräknar att intervjua 12-15 sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård och med minst 12 månaders aktiv tjänstgöring. Vi avser att ta kontakt 

med informanter som uppfyller urvalskriterierna via mejl, telefon eller personligen för 

förfrågan om deltagande i studien. 

Den planerade intervjustudien är etiskt granskad och vi bedömer det som osannolikt att 

det finns etiska hinder för genomförandet. Examensarbetet omfattas inte av krav på 

formell etikprövning enlig SFS 2003:460.  

 

 

 



 

II 

Personer som väljer att delta i studien gör detta på frivillig basis och kan när som helst 

välja att avbryta sin medverkan. Personerna kommer att få ett informationsbrev innan 

påbörjad intervju och därefter underteckna ett samtycke till deltagande. Inga 

personuppgifter kommer att finnas i uppsatsen. Datamaterialet kommer att hanteras så 

att ingen obehörig har tillgång till det.   

Vid eventuella ytterligare frågor till oss är Ni välkomna att höra av Er. 

 

Med vänlig hälsning  

Caroline Sternevi  

Telefonnummer: 0736 15 16 94  

e-mail: caroline.laine@hotmail.com  

 

Tony Gustafsson  

Telefonnummer: 0705146261 

e-mail: tonygus@telia.com 

 

Handledare 

Anders Bremer, universitetslektor 

e-mail: anders.bremer@lnu.se 

____________________________________________________________

______ 

 

MEDGIVANDE FRÅN VERKSAMHETSCHEF  
Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående information om studien, och att 

jag har haft möjlighet att ställa eventuella kompletterande frågor som jag i så fall har 

fått tillfredsställande svar på. Härmed ges mitt medgivande till att studien får 

genomföras på akutkliniken i XXX.  

 

Datum och underskrift av 

verksamhetschef_________________________________________ 

 

Namnförtydligande_____________________________________ 

 

Detta medgivande finns i 2 kopior. Ett för verksamhetschefen att behålla, och ett till 

studenterna. 



 

III 

 
 Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

 
 

 

Informationsbrev till deltagare i intervjustudie 

Som en del i vårt uppsatsarbete genomför vi en intervjustudie riktad mot 

ambulanssjuksköterskor och deras upplevelser gällande etablering av en fri luftväg hos 

patienten i samband med ett prehospitalt hjärtstopp 

 

Bakgrund och syfte 

Inom ambulanssjukvård behöver vårdpersonalen ibland skapa fri luftväg på patienter, 

framförallt i hjärtstoppssammanhang. För detta ändamål finns bland annat endotrakeal 

intubation och larynxmask. Endotrakeal intubation beskrivs ofta som ”golden standard” 

vid säkerställandet av fri luftväg och för att motverka aspiration. Larynxmask anses vara 

ett enkelt sätt att kunna skapa en fri luftväg då den kräver mindre förberedelser, moment 

och handhavande än endotrakeal intubation.  

 

Momentet att etablera fri luftväg är viktigt och en förutsättning för att rädda liv. Hur 

resonerar ambulanssjuksköterskan kring val av lämplig metod när en fri luftväg behöver 

etableras vid hjärtstopp? Hur tänker sjuksköterskan kring behov av olika sätt att skapa 

fri luftväg? Vilka för och nackdelar finns det med befintliga metoder? Syftet med 

studien är att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelser angående etablering av 

en fri luftväg hos patienten i samband med ett prehospitalt hjärtstopp. Studien kan bidra 

med kunskap som bidrar till förbättrade utbildningsinsatser, som i förlängningen kan 

rädda liv. 

 

Vi tillfrågar nu dig om deltagande i studien. Studien kommer att genomföras med 

intervjuer av 12-15 stycken yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor i södra Sverige. 

Platsen för intervjun bör vara lugn och ostörd och du kan själv ha önskemål om plats. Vi 

bedömer att intervjun kommer ta ca 40-50 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in 

med hjälp av diktafon. I nära anslutning till intervjun kommer ljudmaterialet att skrivas 



 

IV 

ut och avidentifieras så att ingen person går att spåra. All data hanteras med sekretess. 

När arbetet är avslutad och godkänd kommer ljudupptagningarna att förstöras. 

Studien kommer att presenteras under ett seminarium på Linnéuniversitet i Växjö under 

våren 2017, och därefter publiceras på Linnéuniversitet hemsida, för studenter och 

lärare att ta del av. 

 

Deltagande i studien bedöms inte innebära några större risker. Ditt deltagande bygger på 

frivillighet och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan att lämna någon 

förklaring.  All information som kan identifiera deltagare tas bort innan publicering. 

Datamaterialet kommer att hanteras så att ingen obehörig har tillgång till det. Din 

verksamhetschef har gett tillstånd att genomföra intervjuer på din arbetsplats.  Nedanför 

finns kontaktuppgifter för övriga upplysningar eller frågor. 

 

 

Ytterligare upplysningar eller frågor lämnas av nedanstående ansvariga. 

 
Student Caroline Sternevi 

073-615 16 94 caroline.laine@hotmail.com  
 

Student Tony Gustavsson 

070–514 62 61, tonygus@telia.com 

 

Handledare Anders Bremer 

073-184 00 19, anders.bremer@lnu.se 
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 Bilaga 3 – Samtyckesformulär 
 

 
 

 

 

Samtyckesformulär  
 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Ambulanssjuksköterskors upplevelser vid 

prehospital intubering” fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till 

deltagande.  

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

_________________________________________________________  

Underskrift av informant  

_________________________________________________________  

Namnförtydligande, ort, datum  

_________________________________________________________  

Underskrift av informationsgivare  

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande av informationsgivare, ort, datum 

__________________________________________________________ 
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 Bilaga 4 – Intervjumall 
 

 
 

- Hur länge har du varit verksam inom ambulanssjukvården? 
 

Hur upplever du uppgiften att skapa fri luftväg i samband med prehospitala 

hjärtstopp? 

 

- Vilken metod väljer du?  

 

- Svårigheter/Hinder? 

 

- Varför väljer du just nämnda metod? 

 
- Känner du dig trygg i de metoder som finns i att skapa en fri luftväg? 

 

- När och var i larmprocessen/omhändertagandet bestämmer du vilken metod du 

tillämpar för etablering av fri luftväg? - Vilket resonemang har du med din kollega 

under framkörning till patienten? Om din kollega är av annan yrkeskategori, ändrar 

detta dina tankar/plan för omhändertagandet? 

 

- Känner du dig erfaren eller bekväm med att etablera fri luftväg i samband med 

hjärtstopp, oavsett val av metod?  

 

- Vad har du för utbildning gällande luftvägshantering? Anestesipraktik?  

 

- Upplever du din utbildning som tillfredsställande i dagsläget när det gäller etablering av 

fri luftväg? 

 

- Upplever du en större trygghet om anestesipersonal/motsvarande medföljer på larm 

gällande luftvägshantering?  

 

- Bidrar prehospital miljö till val av metod? 

 

- Har patientens ålder betydelse för val av metod? (Barn/Vuxna/Äldre) 

 

- Upplevelse av stress i samband med intubering 

 

- Har du vid något tillfälle misslyckats med din luftvägshantering? 

Hur upplevde du denna situation isf? 

 

- Kan du beskriva en specifik situation du varit med om, där du var tvungen att etablera 

en fri luftväg som var extra speciell/framgångsrik/speciella omständigheter? 

 

- Finns det något annat du upplever av vikt att berätta om gällande luftvägshantering 

prehospitalt? 
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 Bilaga 5 – Etisk egengranskning från Etik-kommittén Sydost 
 

 
Etisk egengranskning 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 
led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka?    x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.   x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 
för studien är namngivna (student och handledare) X   

 


