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Inledning	  
Av ambulanssjuksköterskan krävs breda kunskaper inom många olika områden för att hon på 
bästa sätt i den prehospitala miljön ska kunna omhänderta och utföra nödvändiga medicinska 
vårdåtgärder (Ahl et al., 2005). Ambulanssjuksköterskan behöver kunna bemästra ofria 
luftvägar och den utrustning som dessa kräver (Youngquist et al., 2008). Att skapa och bevara 
en fri luftväg hos en patient med hotad luftväg kräver kontinuerlig träning och vana. Studier 
har visat att sjukvårdspersonal som inte har tillgång till kontinuerlig träning misslyckas i 
större utsträckning med att skapa en fri luftväg jämfört med de som tränar regelbundet 
(Schalk et al 2010). Det har visat sig vara vanligare att möta en oförutsett svår luftväg hos 
patienten inom den prehospitala vården jämfört med inom den planerade operativa 
verksamheten på sjukhus (Combes et al 2011). Enligt Schalk et al (2010) saknas det rutin på 
att intubera en patient med hotad luftväg inom prehospital vård. På sjukhus finns det sannolikt 
fler personer som kan komma till undsättning vid behov av hjälp vid ett misslyckat 
intubationsförsök. Detta gör att den prehospitala personalen utsätts för svårare och mer 
krävande situationer, både mentalt och fysiskt (Peterson et al,  2005). För att öka kunskapen 
kring stressen ambulanssjuksköterskan upplever i sitt arbete bör det skapas en förståelse för 
hennes uppgift i att vårda en patient med ofri luftväg. Det finns sparsamt med tidigare 
publicerat material som tar upp ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda en patient 
med ofri luftväg vilket är viktigt att belysa ur patiensäkerhetssynpunkt. Författarna avser att 
skriva om ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda en patient med ofri luftväg. 

Bakgrund 

Patientsäkerhet 
Vårdandets mål att förhindra lidande,  lindra lidande och att främja välbefinnande. Enligt 
Dahlberg (2003) är vårdlidande ett lidande som vållas patienten på grund av vårdande eller 
avsaknad av vårdande. Ett vårdlidande orsakas ofta av omedvetet handlande, bristande 
kunskap och brist på reflektion. En vårdare som ger upphov till lidande försvårar patientens 
förmåga att känna vördnad och ansvar för livsplan och utveckling av hälsa (Dahlberg 2003). 
Patientsäkerhetslagen (2010) tar upp patientsäkerhet samt vad sjukvårdspersonal är 
förpliktigad att göra. I patientsäkerhetslagen står det att  hälso- och sjukvårdspersonalen ska 
utföra arbetet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att hälso- och 
sjukvårdspersonalen själva bär ansvaret för hur arbetsuppgifterna fullgörs. Enligt 
patientsäkerhetslagen innebär en vårdskada lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom 
eller dödsfall som hade kunnat undvikas om lämpliga åtgärder hade vidtagits i samband 
patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada är enligt 
patientsäkerhetslagen en skada som är bestående, inte ringa, har mynnat ut i att patienten fått 
ett betydligt större vårdbehov eller avlidit. Patientsäkerhet avses i patientsäkerhetslagen som 
skydd mot vårdskada. (1;a och 2;a, 5;e, 6;e §, SFS 2010:659).  I Hälso- och sjukvårdslagen 
står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård 
vilket bland annat innebär att den särskilt skall  vara av god kvalitet  samt tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Hälso- och sjukvårdslagen menar att 
god vård ska ges på lika villkor till alla (2; a § 1982:763). 
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Nödåtgärder 
Enligt Direktiv nr 12, Region Skånes Prehospitala Enhet är  en nödåtgärd en åtgärd som 
genomförs utanför delegeringar eller befogenheter. Nödåtgärden genomförs i en situation då 
patienten är i livsfara om endast åtgärder enligt behandlingsanvisningar vidtas. Efter 
genomförd nödåtgärd ska denna noteras i ambulansjournal och avvikelserapport omedelbart 
skrivas av den som utfört åtgärden (RSPC, 2013)  
 

Ambulanssjuksköterskans yrkesroll 
Arbetet som ambulanssjuksköterska är till stor del självständigt. Ambulanssjuksköterskan 
behöver tänka flexibelt och kreativt samt ha en god planerings- och problemlösningsförmåga 
för att med dessa egenskaper etablera en bedömning och prioritering av nödvändiga 
vårdåtgärder (Ahl et al 2005). Enligt Gunnarsson och Stomberg (2009) fattar 
ambulanssjuksköterskor i sin yrkesroll ett antal beslut på daglig basis. Dessa beslut har ofta en 
inverkan på patienternas fortsatta liv och möjlighet till överlevnad. Kliniskt beslutsfattande är 
en komplex process. Denna process kan ses som ett antal beslut vilka inkluderar de 
observationer som krävs samt att besluta vilka åtgärder ska utföras för att ge patienten en 
optimal vård. För att nå fram till ett beslut om behandling går ambulanssjuksköterskan 
igenom tre faser. Fas ett innefattar att söka information och samla in uppgifter, vilket sker 
genom att intervjua patienten eller med hjälp av olika undersökningar. I den andra fasen 
skapas en hypotes om problemet baserat på alternativa sätt att uppfatta problemet. Detta följs 
av en tredje fas där informationen tolkas utifrån hypotesen. Att känna och lita på kollegor är 
en viktig del av beslutsprocessen. I icke-verbal kommunikation kan uttryck och gester göra att 
beslutsfattaren stannar upp och reflekterar. När en sjuksköterska kallas till ett nödläge är 
omfattningen av tillbudet och svårighetsgraden avgörande för hur beslut tas. Det sätt som 
informationen tolkas och diskuteras på skiljs åt mellan nybörjare och experter. Trycket av tid 
och miljö kan tvinga ambulanssjuksköterskor att fatta beslut utan att ha tillgång till nödvändig 
information. I svåra situationer där ambulanssjuksköterskor utsätts för tidspress är besluten 
inte alltid välgrundade. Yttre faktorer såsom osäkerhet i den prehospitala miljön, 
förväntningar och krav från omgivningen där arbetet utförs, observationer av andra 
människor, otillräcklig information, ledarskap, samarbetsproblem och samarbete med många 
olika aktörer, bidrar till att göra beslut i brådskande fall ännu mer komplicerade för 
ambulanssjuksköterskan (Gunnarsson & Stomberg, 2009). Av ambulanssjuksköterskan krävs 
breda kunskaper inom många olika områden för att hon på bästa sätt i den prehospitala miljön 
ska kunna omhänderta och utföra nödvändiga medicinska vårdåtgärder.  (Ahl et al., 2005). 
Ambulanssjuksköterskan måste i arbetet behålla sitt lugn och ta sig igenom den psykiska 
stress som hon emellanåt kan utsättas för i de akuta situationer som kan uppstå. 
Ambulanssjuksköterskan måste ha en handlingsplan för det mest oväntade (Wireklint-
Sundström och Dahlberg, 2012). Att arbeta i mörker och kyla gör det betydligt svårare för 
ambulanssjuksköterskan att utföra de observationer som behövs för ett relevant 
beslut.  Riskerna för att ambulanssjuksköterskan gör fel eller agerar mot patientens vilja är 
störst i en akut situation då det inte finns tid eller möjlighet att förklara och argumentera 
(Gunnarsson & Stomberg, 2009). 

Ambulanssjuksköterskans träning och utbildning 
I utbildningen Advanced medical life support (AMLS) får deltagarna lära sig att identifiera 
livshotande tillstånd genom att använda sig av behandlingsåtgärder enligt ABCDE. 
Prehospital trauma life support (PHTLS) är en utbildning som skapades för att utbilda 
prehospital sjukvårdspersonal med AMLS som förebild.  Utbildningen går ut på att lära sig 
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undersöka samt strukturerat omhänderta patienter som utsatts för trauma. Det centrala är att 
identifiera och behandla svårt skadade patienter för att undvika hypoxi och hypovolemi. 
Advanced trauma life support (ATLS) är ett nordamerikanskt koncept för det akuta 
omhändertagandet av traumapatienter (Suserud & Svensson, 2009). Att skapa och bevara en 
fri luftväg hos en patient med hotad luftväg kräver kontinuerlig träning och vana. Studier har 
visat att sjukvårdspersonal som inte har tillgång till kontinuerlig träning misslyckas i större 
uträckning med att skapa en fri luftväg jämfört med de som tränar regelbundet (Schalk et al 
2010).  Huruvida en vårdgivare lyckas skapa en fri luftväg hos en patient är beroende av ett 
antal olika faktorer. Dessa faktorer är bland andra basal träning i att handskas med en ofri 
luftväg, om vårdgivaren är bekant med nödvändig utrustning och hjälpmedel, vårdgivarens 
erfarenhet av att skapa en fri luftväg. Vårdgivarens förmåga att efter proceduren säkerställa att 
använda hjälpmedel har hamnat på rätt plats i patientens luftväg är ytterligare en faktor (Rich, 
et al 2004 ). Betydelsen av kunskap och framför allt erfarenhet av olika händelser är de mest 
dominerande faktorerna som påverkar ambulanssjuksköterskans beslutsfattande. Utbildning 
ses som nödvändigt då ambulanssjuksköterskan får erfarenheter genom att delta i olika 
situationer. Ambulanssjuksköterskornas erfarenhet påverkar beslutsfattandet då erfarenheten 
utgör en kvalitativ skillnad mellan en novis sjuksköterska och en mer erfaren sjuksköterska 
(Gunnarsson & Stomberg, 2009). Normalt sett kan ambulanspersonalen med grundläggande 
åtgärder tillse att patientens luftväg hålls fri och säker, men det händer att dessa åtgärder inte 
är nog för att säkerställa tillräcklig ventilation och saturation. I ett sådant läge kan situationen 
kräva metoder av mer avancerad art (Sanders & McKenna, 2012; RSPC, 2011). Dock har 
frågan kommit upp i studier (Deakin et al., 2010; Deakin et al., 2009; Warner et al., 2010) 
huruvida ambulanspersonalens utbildning och träning uppnår de krav som ställs för att som 
vårdgivare få utföra en intubering prehospitalt. Att säkerställa patientens luftväg genom 
intubering kan vara problematiskt för en ovan vårdgivare, men det kan det även vara för den 
erfarne (Sanders & McKenna, 2012). Ambulanssjuksköterskans kompetens i att hantera 
patientens luftväg minskar efter hand om inte någon träning erhålls (Deakin et al., 2010; 
Kovacs et al., 2000). Vid intubering kan vårdgivaren inom en period på 40 veckor tappat en 
fjärdedel av sin kompetens och förmåga om denne inte erhållit adekvat repetitionsträning. 
Regelbunden träning i att hantera luftvägen ihop med efterföljande feedback från en instruktör 
har visat sig vara det bästa sättet att behålla kompetensen (Youngquist, 2008; Kovacs, 2000). 
 

Den oförutsett ofria luftvägen 
Att etablera och upprätthålla en säker luftväg är en av de viktigaste tekniska färdigheterna i 
akut traumavård och det allra första steget i den primära undersökningen i ATLS (Schalk et al 
2010). Det finns olika anledningar till att det mer frekvent uppstår problem med luftvägen 
prehospitalt. Detta kan bero på att det prehospitalt är vanligare med förekomst av blod eller 
kräkning i svalget eller en icke samarbetsvillig patient (Combes et al 2011, Peterson et al 
2005). Enligt Combes et al 2006 är det inte enkelt att urskilja patientens ofria luftväg på 
förhand. Det har visat sig vara vanligare att möta en oförutsett ofri luftväg hos patienten inom 
den prehospitala vården jämfört med inom den planerade operativa verksamheten på sjukhus. 
På sjukhus inträffar detta i ca 1 % av fallen och prehospitalt i ca 6 % av fallen (Combes et al 
2011). Dock saknas det, enligt Schalk et al (2010), rutin på att intubera en patient med ofri 
luftväg inom prehospital vård. En lyckad intubering är direkt avhängig vårdgivarens förmåga 
och skicklighet. Ambulanssjuksköterskan behöver kunna bemästra ofria luftvägar och den 
utrustning som dessa kräver (Youngquist et al., 2008). På sjukhus finns det sannolikt fler 
personer som kan komma till undsättning vid behov av hjälp vid ett misslyckat 
intubationsförsök. På sjukhuset finns det även mer utrustning och hjälpmedel för intubation. 
Detta gör att den prehospitala personalen utsätts för svårare och mer krävande situationer, 
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både mentalt och fysiskt (Peterson et al, 2005). Svårighetsgraden i att hantera luftvägen kan 
variera då problem snabbt kan uppstå utan förvarning. Det kan alltså vara svårt att förutse 
problem, detta då patienter som är svårventilerade kan vara lätta att intubera och patienter som 
lätt kan ventileras kan samtidigt vara svåra att intubera (Rich et al 2004). 

Att skapa en fri luftväg prehospitalt 
Endotracheal intubation är att föredra för att säkerställa ventilation och skydda luftvägen, men 
en endotracheal intubation är inte alltid möjlig att utföra. Ett misslyckat intubationsförsök 
prehospitalt är vanligt och har ett samband med högre mortalitet hos patienten (Rich et al 
2004 , Schalk et al 2010). Rich et al (2004) pratar om tre indikationsfaktorer för att 
indentifiera en kritisk luftväg, och den första av dessa tre är ”cannot ventilate, cannot 
intubate” (CVCI). Ett tillstånd där vårdgivaren varken lyckas intubera eller ventilera 
patienten. Den andra är situationen då vårdgivaren efter tre eller fler misslyckade 
intubationsförsök, alternativt tagit mer än tio minuter på sig att få tuben på plats. Den sista 
indikationsfaktorn är ett läge där patientens saturation inte tar sig upp över 92%, trots 
kontinuerlig övertrycksventilation med 100% syrgas (Rich et al 2004). 
Vid CVCI menar Rich et al (2004) att vårdgivaren bör använda sig av något utav följande 
tillvägagångssätt; larynxmask (LMA), esophagal-tracheal combitube (ETC), trans-tracheal jet 
ventilation (TTJV) eller en kirurgiskt skapad luftväg via ett invasivt ingrepp på patientens 
hals. Både ETC och LMA bör i det här fallet prioriteras då dessa två, förutom att de 
underlättar ventilation av patientens lungor, kan föras ner blint, kräver ingen större utbildning 
eller avancerade färdigheter, samt har rapporterats generera i få komplikationer (Rich et al 
2004). 
Trots att larynxmasken inte skapar ett helt lufttätt område i larynx och därmed inte heller 
skyddar fullständigt mot aspiration så minskar den ändå risken för aspiration i betydligt högre 
utsträckning än vid ventilation med andningsballong och näs- eller svalgtub. Hos patienter 
med skador i ansikte eller underkäke har det dock visat sig vara mer fördelaktigt med en 
larynxmask då blod från munhåla och svalg bedöms utgöra en större risk för aspiration än 
innehållet i magsäcken. LMA skyddar effektivt mot att blod rinner ner i trachea, medan ETC 
utgör ett bättre skydd mot regurgitation och aspiration (Rich et al, 2004). Schalk et al (2010) 
fann i sin studie att larynxmasken är ett bra alternativ till en endotracheal intubation. 
Larynxmasken kan användas som förstahandsval för att säkra luftvägen tills en endotracheal 
tub har förberetts, som en definitiv luftväg för vårdgivare med för liten erfarenhet av 
endotracheal intubation, och som en sista åtgärd om endotracheal intubation har misslyckats 
(Schalk et al, 2010). Vårdgivarens möjligheter att skapa en fri luftväg prehospitalt beror på i 
vilken miljö patienten återfinns, platsens beskaffenhet samt olika typer utav skademekanismer 
som kan ha föranlett patientens behov av hjälp med sin luftväg (Rich et al 2004).Ett villkor 
för att utföra och ge patienten en säker vård i samband med att tillförsäkra patienten en fri 
luftväg är att observera omständigheter som kan försvåra vårdgivarens möjligheter att skapa 
en tillfredsställande ventilation. Faktorer som förvårar vårdgivarens möjligheter till en god 
ventilation av patienten är bland annat patienter med skägg, BMI över 30, en ålder av 57 år 
och äldre, framåtskjutande haka, avsaknad av tänder, att patienten är en snarkare eller har 
sömnapné eller är Mallampati klass 3 eller 4 (Kheterpal et al 2006). Mallampati-skalan 1-4 är 
en klassificeringsskala vad gäller synligheten av ingången till trachea vid laryngoskopi 
(Halldin & Lindahl, 2008). 
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Definitioner 
Prehospital vård innefattar den vård och behandling som ges utanför sjukhus, direkt på 
insjuknande- eller skadeplats, samt under transport till sjukhus eller mottagande vårdenhet 
(Dahlberg 2003). 
Att vårda innebär att stödja patientens hälsoprocesser och att vilja den andra individen väl 
(Dahlberg 2003). 
Ambulanssjuksköterska är en grundutbildad sjuksköterska som erhållit en 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård (Suserud & Svenson, 
2009). 
En patient kallas en individ med en sjukdom eller ohälsotillstånd som står i relation till en 
vårdare (Dahlberg & Segersten,2010). 
En ofri luftväg definieras i studien enligt tre olika aspekter. Den första är ett läge där 
patientens tunga fallit bak och blockerat luftvägen, vilket är vanligt förkommande vid 
medvetandesänkning (Malmsten, 2000). Den andra aspekten är då patientens luftväg 
blockerats av en främmande kropp, vilket till exempel kan vara en matbit, blod eller 
kräkningar. Den tredje aspekten rör sig om ofri luftväg relaterat till svullnad i luftvägen som 
härrör från antingen inandning av skadliga ämnen, en infektion eller en anafylaxi (Uddman & 
Davidsson, 2009). 

	  

Problemformulering 
Att skapa en fri luftväg är en viktig uppgift i ambulanssjuksköterskans arbete. Ett snabbt 
identifierande av en ofri luftväg samt metoder för åtgärdande av denna är kunskaper 
ambulanssjuksköterskan måste inneha. Litteraturen visar att det är vanligare att vårda en 
patient med ofri luftväg prehospitalt än intrahospitalt trots att det saknas rutin på att intubera 
patienter i den prehospitala vården. Trots detta återfinns det endast sparsamt med tidigare 
publicerat material som tar upp ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda en patient 
med ofri luftväg. 
Bristen på litteratur kring ambulanssjuksköterskans upplevelser i detta avseende kan ses som 
både positivt och negativt då författarnas studie kan bidra till fortsatt forskning och negativt 
genom att författarna inte har mycket bakgrundsinformation att luta sig mot i 
forskningsprocessen.  Författarna bedömer att det råder en kunskapsbrist på hur 
ambulanssjuksköterskan upplever uppgiften att vårda en patient med ofri luftväg samt hur 
detta eventuellt påverkar ambulanssjuksköterskan i hennes arbete. För att öka kunskapen 
kring stressen ambulanssjuksköterskan upplever i sitt arbete bör det skapas en förståelse för 
hennes uppgift i att vårda en patient med ofri luftväg.  Skapandet och synliggörandet av denna 
förståelse kan bidra till att ambulanssjuksköterskor ges möjlighet att utveckla individuella 
handlingsplaner och strategier för att hantera den aktuella situationen. 
	  
	  

Med denna studie ville författarna få en djupare förståelse samt ett bredare perspektiv kring 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda en patient med en ofri luftväg. 
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Syfte 
Att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda en patient med ofri luftväg 
prehospitalt. 
 

Teoretisk referensram 
Hos forskaren innefattar ontologin dennes bild av, och antaganden kring, den verklighet som 
forskaren ska titta närmare på. Det är forskarens föreställning som är grunden för 
utformningen av studiens frågeställning och problemformulering (Jahren Kristoffersen, 1998) 
Vårdvetenskapens ontologiska grund vidrör människan, hälsan samt vårdandets grundmotiv. 
Centralt för vårdvetenskapen är att människan är en enhet som består av kropp, själ, psyke 
och ande. Omvårdnaden i den prehospitala akutsjukvården har sin utgång i vårdvetenskapen. 
Ambulanssjuksköterskan ska integrera den medicinska kunskapen och vårdvetenskapen med 
sin praktiska erfarenhet. Ambulanssjuksköterskan ska balansera den medicinvetenskapliga 
och den vårdvetenskapliga kunskapen mot patientens behov i den aktuella situationen 
(Dahlberg, 2003). 
	  
Ett livsvärldsperspektiv innebär att uppmärksamma människors vardagsvärld och dagliga 
tillvaro.  Livsvärldsperspektivet innebär att se, förstår, beskriva och analysera världen så som 
den erfars av människan (Dahlberg, 2003).	  

	  
	  
	  

Genom livsvärldsperspektivet ser vi som forskare till den tillfrågades erfarenheter och 
upplevelser.  Ett villkor för att livsvärlden ska bli synlig är att forskarens förförståelse 
medvetandegörs samt åsidosätts så den andres den tillfrågades sanna identitet kan komma 
fram. Livsvärlden är benämningen på den värld vi lever i samt är bekant med genom våra 
upplevda erfarenheter (Dahlberg 2003). 
Livsvärlden är både egen och den kan även delas med andra. Den egna livsvärlden kan inte 
delas helt med andra då våra erfarenheter är helt individuella.  Genom intervjuer med 
ambulanssjuksköterskor kan studiens författare lämpligen och på bästa sätt beskriva 
ambulanssjuksköterskans upplevelser.  Via intervjuer med ambulanssjuksköterskor rörande 
deras upplevelser som inträffar då en patient med en ofri luftväg ska vårdas kan olika 
individers unika upplevda händelser tillåtas träda fram. 
	  
	  
En betydande del av livsvärldsperspektivet innefattar författarens vilja att se, förstå och 
beskriva världen eller delar av den så som den upplevs av en människa (Dahlberg 2003). 
Livsvärldsperspektivet används för att hitta skillnader i ambulanssjuksköterskornas unika 
upplevelser. Alla människor reagerar på olika sätt vid ett möte med en tidigare icke upplevd 
situation, vilket således också är fallet bland ambulanssjuksköterskor i deras möte med en 
patient med hotad eller ofri luftväg.	  

Målet är att skapa en förstålse för en annan människas livsvärld utan att minska eller 
nedvärdera denna. Det är forskarens genuina intresse för den tillfrågades berättelse och 
livshistoria som mynnar ut i livsvärldsperspektivet (Dahlberg 2003). För att öka kunskapen 
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kring stressen ambulanssjuksköterskan upplever i sitt arbete bör det skapas en förståelse för 
hennes uppgift i att vårda en patient med ofri luftväg.  Skapandet och synliggörandet av denna 
förståelse kan bidra till att ambulanssjuksköterskor ges möjlighet att utveckla individuella 
handlingsplaner och strategier för att hantera den aktuella situationen. 
Det är den tillfrågades situation som ska vara i centrum. Livsvärlden är unik där själ och 
kropp hör ihop. För att utröna hur den tillfrågade upplever en specifik situation måste 
forskaren börja med att ställa frågan. Efter detta måste forskaren anta en så öppen och följsam 
inställning att den tillfrågade vill, hinner och klarar av att svara på frågan.  Att som forskare 
vara öppen betyder i det här sammanhanget att möta den tillfrågade utan några förutfattade 
meningar (Dahlberg, 2003). 
	  
	  

Den  prehospitala akutsjukvården sätter fokus på patientens livsvärld. Vilken vård som ska 
ges utgår ifrån patientens situation.  Den vård ambulanssjuksköterskan ger ska  formas av 
patientens livssituation. Mötet i den prehospitala vården mellan patienten och 
ambulanssjuksköterskan är kort och det kan ske var som helst vilket kräver 
ambulanssjuksköterskans har närvaro.  Ambulanssjuksköterskan ska försöka förstå hur 
patienten upplever situationen samtidigt som omvårdnad och medicinsk kunskap tillämpas 
optimalt. Öppehet och närvaro i ambulanssjuksköterskans möte med patienten är viktig för att 
patientenens välbefinnande. Då medicinska åtgärder, som patienten upplever som negativa, 
ska genomföras är det viktigt för ambulanssjuksköterskan att vara öppen för hur patienten 
upplever situationen (Dahlberg, 2003). 
	  
	  

Ambulanssjuksköterskan kan hamna i situationer då hon ska bemöta och vårda patienter som 
inte är vid medvetande och därmed har en nedsatt autonom förmåga.  Patienter som är 
medvetslösa på grund av skada, sjukdom eller narkos har inte möjlighet att uppfatta 
livsvärlden på samma sätt som en patient med medvetande. Patienter  som tidigare varit 
medvetslösa kan efter att de kommit till medvetande beskriva saker de hört under tiden de 
varit medvetslösa vilka blivit verifierade. Medvetslösa patienter ska få samma bemötande som 
patienter vid medvetande får. Vårdandets ska formas av samma omtanke, värdighet och 
integritet. Ambulanssjuksköterskan måste vara kreativ för att hitta alternativa sätt att både 
kommunicera med patienten på och förstå patienten (Dahlberg, 2003).    
Vårdandets grundläggande idé är att stödja hälsoprocesserna och att vilja den andra individen 
väl. Ambulanssjuksköterskan måste ha en bred kunskap samt vara beredd på många olika 
situationer. För ambulanssjuksköterskan får ingen vårdsituation vara främmande. I 
vårdrelationen mellan ambulanssjuksköterska och patient är kommunikationen både verbal 
och icke-verbal. Till en början försöker ambulanssjuksköterskan att kommunicera med 
patienten verbalt. Kroppsspråket är även en viktig källa till kommunikation. 
Ambulanssjuksköterskan får  information om patientens tillstånd samt hur patienten upplever 
situationen via patientens kroppsspråk (Dahlberg, 2003).  
	  
	  

Den vårdande relationen, patientens medicinska behov samt omvårdnadsbehov måste 
klarläggas i ambulanssjuksköterskans möte med patienten. Detta förutsätter att 
ambulanssjuksköterskan bemöter patienten med öppenhet och tydlighet i början av 
vårdrelationen. Patienten behöver veta hur vårdaren besvarar de behov som patienten ger 
uttryck för. I den akuta prehospitala vården finns känslor av maktlöshet samt förlust av 
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trygghet. Ett sätt att minska detta lidande för patienten är att ambulanssjuksköterskan 
accepterar och bemöter att patienten identifierar känslor, behov samt reaktioner. 
Ambulanssjuksköterskans mål är att skapa en hållbar relation med patienten i det prehospitala 
vårdandet. I den vårdande  relationen mellan ambulanssjuksköterskan och patienten måste 
kommunikationen bidra till en ömsesidig förståelse, tillförlitlighet och trygghet. 
Ambulanssjuksköterskans mål är nått då patienten känner tillit i vårdrelationen (Dahlberg, 
2003).    
	  
	  
	  

Metod 

Design 
Författarna har för avsikt att använda sig av kvalitativ innehållsanalys i kommande studie. 

Urval 
Inklusionskriterierna för informanterna är att de ska vara sjuksköterskor och ha en 
specialistutbildning inom ambulanssjukvård. För att erhålla bredd i studien har författarna valt 
att tillfråga ambulanssjuksköterskor som befinner sig på olika nivåer i sin yrkeserfarenhet. 
Antalet informanter kommer att uppgå till 12 stycken där både kvinnor och män 
representeras, fyra av dem har varit yrkesverksamma i 1-2 år, fyra i 3-5 år och fyra i 7-9 år. 
Ambulanssjuksköterskor som har fler specialistutbildningar exkluderas från studien då det är 
ambulanssjuksköterskans upplevelser som författarna avser att undersöka. Författarna väljer 
att inte tillfråga någon som varit yrkesverksam kortare tid än ett år. Detta för att de med större 
sannolikhet ska ha erfarenhet av att vårda patienter med ofri luftväg och ha samlat på sig för 
studien relevanta upplevelser. Urvalet kommer att göras strategiskt i ambulanssjukvården i 
södra Sverige. I varje utvalt län kommer två informanter från varje erfarenhetsnivå att 
tillfrågas. Beroende på andelen erhållen data kan antalet informanter både ökas och minskas. 
Tillstånd att utföra studien kommer att efterfrågas hos verksamhetschefen för respektive 
ambulansstation genom ett skriftligt brev, se bilaga 1. 
Verksamhetscheferna kommer att skicka ut infomationsbrev till lämpliga informanter som 
uppfyller studiens inklusionskriterier, se bilaga 2. Informanterna kommer sedan att kunna 
komma i kontakt med författarna via e-post. 
	  
	  
Tillvägagångsätt 

Informanterna får själva välja plats för intervju. Intervjuerna spelas in och skrivs ned 
ordagrant. I texten inkluderas till exempel pauser, skratt och kroppsspråk. Då intervjuerna 
spelats in på band förvaras de konfidentiellt, detta så att ingen obehörig får tillgång till 
materialet. Vid minnen av svåra situationer finns möjlighet till kuratorskontakt på 
arbetsplatsen.  

Datainsamlingsmetod 
Den planerade datainsamlingsmetoden är kvalitativa intervjuer. Med utgångspunkt från 
syftet används en öppningsfråga; ” kan du beskriva dina upplevelser av att vårda en patient 
med ofri luftväg?”. Genom att använda sig av en kvalitativ datainsamlingsmetod som intervju 
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så tillåts informanterna att med egna ord få utrymme till att berätta om sina egna upplevelser 
av händelser och situationer (Forsberg & Wengström 2008). Genom intervjuer kan forskaren 
utveckla tankegångar med följdfrågor som till exempel; ”hur upplevde du det?”. Intervjuer 
kan dock vara tidskrävande det finns även en risk att den informanten inte har känner tillit till 
forskaren och inte berättar allt. Då det är ansträngande att intervjua bör tiden disponeras så att 
författarna helst utför endast en intervju dagligen. 
	  

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys bedöms vara lämplig för studiens syfte. Metoden används mycket 
inom vårdvetenskap i sammanhang där forskaren har för avsikt att analysera intervjuer som 
spelats in (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). För en beskrivning av den kvalitativa 
innehållsanalysens analysprocess används olika moment. Det första momentet går ut på att en 
analysenhet ska beskriva helheten. Det dokument, intervjun, vilken ska analyseras är en 
analysenhet.  Denna analysenhet ska även vara hanterbar i en analysprocess. Analysenheten 
läses igenom upprepade gånger för att forskaren ska få en uppfattning om helheten. (Granskär 
& Höglund-Nielsen 2008, Graneheim & Lundman, 2004 ). Det andra momentet innebär att 
dela upp den del av texten som berör ett specificerat område vilket kallas domän. Domänen är 
en grov sammansättning av det insamlade materialet.  Det tredje momentet inbegriper att 
finna meningsenheter. Dessa utgörs av meningar eller ord som hänger samman genom lika 
innehåll. Om meningsenheterna är for stora finns risken finns att forskaren missar väsentligt 
innehåll. De meningsbärande enheterna bildar grunden för analysen. I det fjärde momentet 
kondenseras de meningsenheter vilka kommit fram i de tidigare stegen.  Detta gör att texten 
koncentreras och förkortas vilket bidrar till att  texten blir lätthanterlig och lättöverskådlig. 
Det är viktigt att bibehålla det centrala innehållet så att inte viktig information som berör 
ämnet sållas bort. Den kondenserade texten abstraheras och kodas. Koden är en etikett vilken 
namnger och beskriver innehållet. Koderna med liknande innehåll fördelas i grupper och förs 
samman till kategorier.  All text ska passa in under en lämplig kategori och ingen text får 
utelämnas. Ingen text får passa under flera kategorier. För att sammanbinda den 
underliggande informationen i kategorierna skapas teman som bidrar till den röda tråden 
genom kategorin (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). 
	  
	  

Egen reflektion - trovärdighet 
Kvalitativ innehållsanalys används som metod. Denna metod anses av Granskär & Höglund-
Nielsen (2008) som lämplig med tanke på studiens syfte samt det faktum att intervjuer 
kommer genomföras och spelas in. De tillfrågade ambulanssjuksköterskorna kommer att 
intervjuas semistrukturerat. Intervjuformen valdes för att informanterna ska få öppna 
svarsmöjligheter och likadan chans att uttrycka sin åsikt på samma frågor. Med studien vill 
författarna skapa kunskap om ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda en patient 
med ofri luftväg med avsikt att sedermera beskriva och göra innebörden av att vårda en 
patient med ofri luftväg mer greppbar. Sammanställning av intervjuerna kommer att göras i en 
kvalitativ studie. Studien behöver vara trovärdig, och för att skapa trovärdighet bör författaren 
vara väl insatt i ämnet som ska undersökas för att kunna tolka inhämtad information på ett 
korrekt sätt (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Författarens eventuella förförståelse i ämnet 
ska läggas åt sidan för att denna inte ska ha någon som helst inverkan på 
ambulanssjuksköterskans berättelser om hennes upplevelser. En förförståelse är förutfattade 
meningar en forskare kan ha med sig in i en intervju och som forskaren måste bortse från för 
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att gå in i situationen så förutsättningslöst som möjligt. Att som forskare inte lägga sin 
förförståelse åt sidan under en intervjuanalys skulle kunna innebära att denne hindrar 
informantens livsvärld att visa sig fullt ut samt att de erhållna svaren formas till svar som 
forskaren redan förväntat sig (Dahlberg 2003). 
Svårigheten med denna intervjuform är att lyckas sätta informanterna i kontakt med deras 
upplevelser om att vårda en patient med ofri luftväg och omsätta dem till ord, vilket ställer 
höga krav på forskarens förmåga. Forskaren ska klara av att sätta sig in i situationerna, kunna 
uppfatta kärnan i svaren och även ställa frågorna på ett sådant sätt att informanten lättare kan 
hämta fram sina upplevelser och erfarenheter och berätta om dem. Forskaren ska även kunna 
inge ett stort förtroende hos informanten för att denna ska känna sig tillräckligt bekväm i att 
ge ett utförligt svar på frågorna. Dahlberg (2003) menar att studiens potential i att kunna 
överföras till andra situationer beror på dess trovärdighet. 
Forskaren ska inom den kvalitativa metoden delta i skapandet av texten genom att vara 
delaktig och genom ett samspel med informanten under intervjun. Då forskaren blir den sådan 
betydande del av intervjun kan denne på grund av detta inte betraktas som oberoende i 
studiens resultat. 
I den kvalitativa innehållsanalysen vill forskaren beskriva ett fenomen genom att skapa en 
bred och innehållsrik studie. Likheter och skillnader i den inhämtade datan ska tas fram, och 
dessa ska sedan redogöras för teman och kategorier. Hela texten är ett sammanhang i sin 
kontext, och mindre delar ur texten tappar sitt sammanhang om de plockas ur texten 
(Granskär & Höglund-Nielsen 2008). 

Polit & Beck (2006) tar upp Lincoln och Gubas framtagna kvalitetskriterier vilka en studie 
bör uppfylla. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet. 
Forskaren ska arbeta för att göra sin studie trovärdig. Trovärdigheten avser att det som ska 
undersökas faktiskt undersöks och att studien har passande variabler, metod och urval. Om 
studien innehar en överförbarhet innebär det att den kan överföras på snarlika grupper och 
situationer. Studien ska vara utformad på så sätt att den även skulle kunna tillämpas i andra 
kontexter, och med en tydlig beskrivning av sammanhang och situation ökar överförbarheten. 
(Polit & Beck, 2006). Med en hög pålitlighet menar litteraturen att studien tillämpad bland 
liknande informanter ska erhålla i stort sett samma resultat vid en upprepad studie. 
Bekräftelsebarhet handlar om forskarens ståndpunkt i att vara objektiv, och att dennes 
tolkningar av datan verkligen avspeglar informantens svar (Polit & Beck, 2006) 

Etiska överväganden 
I studien planeras ambulanssjuksköterskor att intervjuas. 
Enligt Helsingforsdeklarationen måste försiktighetsåtgärder följas med anledning av att 
skydda sekretessen för informanterna. Informanterna måste informeras om rätten att vägra sitt 
deltagande i studien samt att de kan återkalla sitt samtycke till att delta i studien när som helst 
utan straffåtgärder.   
	  
Enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor får forskning 
utföras bara om informanten har samtyckt till den forskning som ämnar henne eller honom. 
Ett samtycke gäller endast om informanten har fått information om syftet med forskningen, 
metoder som kommer att användas, följder och risker som forskningen kan innebära,  	  

vem som är forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt samt informantens 
rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckt och 
dokumenterat. 
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Informanterna kommer att bli informerade om de forskningsetiska kraven. Informanterna 
kommer att garanteras konfidentialitet då intervjuerna kommer att avidentifieras och förvaras 
inlåsta. Informanterna kommer att informeras om studien via ett brev.  Efter detta kommer 
de  i enlighet med samtyckeskravet skriftligen att få godkänna sitt deltagande samt 
informerade samtycke.	  

	  

Nytta med studien 
Med studien har författarna en förhoppning om att skapa kunskap om hur 
ambulanssjuksköterskor upplever att vårda patienter med ofri luftväg samt hur detta påverkar 
ambulanssjuksköterskan i yrkeslivet. Författarna vill att denna kunskap ska ge vägledning till 
både blivande och yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor inom den prehospitala vården. 
Författarna önskar att den kommande studien ska kunna användas som grund för skapande av 
nya rutiner gällande prehospital vård av patienter med ofri luftväg. 
	  
	  
	  

Tänkt redovisningsform 
Studien kommer att redovisas i form av en magisteruppsats.	  

Tidsplan 
Tidsplanen beräknas till 15 veckor där artikel- och informationssökning utgörs av två veckor, 
intervjuer i tre veckor, dataanalys genomförs i fem veckor, sammanställning av bearbetat 
material samt utformning och layout av magisteruppsats i fem veckor. Arbetet fördelas lika 
mellan de två författarna.	  

	  
	  

Arbetsfördelning 
Arbetet med projektplanen har fördelats jämnt mellan de två författarna. 
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Bilaga I. Informationsbrev till verksamhetschef	  

	  
	  
	  

Hej! 
	  
	  
	  

Vi är två sjuksköterskor som studerar en specialistutbildning i ambulanssjukvård. Vi söker 
deltagare till vår kommande magisteruppsats där syftet är att beskriva 
ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda en patient med ofri luftväg. 
Inklusionskriterierna för studien är att informanterna ska vara sjuksköterskor med en 
specialistutbildning inom ambulanssjukvård. 12 specialistutbildade sjuksköterskor kommer att 
intervjuas totalt. Vi skulle vilja intervjua tre sjuksköterskor från Din ambulansstation, varav 
en har varit yrkesverksam inom ambulanssjukvården i 1-2 år, en i 3-5 år och en i 7-9 år. Vi 
vore tacksamma om Du kunde identifiera informanter lämpliga för studien, vidarebefordra 
våra kontaktuppgifter samt be dem kontakta oss. Deltagandet kommer vara frivilligt, insamlad 
information kommer att behandlas konfidentiellt och deltagarna kan när som helst, utan att 
uppge orsak, avbryta sin medverkan i studien. Studiens resultat kommer att publiceras 
skriftligt och avslöjar inte informanternas identitet. 
Vid Ditt godkännande av att genomföra studien, vänligen underteckna detta dokument och 
returnera till oss. 
	  
	  
	  

Med vänlig hälsning 
	  
	  
	  

Datum/ort 
	  
	  
	  

Underskrift 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mariella Cefalk  mc222gm@student.lnu.se 
 
Henrik Olsson  ho222bu@student.lnu.se 
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Bilaga II. Informationsbrev till informanter 
	  
	  
	  

Hej! 
	  
	  
	  

Vi är två sjuksköterskor som  studerar en specialistutbildning i ambulanssjukvård. Vi söker 
deltagare till vår kommande magisteruppsats där syftet är att beskriva 
ambulanssjuksköterskans upplevelser av att vårda en patient med ofri luftväg. 
Inklusionskriterierna för studien är att informanterna ska vara sjuksköterskor med en 
specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Urvalet kommer att göras strategiskt i 
ambulanssjukvården i södra Sverige. 12 specialistutbildade sjuksköterskor kommer att 
intervjuas totalt. Vi skulle vilja intervjua tre sjuksköterskor från Din ambulansstation, varav 
en har varit yrkesverksam inom ambulanssjukvården i 1-2 år, en i 3-5 år och en i 7-9 år. I 
varje län kommer två informanter från varje erfarenhetsnivå att tillfrågas. Den planerade 
datainsamlingsmetoden är kvalitativa intervjuer. Intervjun förväntas ta ca 30-45 minuter och 
Du har möjlighet att själv välja plats för intervjun. Platsen bör vara avskild, utan risk för 
störande moment. Deltagandet är frivilligt samt helt anonymt. Intervjumaterialet kommer att 
behandlas konfidentiellt. Du kan när som helst under studiens gång avbryta Din medverkan. 
Vid uppkomna minnen av traumatiska händelser får du tillgång till en kurator. Accepterar Du 
villkoren och önskar delta i studien, vänligen underteckna detta dokument, returnera det till 
oss samt kontakta oss via e-post. 
	  
	  
	  

Med vänlig hälsning 
	  
	  
	  

Datum/ort 
	  
	  
	  

Underskrift 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mariella Cefalk  mc222gm@student.lnu.se 
 
Henrik Olsson  ho222bu@student.lnu.se 
	  


