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Bakgrund: Inom ambulanssjukvården krävs ingen specialistutbildning för att få anställning. Den 
prehospitala sjuksköterskan förväntas emellertid kunna utföra avancerade sjukvårdsinterventioner 
som ventilering oavsett tidigare erfarenheter. Patologiska tillstånd som kräver luftvägsinterventioner 
bedöms ofta som kritiska och transporteras under höga hastigheter till sjukhus. Detta innebär en risk, 
både för patient och ambulanspersonal. Syfte: Syftet med studien var att undersöka den prehospitala 
sjuksköterskans erfarenheter av att ventilera patienter under pågående ambulanstransport. Design: 
En kvalitativ intervjustudie användes. Metod: Studien genomfördes i Mellansverige med tolv 
prehospitala sjuksköterskor. Informanterna hade en varierad utbildningsnivå. Två 
specialistutbildningar representeras i studiens resultat: Anestesisjuksköterskor samt 
ambulanssjuksköterskor, men även allmänsjuksköterskor utan specialisering för att möjliggöra 
eventuell jämförelse mellan utbildningsnivåer avseende det aktuella området. Kvalitativ 
innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna. Resultat: Informanterna upplevde att flera 
faktorer påverkade både ventileringen samt säkerheten under transporten. Ambulansens utformning 
skapade avstånd mellan vårdare och patient samt viktiga hjälpmedel som informanterna upplevde var 
nödvändiga vid luftvägshantering. Vårdrummet i rörelse var också en faktor som påverkade 
ventileringen. En konflikt kunde urskiljas mellan arbetsgivarens krav utifrån riktlinjer samt den 
realistiska och faktiska vårdmiljön, vilket påverkar vårdarnas personliga säkerhet. Informanternas 
utbildningsnivå är avgörande i deras känsla av trygghet avseende ventilering av patienter. Trots detta 
önskade samtliga informanter, oavsett tidigare klinisk erfarenhet mer klinisk utbildning med autentiska 
övningar. Konklusion: Resultatet av detta examensarbete indikerar att prehospitala sjuksköterskors 
säkerhet äventyras i samband med ventilering under pågående ambulanstransport. Arbetsgivarens 
krav på att prehospital personal ska sitta bältad under pågående transport är stundtals omöjliga att 
följa i relation till befintliga riktlinjer. Detta påverkar inte bara säkerheten för prehospital personal 
utan även patientsäkerheten. Resultatet påvisar även att prehospitala sjuksköterskor, oavsett 
utbildningsnivå önskar kontinuerliga och realistiska övningstillfällen gällande luftvägsinterventioner 
e.g. ventilering. 
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Background: In ambulance care, no specialist training is required to practice. However, a prehospital 
nurse is expected to be able to perform advanced health care interventions such as ventilation 
regardless of previous qualifications. Pathological conditions that require airway interventions are 
often considered critical and such patients are therefore transported to hospital at high speeds. This 
in itself poses a risk to the patient as well as ambulance personnel. Aim: The aim of the study was to 
investigate the prehospital nurse's experience of ventilating patients during an ambulance transport. 
Design: A qualitative interview study was used. Methods: The study was conducted in Central Sweden 
with twelve prehospital nurses. The nurses had varying levels of education. Two specialist training 
courses are represented in the study's results: Anesthesia nurses and ambulance nurses, but also 
general nurses without specialization to enable comparison of education levels with regards to the 
area in question. Qualitative content analysis was used to analyze the interviews. Results: The 
interviewees felt that several factors affected both ventilation and safety during transport. The design 
of the ambulance creates physical distance between caregiver, patient and the medical equipment 
utilised in airway management. The motion of the vehicle also affects the already difficult task of 
ventilation. A conflict was noted between the employer's requirements regarding seatbelts and the 
difficulty of following this guideline in the actual care environment, resulting in concerns regarding 
the personal safety of the caregivers. The nurses' level of education was found to have a direct 
correlation to their level of confidence regarding ventilation of patients. Despite this, all interviewees, 
regardless of education and previous clinical experience, wanted more clinical training with authentic 
exercises. Conclusion: The research results indicate that ventilating patients during ambulance 
transport may jeopardise the safety of prehospital nurses. Employer requirements regarding 
prehospital personnel wearing seatbelts at all times during transport, are sometimes impossible to 
comply with, due to the design of the ambulances. As the safety of the personnel is compromised, it 
naturally affects patient safety too. Our research shows that prehospital nurses, regardless of level of 
education, want continuing education programmes including realistic practical training in airway 
intervention techniques such as ventilation. 
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Introduktion 

Fri luftväg med god ventilation är en vital del för att hålla en människa vid liv. Inom sjukvården 
finns olika hjälpmedel för att etablera en fri luftväg samt för att assistera andningen. Oavsett 
hjälpmedel är det önskvärda slutresultatet det samma, en adekvat ventilerad patient. Hospitalt 
genomförs luftvägsinterventioner i stor utsträckning av specialistsjuksköterskor, exempelvis 
vid anestesikrävande operationer eller hjärtstopp. Vid sådana situationer finns vanligtvis fler 
resurser att tillgå, resurser med högre medicinsk kompetens i form av narkosläkare eller extra 
sjuksköterskeresurser. Initialt i den prehospitala miljön är resursflödet sällan lika stort. 
Situationer kan uppstå där en ambulansbesättning under en längre tid är ensamma med en 
ventilationskrävande patient som sedan måste transporteras till sjukhus, trots detta är 
ambitionsnivån lika högt ställd prehospitalt som hospitalt (Lennquist 2013). 
 

Hantering av den ofria luftvägen prehospitalt 
Prehospitala sjuksköterskor har ett begränsat antal hjälpmedel för att skapa en fri, tillfällig eller 
säker luftväg. Utrustningsnivån gällande väg- samt luftambulans skiljer sig från olika regioner 
i Sverige. Inom ambulanssjukvården i Sverige är en ambulans normalt utrustad med följande; 
Portabla samt fast monterade sugar, svalgtuber, nasopharynxtuber, larynxmasker samt 
jetinsufflationset. Hjälpmedlens syfte är att skapa fri luftväg för att patienten ska ha en adekvat 
ventilation (Lundberg 2016).  
 
Flera patologiska tillstånd hos prehospitala patienter kan resultera i att ventilation under 
pågående ambulanstransport blir oundviklig. Gemensamt för samtliga patologiska tillstånd är 
att patienten utan adekvat ventilering drabbas av hypoxi, med undantag för patienter med 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som med anledning av hypoventilation drabbas av 
koldioxidretention. Konsekvenserna blir ett försämrat gasutbyte i kroppens vävnader vilket i 
förlängningen ökar mortaliteten. Övre luftvägshinder till följd av e.g. svullnader i trakea, 
främmande kropp eller inhalationsskador men likaså hypoventilation till följd av sänkt 
medvetande, är exempel på tillstånd som orsakar hypoxi. Organ som hjärta, hjärna samt lungor 
klarar sig som längst fyra till sex minuter utan syre. En korrekt assisterad luftväg och andning 
är därför livsviktig (National Association of Emergency Medical Technicians (U.S.) & 
American College of Surgeons 2015). Tiden patienterna befinner sig prehospitalt med en 
assisterad andning ska göras så kort som möjlig. Denninghoff m.fl. (2017) menar att 
mortaliteten minskar med 47% då en säker luftväg i.e. endotrakeal intubation, etablerats 
prehospitalt jämfört med patienter som inte intuberas, och transporteras till en högre vårdnivå 
med adekvat ventilation. 
 

Hjälpmedel och ventilation 
För att etablera en så kallad säker luftväg krävs införandet av en endotrakealtub i trakea, en så 
kallad intubation (Lundberg 2016). Flertalet av ambulanserna i Sverige saknar emellertid denna 
möjlighet. Nationellt är vägambulanser i Sverige utrustade med larynxmasker vilket anses vara 
den säkraste luftvägen den prehospitala sjuksköterskan e.g. Allmänsjuksköterskor och 
ambulanssjuksköterskor kan etablera. Det finns emellertid regioner i Sverige som tagit beslutet 
att vissa anestesisjuksköterskor samt ambulanssjuksköterskor med personliga delegeringar ska 
ha möjligheten att intubera i den prehospitala miljön. Benger m.fl. (2018) framhåller i sin studie 
att ingen signifikant skillnad kunde ses när användandet av larynxmask jämfördes med 
intubering hos patienter med icke traumatiska hjärtstopp prehospitalt. Detta motsägs emellertid 
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av en studie där användandet av larynxmask vid prehospitala hjärtstopp påvisar en högre 
överlevnad efter 72h jämfört med intuberade patienter (Wang m.fl. 2018).  
 
Valet av hjälpmedel för att upprätthålla fri luftväg samt assistera patientens ventilation beror i 
stor utsträckning på graden medvetande utifrån Glasgow Coma Scale1 (GCS). Oavsett vilket 
hjälpmedels som används påverkas patientens ventilation. Ivens m.fl. (1995) konstaterar att 
ventilering via larynxmask hospitalt ger en bättre ventilation avseende endtidal koldioxid2 
(EtCO2) i jämförelse med ventilering via mask samt andningsblåsa. Studien framhåller även 
att risken för hyperventilation ökar vid användandet av mask samt andningsblåsa. Deakin m. fl. 
(2004) ger en tydlig bild över ventilationens vikt prehospitalt. Vid en undersökning av patienter 
som varit inblandade i trauman n=191, överlevde n=154. De överlevande patienternas EtCO2 
hade ett medelvärde på 4,1kPa medan de som inte överlevde hade ett medelvärde på 3,5kPa. 
Det finns emellertid studier som inte kan påvisa någon tydlig fördel med avancerad 
luftvägshantering jämfört med ventilation med mask och andningsblåsa. Samtidigt visar 
majoriteten av studier som genomförts, ett positivt resultat avseende morbiditet/mortalitet hos 
allvarligt skadade patienter vid användandet av avancerade luftvägsinterventioner (Crewdson 
m.fl. 2018). 
 
Enligt Svenska rådet för hjärt- lungräddning (HLR-rådet) (2018) visar en undersökning att 51% 
inte använder EtCO2-värdet som hjälpmedel i samband med hjärtstopp, trots att studier påvisat 
EtCO2-värdets möjlighet att; ”predicera return of spontaneous circulation (ROSC) och bedöma 
hjärt- lungräddningens (HLR) kvalitet” (Svenska rådet för hjärt- lungräddning 2018). Enligt 
riktlinjer från HLR-rådet rekommenderas mätning av EtCO2 hos patienter som är intuberade 
eller har en fungerande larynxmask. Price m.fl. (2007) framhåller att monitoreringen av EtCO2 
är möjligt hos icke intuberade patienter med hjälp av en speciell oxygengrimma under 
traumamasken för oxygen.  
 

Ventilering och patientsäkerhet prehospitalt 
I studien av Hansen m.fl. (2016) framhålls att avvikelser sker vid >25% i samband med 
hantering av den prehospitala luftvägen hos barn. Oxygenadministrering, ventilering med mask 
och andningsblåsa eller intubation var interventionerna där flest avvikelser inträffade. Hansen 
m.fl. (2016) observerar avvikelser i >70% av de observerade fallen då endotrakeal intubation 
utfördes. Majoriteten av de rapporterade avvikelserna berodde på att fel storlek användes (29%) 
samt att endotrakealtuben på grund av transport inte längre var rätt placerad (13%). Hansen 
m.fl. (2016) framhåller att avvikelser avseende luftvägshantering inte är en orsak på bristande 
kunskap eller teknik utan snarare en följd av de snabba besluten samt åtgärderna de kritiska 
tillstånden kräver. 
 

Överlämning av patienter till akutmottagningen 
Den fria luftvägen med god ventilation är som tidigare nämnt en avgörande faktor för patienters 
överlevnad (Crewdson m.fl. 2018). Lockey m.fl. (2015) konstaterar att trots de hjälpmedlen 
ambulanserna varit utrustade med, inkom 57% av traumapatienterna till en akutmottagning i 
Storbritannien med en hotad luftväg, vilket krävde akut intubation vid ankomst. Studien påvisar 
även att i USA krävdes intubering hos uppskattningsvis 10% av traumapatienterna inom de 
första fem timmarna från ankomst vid en akutmottagning på grund av sänkt medvetande, 

 
1 Bedömningsinstrument av neurologstatus som används vid e.g. Traumapatienter (Scotese 2017).  
2 Mätning av endtidal koldioxid avser mätning av koldioxidmängden i patientens utandningsluft i syfte att 
utvärdera ventileringens kvalité (Scotese 2017). 
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hypoventilation, hypoxi eller luftvägshinder. Studiernas resultat påvisar vikten av god 
ventilation prehospitalt (Lockey m.fl. 2015; Crewdson m.fl. 2018). 
 

Kompetensbeskrivningar inom prehospital akutsjukvård 
Endast en specialistutbildning för sjuksköterskor är framtagen för den prehospitala miljön. 
Utbildningsdepartementet (2018) har presenterat en översyn över samtliga 
specialistutbildningar som finns tillgängliga för sjuksköterskor. Denna utredning har lagt fram 
olika förslag med målet att förändra samt förbättra möjligheterna för sjuksköterskor att 
specialisera sig. Vid eventuell förändring av nuvarande modell kommer sannolikt även 
kompetensbeskrivningarna för respektive specialitet att justeras. För tillfället är det dock 
befintliga kompetensbeskrivningar som är aktuella för respektive specialitet (SOU 2018:77 
2018). 
 
Till skillnad från vårdavdelningar med intensiv- eller anestesisjukvård där kravet finns att 
inneha respektive specialisering, finns det inget krav att vara ambulanssjuksköterska inom 
ambulanssjukvården. Det anses som en meriterad samt en önskvärd specialisering att inneha 
men är således inget krav. Detta innebär att en sjuksköterska med vilken specialisering som 
helst eller ingen specialisering kan arbeta vid ambulansen, med samma kravbild. Författarna 
har i denna studie valt att jämföra kompetensbeskrivningarna för grundutbildade 
sjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor samt anestesisjuksköterskor. 
 

Kompetensbeskrivningar och luftvägshantering 
Kompetensbeskrivningen för allmänsjuksköterska beskriver det självständiga 
omvårdnadsansvar sjuksköterskan har för patienten. Enligt denna kompetens skall 
sjuksköterskan: ”Självständigt ansvara för kliniska beslut som erbjuder människor ökade 
möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa samt hantera hälsoproblem […]” 
(Svensk sjuksköterskeförening 2019a). 
 
Allmänsjuksköterskan ansvarar således för patientens omvårdnad samt förväntas kunna leda en 
arbetsgrupp genom omvårdnadsprocessen på ett patientsäkert sätt. Åtgärder ska ha en kliniskt 
bevisad grund med stöd inom den senaste forskningen. Sjuksköterskans kompetens omfattar 
enligt Svensk sjuksköterskeförening: ”Ett helhetsperspektiv på patientens situation, 
inkluderande kunskap om komplexa behov och problem som rör till exempel kommunikation, 
kognition, andning, cirkulation […]” (Svensk sjuksköterskeförening 2019a).  
 
Utöver kompetensbeskrivningen för allmänsjuksköterskor som ligger till grund för samtliga 
sjuksköterskor förväntas anestesisjuksköterskan kunna: ”Bedöma, etablera och upprätthålla en 
fri luftväg samt övervaka, assistera eller ventilera patienten” samt ”övervaka, observera, 
dokumentera och följa upp ventilation […]” (Svensk sjuksköterskeförening 2019b).  
 
Ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning grundar sig likt anestesisjuksköterskans på 
kompetensbeskrivningen för allmänsjuksköterskor. Enligt denna kompetensbeskrivning ska 
ambulanssjuksköterskan kunna: ”Bedöma patientens tillstånd enligt ABCDE3, samt utföra 
undersökningar, ta beslut om, utföra och utvärdera åtgärder, tolka värden och vitalparametrar 

 
3 Bedömning avseende patientens; A (Luftväg), B (Andning), C (Cirkulation), D (Medvetande/neurologi), E 
(Exponering/helkroppsundersökning). Ett verktyg som togs fram för att implementeras vid trauma  
(Kool & Blickman 2007). 
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som underlag till beslut om vårdåtgärder” samt ”använda medicinskteknisk utrustning och 
utvärdera funktionen” (Svensk sjuksköterskeförening 2019c). 
 

Skillnader mellan kompetensbeskrivningarna  
Ambulanssjuksköterskans specialistutbildning är den enda specialisering som är anpassad till 
den prehospitala vårdmiljön. Avsaknaden av prehospital kontext i allmänsjuksköterskor samt 
till viss del anestesisjuksköterskors kompetensbeskrivning tydliggör detta. I 
anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår det emellertid att 
anestesisjuksköterskan kan verka inom prehospital vård men att det vanligaste arbetsområdet 
är en anestesiavdelning (Svensk sjuksköterskeförening 2019b).  
 
Varken allmänsjuksköterskans eller ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning 
framhåller uttryckligen att de ska kunna ventilera en patient. Ambulanssjuksköterskans 
kompetensbeskrivning belyser emellertid att sjuksköterskan specialiserad inom 
ambulanssjukvård utifrån ABCDE: ”Skall kunna utföra och utvärdera åtgärder samt använda 
medicinskteknisk utrustning och utvärdera funktionen” (Svensk sjuksköterskeförening 2019c). 
Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning är den enda kompetensbeskrivningen där det 
uttryckligen framgår att sjuksköterskan med specialisering inom anestesisjukvård ska kunna: 
”bedöma, etablera och upprätthålla en fri luftväg samt övervaka, assistera eller ventilera 
patienten” samt ”utvärdera funktionen” (Svensk sjuksköterskeförening 2019b). 
 

Trafiksäkerhet 
Under 2018 omkom 324 personer och 2195 personer skadades allvarligt på Sveriges vägar 
enligt statistik från Transportstyrelsen (2018). Både gällande de 324 omkomna samt de 2195 
skadade är >25% av de drabbade passagerare. Statistik från 2019 påvisar att antalet personer 
som omkommer och skadas allvarligt minskar med 15% i jämförelse med 2018. Statistik 
påvisar emellertid att antalet passagerare som omkommer eller avlider ökar med 1,4 %-enheter 
under 2019 (Transportstyrelsen 2019). Statistiken påvisar utsattheten för passagerare i de 
fordon som representeras i ovanstående statistik. Prehospital personal samt patienter som färdas 
i vårdutrymmet anses per definition vara passagerare av fordonet de färdas i under en 
ambulanstransport. 
 
Trafikförordningen 4 kap 10 § anger att: ”Alla som färdas i ett fordon som är utrustat med 
bilbälten skall använda en plats som är försedd med bilbälte, om en sådan plats är tillgänglig, 
och använda bältet” (SFS 1998:1276). Enligt uppgifter från Trafikverket (2019) minskar risken 
att omkomma eller skadas allvarligt med 50-70% vid användningen av bilbälte. Samtidigt visar 
en enkätundersökning genomförd av Carlsson & Lundqvist (2014) att 94% av personalen inom 
ambulanssjukvården inte sitter bältade under hela transporten. I samma arbete framgår det även 
att avsteg från bältesanvändning oftast beror på att vårdarna upplever att de inte kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Detta sker i synnerhet när patienterna anses vara kritiska. 
Vård av dessa patienter sker oftast under så kallade prio-1 transporter4. Suserud m.fl. (2013) 
framhåller i sin studie ett liknande resultat. Det framgår att desto sjukare patienten är, desto 
mindre sannolikt är det att säkerhetsbälte används under hela transporten, samtidigt som 
hastigheten tenderar att öka.  

 
4 Vid prio-1 transporter har föraren av fordonet enligt trafikförordningen kap 11 § 10-12 rätt att ta avsteg från 
exempelvis hastighetsbegränsningar och rätten att kräva fri väg genom användningen av de ljud och ljus signaler 
fordonet är utrustat med, detta skall dock göras med hänsyn till andras säkerhet (SFS 1998:1276 1998) 
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Ambulansens inbladning i skadehändelser  
Aktuell forskning rörande ambulansernas inblandning i olycksfall är begränsad. Analys över 
olycksstatistik i Sverige med ambulansers inblandning identifierar problem som påvisar 
bristande kunskap avseende orsaken till olyckorna, hur de gick till samt skador som förekom 
(Lundälv 2005; Petzäll 2006). Det finns ingen samlad statistik likt Swedish Traffic Accident 
Data Acquisition (Strada) utan uppgifterna är utspridda hos myndigheter, arbetsgivare samt 
försäkringsbolag.  
 
Lundälv (2005) återfinner 58 olyckor där en ambulans varit inblandad mellan 2002–2005. Av 
dessa 58 olyckor omkom 9 personer och 101 personer skadades. I studierna från Petzäll (2006) 
samt Lundälv (2009) framkommer det att 56-74% av de olyckor som förekommer med en 
ambulans inblandad, sker under utryckning. Detta styrks av Albertsson och Bylund (2009) som 
genom fritextsökning i Strada hittat 110 olyckor med en ambulans inblandad mellan 2003–
2008. Av dessa 110 olyckor skedde två tredjedelar under utryckning. Kahn m.fl. (2001) styrker 
detta i sitt arbete där 58% av de dödsfall som sker med en ambulans inblandad är under 
utryckning.  
 

Aktuell forskning 

Under arbetet med examensarbetet har sökningar genomförts inom det aktuella ämnesområdet: 
Att ventilera patienter under pågående vägambulanstransport. Sökningen utfördes med Mesh-
termer5 enligt följande; Ambulances and Airway management and Transportation of Patients 
and Emergency Medical Services not Air Ambulances. Forskning finns vars ämnesområde 
berör specifika delar i studiens syfte e.g. ventilation som intervention, utan att belysa 
prehospitala sjuksköterskors erfarenheter enligt studiens syfte. I tabellen nedan (Tabell 1) visas 
resultatet av databassökning för att illustrera bristen på aktuell forskning. 
 
Databas Sökord Antal träffar Publicerade 

senaste 5 åren 

Cinahl Ambulances AND Airway management AND 
Transportation of Patients AND Emergency 
Medical Services NOT Air Ambulances 

4 2 

PubMed Ambulances AND Airway management AND 
Transportation of Patients AND Emergency 
Medical Services NOT Air Ambulances 

117 11 

Totalt  121 13 
Tabell 1: Databassökning med Mesh-termer 

 
 
 
 
 
 

 
5 Medical Subject Headings, är en ämnesordlista som används för databas sökning i exempelvis PubMed 
(Karolinska Institutet 2020). 
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Problemformulering 

Assistering av andningen är en avancerad intervention som kan behövas under pågående 
ambulanstransport om patientens ventilation bedöms som otillräcklig. I samband med detta sker 
avsteg från den personliga säkerheten hos prehospital personal, till förmån för patientnyttan. 
Forskning påvisar dels att patienter vid ankomst till akutmottagningar har en bristfällig 
ventilation samt att den prehospitala personalens åsidosättande av sin egen säkerhet, är ett 
resultat av att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt.  
 
Förmågan inom ventilering och avancerad luftvägsintervention, med monitorering av EtCO2 
är avgörande för att minska morbiditet samt mortaliteten hos de prehospitala patienterna. Denna 
studie avser att bidra till en ökad förståelse över vikten av en adekvat ventilerad patient utan att 
ta avsteg från den personliga säkerheten.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka den prehospitala sjuksköterskans erfarenheter av att 
ventilera patienter under pågående ambulanstransport. 
 

Frågeställningar 
- Tillgodoser den prehospitala sjuksköterskan sin egen säkerhet under transporten? 
- Upplever den prehospitala sjuksköterskan att det finns faktorer som påverkar 

förmågan att ventilera patienter under pågående ambulanstransport? 
- Upplever den prehospitala sjuksköterskan att hen har den utbildning och erfarenhet 

som krävs för att på ett adekvat sätt ventilera en patient samt upprätthålla en säker 
luftväg under hela transporten? 
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Metod 

Design 
Examensarbetet utformades som en empirisk intervjustudie med kvalitativ design. 
Intervjufrågorna framställdes med stöd från ”the critical incident technique”, en modell som 
utformades för att undersöka agerandet hos människor i stressfyllda situationer (Flanagan 
1954).  
 
Personerna som intervjuades i detta examensarbete benämns efter detta stycke som informanter 
eller deltagare medan författarna benämns som intervjuare alternativt författare beroende på 
meningens uppbyggnad. Studien genomfördes efter att uppsatsarbetet registrerats i Karlstads 
universitets register över personuppgiftsbehandling.  
 

Urval 
Efter att verksamhetschefen för undersökt region blivit informerad om studien (bilaga 1) samt 
givit sitt skriftliga godkännande (Bilaga 2) valdes informanterna ut genom ett 
bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2017). Inklusionskriterierna var sjuksköterskor som 
ventilerat under transport. Ingen exkludering gjordes utifrån kön, ålder, tid i yrket eller 
eventuella specialiseringsutbildningar. Det gjordes inte heller någon exkludering avseende hur 
länge sedan informanten ventilerade eller hur många gånger personen gjort interventionen.  
 
Ett informationsbrev (Bilaga 3) skickades till samtliga informanter i god tid innan intervjuerna 
skulle genomföras med information angående studiens syfte samt studiens författare. 
Informanterna lämnade efter genomläst informationsbrev sitt skriftliga samtycke till att 
medverka i studien (Bilaga 4).  
 
Informanterna som intervjuades i denna studie arbetade vid medelstora ambulansstationer i 
Mellansverige och hade en arbetsrelation till författarna. Totalt intervjuades 12 personer där 
den genomsnittliga intervjulängden var 35 minuter och 19 sekunder.  
 
Totalt intervjuades sex män samt sex kvinnor (n=12st). Medelåldern för informanterna var 
n=41,5 år där den äldsta deltagaren var n=60 år och den yngsta n=27 år. Den genomsnittliga 
arbetslivserfarenheten som sjuksköterska var n=13,6 år bland deltagarna med maximala 
erfarenheten på n=28 år och lägsta erfarenheten på n=2,5 år. Den genomsnittliga prehospitala 
erfarenheten var n=13,6 år, den längsta erfarenheten i prehospital miljö var n=21år samt den 
minsta erfarenheten n=1,5 år.  
 

Datainsamling 
Insamlingen av data gjordes genom semistrukturerade intervjuer under hösten 2019. 
Intervjuerna genomfördes på en neutral plats, både för informanterna samt intervjuarna. En 
pilotintervju genomfördes innan studien för att optimera intervjufrågorna samt dess utformning. 
Inga ändringar gjordes efter genomförd pilotintervju varpå den inkluderades i studiens 
slutgiltiga resultat. Ett bortfall skedde under studiens gång avseende en planerad intervju som 
inte genomfördes.  
 
Författarna intervjuade en informant åt gången enligt bifogad intervjuguide (Bilaga 5). Då 
intervjuerna var av semistrukturerad karaktär ställdes följdfrågor (Polit & Beck 2017) utifrån 
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informanternas svar. Följdfrågornas syfte var att ge en tydligare bild över informanternas 
erfarenheter samt bakomliggande orsaker till dessa.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans av författarna. Intervjuerna strukturerades så att 
en av författarna ledde intervjun, ställde frågor utifrån den bifogade intervjuguiden (Bilaga 5) 
samt ställde följdfrågor. Den andra författaren fokuserade på att finna öppningar för följdfrågor 
som eventuellt skulle förbises med enbart en författare närvarande.  
 

Dataanalys 
Den insamlade data från informanterna analyserades enligt en kvalitativ ansats samt med en 
kvantitativ del avseende informanternas bilbältesanvändning. Data från informanterna 
transkriberades ordagrant som sedan analyserades av författarna var för sig på ett opartiskt sätt, 
utan egna värderingar eller med hänsyn till tidigare erfarenheter. Författarna markerade vad de 
ansåg vara meningsbärande segment som svarade mot studiens syfte. Efter att detta 
genomfördes individuellt, diskuterades samt jämfördes de meningsbärande segmenten i syfte 
att få en gemensam bild över de data som samlades in samt för att stärka trovärdigheten. När 
en gemensam bild över materialets helhet arbetats fram, kodades de meningsbärande 
segmenten. Koderna var till för att minimera texten utan att förlora dess innehåll samt för att 
finna likheter och skillnader som sedan parades ihop till underkategorier. Dessa underkategorier 
bildade sedan kategorier vilket är avspeglat i resultatet (Exempel på analysprocessen se Figur 
1; resultatet avspeglas i Figur 2) (Höglund-Nielsen & Granskär 2017; Polit & Beck 2017). 
 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

”Nu är det ju krav på att vi ska sitta 
bältade och egentligen stanna så 
fort man är obältad bak i bilen. 
Men det är svårt ibland, 
ambulanserna är ju inte optimalt 
utformade för väsentliga delar som 
krävs för att man ska kunna rädda 
liv” 

Det är svårt ibland, 
ambulanserna är 
inte optimalt 
utformade för 
väsentliga delar 
som krävs för att 
rädda liv. 

Ambulanserna är 
inte optimalt 
utformade för att 
rädda liv. Vårdhyttens 

utformning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försvårande 
omständigheter och 
hinder i vårdrummet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jag hade ju verkligen velat sitta 
bältad i en bra stol men det skulle ju 
vara omöjligt om man inte satt 
närmare patienten så att armarna 
räcker till, ska man tänka att man 
ska hålla en fri luftväg på nån, det 
är ju tungt och sitta och hålla fri 
luftväg på någon en lång väg. Det 
blir ju ingen bra ställning om man 
inte kommer tillräckligt nära 
patienten” 

Hade verkligen 
velat sitta bältad 
men det skulle vara 
omöjligt. Är tungt 
att hålla fri luftväg 
en lång väg, det blir 
ingen bra ställning 
om man inte är nära 
patienten. 
 

Hade velat sitta 
bältad men får 
ingen bra 
ställning om de 
inte sitter nära 
patienten. 

 

 
Fysisk access 
 

Figur 1: Exempel på analysprocess 
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Statistiken avseende insamlade data om bältesanvändning analyserades deskriptivt (andel = 
delen / det hela) för att presenteras i procentform genom ett cirkeldiagram (Figur 4).  
 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt EU:s dataskyddsreform GDPR (2019) som ersatte nationell register- och 
personuppgiftslagstiftning, ska inga känsliga uppgifter behandlas. Uppgifterna innefattar all 
information om en levande människa som kan bedömas som känsliga för dennes integritet. I 
denna studie har det som litteraturen beskriver som känslig information inte behandlats. 
Eftersom denna studie utförs inom ramen för högskoleutbildning så behövdes inget tillstånd 
sökas från etiska kommittén (SFS 2003:460). 
 
Det är forskarens yttersta ansvar att forskningen skall vara av god kvalitet, moraliskt acceptabel 
samt tjäna mänskligheten med respekt för mänskligt liv. Det var således författarnas skyldighet 
att ha kunskap om litteraturen och följa den vetenskapliga praxisen. Denna praxis gör gällande 
att forskningen skall genomföras utan egennytta samt med organiserad skepticism 
(Vetenskapsrådet 2002).  
 
I examensarbetet tillämpades vetenskapsrådets fyra etiska principer för forskning, den första av 
de principerna är informationskravet. Inför genomförandet av studien informerades 
verksamhetschefen enlig tidigare nämnda bilagor 1 & 2. Studiens deltagare informerades 
muntligt men även skriftligt om studien enligt bilaga 3. Informanterna informerades således 
både skriftligt samt muntligt om sin rätt att avbryta sitt deltagande utan att behöva ange en 
bakomliggande orsak enligt den andra etiska principen, samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 
2002).  
 
Konfidentialitetskravet innebär att den data som samlas in ska avidentifieras genom kodning. 
Konfidentialitet tillämpades då de transkriberade intervjuerna avkodades så det inte gick att 
identifiera deltagarna i resultatet. Varje deltagare fick en förutbestämd bokstav utifrån deras 
utbildningsnivå samt en siffra för sin intervju. Vilken bokstav som representerar vilken 
utbildningsnivå samt vilken siffra varje informant erhöll är endast känt av författarna. Denna 
information tillsammans med all intervjudata förvarades i ett låst skåp hos en av författarna 
utan obehörigas tillträde. Efter godkänt examensarbete raderades all data omgående 
(Vetenskapsrådet 2002).  
 
Nyttjandekravet som var den sista av principerna beskrev vikten av att informera om att 
insamlade data endast kan nyttjas för forskningsändamål. Vetenskapsrådet (2002) beskriver 
vikten av att empiriska studier präglas av systematisk och kritisk analys av insamlad data för 
att upptäcka eventuella felkällor eller bias och belysa dem.  
 
Studien genomfördes efter att uppsatsarbetet registrerats i Karlstads universitets register över 
personuppgiftsbehandling.  
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Resultat 

I resultatet benämns samtliga deltagare i studien som informanter eller vårdare oavsett 
eventuell specialistutbildning eller avsaknad av sådan. Undantaget till detta är då en jämförelse 
görs med tydlig koppling till informanternas eventuella specialistutbildning. I resultatet 
framkom sex huvudkategorier och arton underkategorier (Figur 2). Efter genomgång av 
huvudkategorier med respektive underkategorier presenteras informanternas 
bilbältesanvändning genom ett cirkeldiagram (Figur 3) och är således inte en del av huvud- och 
underkategorierna. 
 

Försvårande omständigheter och hinder i 
vårdrummet 

Fysisk access i vårdrummet 
Vårdrum i rörelse 

Konflikt mellan säkerhet och 
arbetsgivarens krav 

Säkerhetsmedvetenhet 
Att inte sitta säkert 

Brist på hjälpmedel i relation till riktlinjer 

Tillit till kollega Kommunikation 
Överlåta ansvar 

Personlig uppoffring 

Åsidosätta sin säkerhet 
Känslan av otrygghet 

Känslan av att inget kommer att hända mig 
Acceptera situationen 

Självinsikt 
Ödmjukhet inför uppgiften 

Förståelse för interventionens komplexitet 
Aktivt ansvar för personlig utveckling 

Faktorer som påverkar 
kompetensskillnaden gällande ventilering 

prehospitalt 

Icke autentiska övningar 
Önskan att utvecklas 

Förvärvad trygghet genom klinisk erfarenhet 
Utbildningens betydelse 

Figur 2: Resultatmatris 

 

Försvårande omständigheter och hinder vårdrummet  
Samtliga informanter har på olika sätt beskrivit omständigheter som försvårar arbetet i 
vårdrummet. Dessa omständigheter syftar på försvårande faktorer som påverkar förmågan att 
ventilera patienter under pågående transport. Genom analysmodellen har identifiering av en 
huvudkategori gjorts; Försvårande omständigheter i vårdrummet. Inom denna huvudkategori 
rymmer två underkategorier; Fysisk access i vårdrummet och Vårdrum i rörelse. 
 

Fysisk access i vårdrummet  
Informanterna beskrev hur avståndet i vårdrummet inte är optimalt utformat för att kunna utföra 
de arbetsuppgifter som krävs för att rädda liv. Avstånden till utrustning och hjälpmedel är för 
långa från de bältade vårdarstolarna i vårdrummet. Hjälpmedel som exempelvis den 
fastmonterade sugen var svåråtkomliga för vårdarna, ett hjälpmedel som krävs vid hantering av 
luftvägen. Detta skapade problem då vårdaren behöver lösgöra sig från en bältad position för 
att utföra sina arbetsuppgifter.  

”Nu är det ju krav på att vi ska sitta bältade och egentligen stanna så fort man är obältad 
bak i bilen. Men det är svårt ibland, ambulanserna är ju inte optimalt utformade för 

väsentliga delar som krävs för att man ska kunna rädda liv” A4 
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”Det är svårt att räcka när man är bältad, framförallt att man inte nådde när jag skulle 
sätta på sugen. Varje gång jag skulle suga så fick jag knäppa lös mig för att nå, den behövs 

ju när man hanterar luftvägen” C1 

 
Avståndet i vårdarutrymmet skapar hinder för vårdaren att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
säkert sätt. Flera informanter uppgav att övervakningsutrustningen i vårdrummet var 
svåråtkomlig, speciellt vid situationer när de satt direkt ovanför eller obältade bredvid LP156.  
Informanter upplevde även en frustration över att hjälpmedel för att följa det endtidala 
koldioxidvärdet (EtCO2-mätning) fanns, men att åtkomsten till dessa värden från den 
bakåtvända vårdarstolen var bristfällig. Detta skapade en otrygg ventilering då vårdaren som 
utförde ventileringen inte kunde ta stöd från övervakningsutrustningen. Vårdaren var tvungen 
att förlita sig på att den andra kollegan i vårdrummet hade kunskapen och förståelsen som 
krävdes för att förmedla EtCO2-värderna på ett korrekt sätt.  

”Blir svårare att få en trygg ventilering när man inte ser värdet på koldioxiden eller 
kurvan. Speciellt när vi har hjälpmedlen för det” B3 

”Värdena är ju väldigt svåråtkomliga om man ventilerar, oavsett vart man sitter. Man 
behöver ju nästan lägga sig ner för att se”A1 

 
Vårdarens position i den bältade vårdarstolen ovanför LP15 i förhållande till patienten skapade 
ett avstånd vilket resulterade i att det var svårt att hålla tätt med mask och andningsblåsa. 
Avståndet resulterade även i att det blev tungt för vårdarna att hålla den fri luftvägen under en 
längre transport. Vårdarna upplevde att dessa omständigheter försvårande ventileringen. 

”Det blir ju ingen optimal ställning, för hur det än är så är det ju en bit fram, man får 
sträcka sig lite, det är svårt att hålla optimalt, blir lätta att man tappar grepp och att man 

känner att det läcker luft” A2 

” Jag hade ju verkligen velat sitta bältad i en bra stol men det skulle ju vara omöjligt om 
man inte satt närmare patienten så att armarna räcker till, ska man tänka att man ska 

hålla en fri luftväg på nån, det är ju tungt och sitta och hålla fri luftväg på någon en lång 
väg. Det blir ju ingen bra ställning om man inte kommer tillräckligt nära patienten” B2 

 

Vårdrum i rörelse 
Informanterna beskrev att det var en försvårande omständighet att vårda i ett fordon som rör 
sig och samtidigt ventilera. Vårdarna upplevde att de hade svårt att utvärdera ventileringen 
visuellt men även att hålla masken tät när fordonet var i rörelse.  

”Inte optimalt att vara i ett fordon som kränger och rör sig och samtidigt ventilera. 
Svårare att se om bröstkorgen lyfter sig. Det är en försvårande omständighet i sig. Det är 

lätt att tappa greppet så man måste hela tiden utvärdera masken” A3 

 

Konflikter mellan säkerhet och arbetsgivarens krav 
Informanterna beskrev på olika sätt hur deras personliga säkerhet äventyrades, samtidigt som 
det finns krav och riktlinjer från arbetsgivaren som delger samtlig personal att vara bältade 
under pågående transport. I vissa fall skedde avsteg från den personliga säkerheten för att 
tillgodose, inte bara patientens behov men även arbetsgivarens förväntningar och krav utifrån 

 
6 Övervakningsutrustning av vitala funktioner samt defibrillator som används prehospitalt (Physio Control 2020) 
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gällande riktlinjer. Detta skapade en konflikt mellan det förväntade arbetssättet och vårdarnas 
förutsättningar.  
Huvudkategorin Konflikt mellan säkerhet och arbetsgivarens krav består av underkategorierna; 
Säkerhetsmedvetenhet, Att inte sitta säkert och Brist på hjälpmedel i relation till riktlinjer. 
 

Säkerhetsmedvetenhet 
Det fanns informanter med längre erfarenhet än genomsnittet, både gällande prehospital 
erfarenhet och total arbetslivserfarenhet som uppger att de tillgodoser sin säkerhet mer nu än i 
början av deras karriär. Arbetslivserfarenheten har skapat en eftertänksamhet och i 
förlängningen en ökad säkerhetsmedvetenhet. Samtidigt som den egna uppfattningen kring 
säkerheten förändrats med längre arbetslivserfarenhet har även arbetsgivarnas syn på säkerhet 
förändrats, utvecklats och inkluderas nu mer i utbildningar än tidigare.  

”Tänker lite längre nu innan jag släpper på min egen säkerhet, kan ju inte hjälpa patienten 
om det händer mig något” A2 

”Alla tänker mer på säkerheten nu än tidigare. Arbetsgivaren är tydligare med säkerheten 
och det trycks på det under våra körutbildningar.” A4 

 
Informanterna upplevde att den personliga säkerheten åsidosattes vid moment där 
interventioner som utfördes inte fick en önskvärd effekt. Reflektioner förekom angående risken 
för sitt eget liv om en olycka skulle ske. Det fanns däremot en förhoppning om att valet att 
tillgodose sin egen säkerhet framför att exempelvis ventilera på ett korrekt sätt, accepteras från 
kollegor och arbetsgivaren. 

”När man blir frustrerad så är det lätt att ta av sig bältet […] samtidigt skulle det smälla 
så vet jag inte om jag skulle vilja riskera mitt eget liv […] alltså man får ju tänka att ingen 

hänger mig för att jag ventilera sisådär för att jag tänkte på min egen säkerhet under 
transporten” C3 

 

Att inte sitta säkert 
Bälte vid transport har använts av informanterna under pågående ventilering, bältet tenderade 
emellertid att dras ut till sin fulla längd och vårdarna hamnade långt ut på stolkanten. Vårdarna 
hamnade således i en position långt från stolsryggen. Att bältet inte användes optimalt krävdes 
för att utföra livsuppehållande åtgärder e.g. ventilering av patienter. Informanter beskrev att 
även om bältet används så sitter de inte bra i vårdarstolen, oavsett vilken bältad stol de satt och 
ventilerade ifrån.  

”Det är ju inte optimalt, man sitter ju inte med bältet fast intill kroppen och man drar ju ut 
det så man får räckvidden liksom” C3 

”Även om man sitter fastspänd så sitter man ju inte bra. Man sitter ju inte säkert när man 
ventilerar” A4 

 

Brist på hjälpmedel i relation till riktlinjer 
Brist på hjälpmedel i relation till gällande riktlinjer är något informanterna upplevde som en 
faktor som påverkade, dels den egna säkerheten men även patientsäkerheten. Riktlinjer vid 
moment som hjärt- och lungräddning på barn där en god ventilation är avgörande beskrivs som 
motsägelsefulla. Trots ökad säkerhetsmedvetenhet och krav från arbetsgivaren att samtlig 



 20 

personal skall vara bältade under pågående transport finns riktlinjer som i brist på hjälpmedel 
är omöjliga att utföra från en bältad position på ett korrekt sätt. Under en av intervjuerna 
belystes samtliga av dessa delar vid olika tillfällen.  

”Nu finns det inte larynxmask till barn i bilen men vi har ju så mycket andra hjälpmedel så 
varför inte detta. Då hade jag ju kunnat sitta bältad […] Den sitter bättre än om jag håller 

fri luftväg under hela transporten” A5 

”Vi var tvungna att byta plats för att göra HLR (barn-hlr) under transporten. En person 
kan inte göra kompressioner så länge […] LUCAS kunde vi ju inte användas, den passar ju 

inte på så små barn” A5 

”Vi fortsatte trots att utgången redan var klar, vi måste ju det när de är HLR på barn, då 
ska vi ju in till sjukhus” A5 

 

Tillit till kollega 
Att det kändes otryggt att sitta obältad under transport är något som informanterna betonade 
vid flera tillfällen. Detta inträffade ofta utan att det fanns någon kommunikation mellan föraren 
och vårdarna. Trots detta antydde informanterna att de gjorde ett aktivt val genom att frångå sin 
egen säkerhet och la därmed sina liv i förarens händer.  
Huvudkategorin Tillit till kollega består av underkategorierna; Kommunikation och Överlåta 
ansvar.  
 

Kommunikation 
Det fanns en medvetenhet hos en del informanter att de inte satt bältade. Kommunikation 
mellan dem och föraren förekom i en förhoppning och förväntan att körningen skulle anpassas.  

”Det är ju aldrig roligt att sitta obältad, men man får ju anpassa hastigheten lite också, 
man är medveten det och kommunicera med föraren” A3 

” Tänkte på att jag inte satt fast men jag eh jag tänkte nog såhär att jag litar på kollegan 
som körde att han visste att jag inte va bältad sen när vi började rulla så sa jag att jag inte 

sitter fastspänd” C4 

 

Överlåta ansvar 
Det förekom inte alltid en kommunikation mellan föraren och vårdaren om att obältad personal 
fanns i vårdarutrymmet, trots detta förväntades föraren anpassa körningen efter rådande 
omständigheter. Vårdarna överlät således sitt eget säkerhetansvar till en person som de 
förväntade sig var medveten om deras utsatthet.  

”Föraren visste nog att jag var obältad eh så jag tror absolut att hon tog hänsyn till det” 
B2 

”Vi sa aldrig att vi var obältade men jag förutsätter att han viste att vi var obältade” A5 
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Personlig uppoffring 
Det fanns en drivkraft att göra gott som genomsyrade samtliga intervjuer. Informanterna gav 
sken av att de hade en vilja att göra det som krävdes för att patienterna skulle få den bästa 
möjliga vården. Detta gjordes med en medvetenhet och en olustig känsla på grund av den utsatta 
situationen de befann sig i.  
Huvudkategorin Personlig uppoffring består av underkategorierna; Åsidosätta sin säkerhet, 
Känsla av otrygghet, Känslan av att inget kommer att hända mig och Accepterar situationen. 
 

Känslan av otrygghet 
Informanterna gav en indikation om otrygghet under blåljustransporter. Transporter som 
generellt sker med högre hastighet samt större risktagande. Trots känslan av otrygghet var det 
stundtals en medveten handling att sätta sig obältad. 

”Det går ju hyfsat under transport, man sitter ju absolut inte säkert, man känner ju sig 
otrygg, speciellt när det är blåljustransporter” A4 

 

Åsidosätta sin säkerhet 
Informanterna beskrev att de hade ett egenansvar i att tillgodose sin egen säkerhet men att de 
medvetet valde en obältad position för att tillgodose patientens behov. Vid särskilda tillstånd 
förekom emellertid en omedveten handling hos informanterna där de åsidosatte sin egen 
säkerhet till fördel för patienten.  

”Jag hade nog kunnat vara bältad, det var bara jag som valde att inte vara det, så det är 
ju lit upp till mig själv också, asså jag har ju ett eget ansvar” A4 

”Tror att när det blir extremfall så tänker man inte på sin säkerhet överhuvudtaget” A5 

 
Avsteg från den egna säkerheten skedde således både medvetet och omedvetet för att patienten 
skulle få den bästa möjliga vården. Detta på bekostnad av vårdarnas egen säkerhet.  

”Ska patienten få bästa möjliga, måste vi tumma på vår egen säkerhet” A1 

 

Känslan av att inget kommer att hända mig 
I intervjuerna indikerade informanterna att det fanns en känsla av att inget skulle hända dem 
när de färdades obältade i vårdrummet. Samtidigt fanns en förståelse över att olyckorna inte går 
att förutse. 

”Det är väldigt sällan det sker något, och andra sidan så skedde ju en olycka nere i 
Jönköping i förrgår. Olyckor sker, ofta när man minst anar det” A1 

 
Vårdarnas fokus att rädda liv skedde på bekostnad av den egna säkerheten. Detta skedde utan 
större eftertanke över eventuella konsekvenser. För vårdaren fanns i vissa stunder ingen 
eftertanke eller rädsla för den egna hälsan eller livet.  

”Jag var ju inte rädd för min egen del liksom, tänkte inte att det skulle hända mig något 
utan jag ville försöka rädda liv” A2 
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Acceptera situationen 
Informanternas beslut att frångå sin egen säkerhet var något som de ofta reflekterade över i 
efterhand. I vårdsituationen var de så pass målinriktade att fokus endast låg på att hjälpa 
patienten.  

”Efter känns det ju inte bra ifall något hade hänt. Men där och då får man lösa 
situationen” C1 

 
Det fanns stunder då vårdarna uppmärksammade säkerhetsbrister i vårdhytten. Trots att en viss 
reflektion angående detta skedde, blev utfallet det samma. Situationen accepterades för att 
främja patientnyttan, på bekostnad av samtligas säkerhet i vårdhytten. 

”Tror jag hintat när någon suttit obältad att de ska byta plats. Men det är på något sätt att 
man tänker att man accepterar situationen” C2 

 

Självinsikt 
Oavsett tidigare erfarenheter och eventuella specialiseringar fanns en förståelse hos de 
prehospitala sjuksköterskorna över komplexiteten av att ventilera en patient. Informanterna 
påvisade en tydlig insikt i att det finns tillfällen där de kan vara i behov av andras medicinska 
kompetens. En insikt hos informanterna påvisade även att ett aktivt ansvar för sin personliga 
utveckling krävs för att nå en högre kunskapsnivå och yrkesskicklighet. 
Huvudkategorin Självinsikt består av underkategorierna; Ödmjukhet inför uppgiften, 
Förståelsen för interventionens komplexitet och Aktivt ansvar för personlig utveckling. 
 

Ödmjukhet inför uppgiften 
Grundutbildade sjuksköterskor påvisade en förståelse över att ventilering är en komplex 
intervention som tar tid att behärska. Det krävs tid för självreflektion med ett kritiskt 
förhållningsätt till sin egen förmåga enligt informanterna. 

”Jag tror det är väldigt viktigt att reflektera över sig själv efter ett fall också, att man är 
lite ödmjuk i det hela. Är man jättesäker så behöver man nog ta sig en lite funderare, för 

det tar sin tid” C3 

 
Ambulanssjuksköterskor reflekterade över obehaget att handha luftvägen i början av sin 
prehospitala karriär och lägger vikt vid att arbetet ska ske i team snarare än självständigt. 

”I början så kände man ju ett obehag i att ta luftvägen men man får ju inte känna någon 
prestige heller, man måste ju säga till kollegor och be om hjälp om man inte får till det” 

A3 

 
Även de anestesiutbildade sjuksköterskorna påvisar en ödmjukhet inför att behöva regelbundna 
träningstillfällen trotts tidigare erfarenheter från arbete på anestesin. 

”Känslan är ju som att det var som igår jag var på narkosen. Men det är säkert så att man 
skulle behöva mer träningstillfällen. Skulle tänka mig att man på regelbunden basis kan 

var inne på narkosen för att hålla fri luftväg och sätta larynxmask. Det skulle vara 
gynnsamt för alla oavsett erfarenhet” B2 
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Förståelse för interventionens komplexitet 
Det fanns en förståelse hos informanterna, oavsett utbildning och erfarenhet att de kan vara i 
behov av andras högre medicinska kompetenser. Detta innefattade även anestesisjuksköterskor 
som trots sin fördjupade kunskap inom ventilering av patienter värdesätter andras kompetens. 
Den högre medicinska kompetensen som tillhandahållas är olika beroende på situation. D et 
behöver inte alltid vara att läkaren övertar patienten utan att stödet finns tillgängligt om 
komplikationer skulle tillstöta.  

”Gick bra att ventilera så egentligen behövdes ingen läkare på plats men det är väl alltid 
bra att få stöd. Det kan vara allt från ett telefonsamtal till att få en person med högre 

medicinsk kompetens på plats” A3 

”En narkosläkare hade varit skönt att ha haft. Han kanske bara hade suttit i stolen ifall 
något hade strulat med den fria luftvägen eller så” B1 

 

Aktivt ansvar för personlig utveckling 
Att själv vara aktiv i sitt eget lärande samt söka ny kunskap är något informanterna framhävde 
som en viktig komponent för den personliga utvecklingen.  

”För att bli bra på någonting, exempelvis luftvägshantering, är det enda sättet att öva. 
Man måste vara aktiv i sitt eget lärande, det handlar om personligt ansvar och ett bra sätt 
är ju exempelvis försöka ta dom tillfällena man får att faktiskt öva det skarpt, eller göra det 

skarpt.” A3 

 
Faktorer som påverkar kompetensskillnaden gällande ventilering prehospitalt  
Informanterna delgav olika faktorer som påverkade deras förmåga att ventilera patienter 
prehospitalt. Faktorer som påverkade sjuksköterskornas förmåga kunde ställas i direkt relation 
till deras kompetens och upplevelse av trygghet att ventilera patienter.  
Huvudkategorin; Faktorer som påverkar kompetensskillnaden gällande ventilering 
prehospitalt består av underkategorierna: Icke autentiska övningar, Önskan att utvecklas, 
Förvärvad trygghet genom klinisk erfarenhet och Utbildningens betydelse. 
 

Icke autentiska övningar 
Informanterna upplevde att de övningar som tillhandahålls av arbetsgivarna är orealistiska i 
relation till verkligheten. Det finns många faktorer som skiljer övningar på exempelvis dockor 
jämfört med människor. Informanterna upplever att bristen på variation kan bli 
kontraproduktivt i längden. 

”Hela anatomin skiljer på verkliga människor, du kanske får olika storlekar på halsar och 
käkar medan dockan är som den är. Den går alltid att ventilera med samma mask varje 

gång” A4 

”Dockan är konstant, hittar du läget att ventilera på så vet du det sen […] tekniska saker 
som att det läcker luft kan man acceptera på en dock då det är den som läcker vilket är 

kontraproduktivt i längden” C2 
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Önskan att utvecklas 
De prehospitala sjuksköterskorna som saknar anestesispecialisering upplevde att de inte fått 
tillräckligt med övningstillfällen. De uppgav att resultatet av detta kan leda till att ventileringen 
inte alltid sker på ett korrekt sätt.  

”Jag tycker vi ska ha fler övningstillfällen. Tycker inte att jag har fått tillräckligt. […] Jag 
tror vi överventilerar våra patienten på grund av att det är en stressig situation. Jag tror 

sällan att vi ventilerar så lugnt och fint som man ska” C2 

 
Ambulanssjuksköterskorna hade en likande uppfattning och uppgav att luftvägshantering som 
intervention är en så pass viktig del att den borde övas på mer i relation till hur sällan den utförs. 

”Luftvägshantering är ju en sån grej vi gör sällan jämfört med andra interventioner. Jag 
anser att vi behöver öva mer på de, asså, det kan man ju inte öva nog på. Även om man 

gjort det många gånger så behöver man ändå öva” A3 

 
Mer erfarna ambulanssjuksköterskor som tidigare haft möjligheten att hospitera på anestesin på 
grund av deras dåvarande delegering att intubera prehospitalt, saknar möjligheten att hospitera 
på anestesin, inte nödvändigtvis för att sätta larynxmask men för att de anser att det behövs mer 
träning att hålla mask och andningsblåsa på verkliga människor.  

”Saknar möjligheten att gå en dag på anestesin med riktiga patienter. Man behöver träna 
mer på att hålla mask och blåsa, det är det som är svårt” A5 

 

Förvärvad trygghet genom klinisk erfarenhet 
Samtlig anestesipersonal upplevde att det främst varit den praktiska erfarenheten som bidragit 
till en känsla av trygghet. De, likt tidigare informanter värdesätter tiden på anestesin och 
understryker vikten av autentisk mängdträning och klinisk erfarenhet. 

”Det är väl erfarenheten som bidragit till att man känner sig trygg helt enkelt. Det kanske 
inte är narkosutbildningen i sig utan jobbet, erfarenheten på avdelningen” B1 

”Man behöver mer tid inne på anestesin. Behöver få handlaget för att hålla fri luftväg, 
känna känslan mellan olika ansiktsformer för att få finliret som blir när man jobbat ett 

tag” B3 

”Erfarenheten, mängden, att hålla ett antal luftvägar, det är ju det. Det är svårt att läsa sig 
till, känslan att hålla fri luftväg, känslan i handen, det var svårt att jobba sig till” B2 

 

Utbildningens betydelse 

Informanternas utbildning är en avgörande faktor gällande deras upplevelse av att vara 
förberedd för att ventilera en patient prehospitalt första gången. Informanterna upplever att 
grundutbildningen saknar önskvärda moment för att de ska känna sig förberedda för att 
ventilera en patient.  

”Det är väldigt sparsamt med utbildning om ventilering under grundutbildningen. Svårt att 
minnas om det var någonting alls faktiskt” C2 

 
En viss grundkunskap fanns hos grundutbildade sjuksköterskor som innan sin respektive 
specialisering genomgått en introduktionsutbildning för ambulansverksamheten. Samtidigt 
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omfattar inte kunskapen mer än att sjuksköterskan vet vilken typ av materiell som skall 
användas och hur. 

”Visste vad jag skulle använda för saker, men förberedd kände jag mig inte första gången 
jag skulle ventilera” A2  

 
Däremot kan ett mönster urskiljas från intervjuerna där informanterna med specialistutbildning 
eller under pågående specialisering, tydligt utvecklar sin förmåga och den fördjupade 
förståelsen för ventilering. 

”Jag upplevde mig förberedd. Har haft utbildningar, delegeringsutbildningarna och barn 
A-HLR. Har nu haft praktik på anestesin en vecka, det var bra, fick mycket praktisk 

träning” C1  

 
Samtidigt som en specialistutbildning kan vara en positiv faktor finns det inget som garanterar 
att den verksamhetsförlagda utbildningen tillhandahåller en fördjupad kunskap som krävs för 
att utveckla den praktiska förmågan. 

”Anestesiplaceringen var en värdelös placering, om man inte gillar att kolla på 
operationer, det var väl första patienten som gav något, när man fick pyssla med luftvägen 
själv, annars var det tre och en halv dag av att kolla på någon som knappade på en skärm, 

det var inga larynxmasker, ingenting. Bara på den första patienten första dagen” A1 

 
Specialistutbildningar inom ambulans och anestesi är något som värderas högt prehospitalt. 
Sjuksköterskornas kunskapsutveckling sker både teoretiskt och praktiskt under 
specialistutbildningarna. Båda specialistutbildningarna tillhandahåller delar om ventilering som 
intervention, samtidigt är ventilering av patienter ett område som tydligt och förståeligt 
domineras av anestesisjuksköterskorna. De uppvisar en tydlig trygghet under intervjuerna som 
andra prehospitala sjuksköterskor saknar, anestesiutbildningen tillsammans med erfarenhet 
spelar en avgörande roll.  

”Jag känner mig otroligt trygg med att hålla fri luftväg. Har lite olika knep för att 
förbättra situationen och så som man kanske inte kände sig trygg med innan 

narkosutbildningen” B2 
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Bilbältesanvändning 
Den prehospitala personalens användning av bilbälte varierar bland de intervjuade. 
Reflektioner samt orsaker till användandet eller avsaknaden av bilbälte varierar bland de 
intervjuade. Nedan visas ett diagram (Figur 3) avseende bilbältesanvändning hos de 
intervjuande samt reflektioner angående deras bilbältesanvändning. 
 

 
Figur 3: Diagram avseende bilbältesanvändning i samband med ventilering under pågående ambulanstransport. 

Informanternas reflektioner kring bilbältesanvändning 
Nedan följer några av informanternas reflektioner angående deras bilbältesanvändning i 
samband med intervjuerna.  
 

Obältad på grund av HLR 
Införandet av LUCAS7 har möjliggjort att den prehospitala personalen i samband med transport 
inte behöver göra manuella kompressioner. Emellertid förekommer fortfarande situationer då 
manuella kompressioner under transport är nödvändigt. Ett exempel på ett sådant tillfälle är 
HLR på barn. Eftersom LUCAS inte är applicerbart på samtliga barn uppstår situationer då 
manuella kompressioner i enlighet med gällande riktlinjer måste utföras på bekostnad av 
personalens egen säkerhet. 

”Det blir lite speciellt när det är barn. Tror inte man tänker så mycket förutom att man vet 
att man sitter obältad och man sitter bakom båren fast det inte är bra. […] Vi var ju 

tvungna att byta plats kontinuerligt, en person kan inte stå och göra kompressioner så 
länge. […] Tror vi försökte sitta bältade när man satt och komprimerade, men då 

 
7 Mekanisk hjärtkompressionsmaskin som ger säker och effektiv bröstkompressioner under hjärt- lungräddning 
(Jolife AB 2020).  
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krånglade man ändå av överdelen så man kunde nå bättre. När vi ventilerade satt vi på 
lådan så där var ju ingen bältad” A5 

 

Otillräckligt bältad ovanför LP15 
En del av informanterna uppgav att de satt på en bältad plats, trots detta används inte bältet 
korrekt. 

”Satt på den bältade stolen vi dörren men det var väldigt svårt att räcka. […] Man satt ju 
med ena remmen under armen, men jag hade det knäppt större delen av tiden i alla fall” 

C1 

 

Bältad i vårdarstolen 
Att sitta bältad i vårdarstolen som är placerad i fordonets färdriktning medför inte automatiskt 
att bältet används på ett korrekt sätt.  

”Jag kunde sitta i vårdarstolen och ventilera det här barnet, men framåtlutad då för 
komma åt henne bra” B1 

 

Försökte initialt vara bältad 
Den initiala handlingen hos en del informanter är att tillgodose sin personliga säkerhet och sitta 
på en bältad plats. På grund av yttre faktorer har informanterna emellertid blivit tvungna att 
sätta sig obältade. 

”Jag satte mig på vårdarplats bakom över LP15, men det är ju svårt att räcka till där så 
ganska så snabbt så insåg jag att jag var tvungen att komma mer bakom patienten” B2 

 

Obältad vid huvudändan 
Majoriteten av informanterna i examensarbetet medger att de suttit på en obältad plats när de 
ventilerat patienter under transport. Denna handling har ibland varit omedveten i det akuta 
skedet. Det är först efter insatsen som reflektioner om denna säkerhetsbrist förekommit. Vid 
vissa tillfällen har reflektioner emellertid skett under transporten utan att vårdaren valt att sätta 
sig på en bältad plats.  

”Satt på helt fel ställe, precis framför huvudändan på lådan till läkemedelsväskan. […] 
Jag vet att jag reflekterade på det när vi var färdiga, när vi kom till akuten att här skulle 

jag ju inte sitta” C2 

”Ja gud det ska jag inte säga egentligen var jag satt! Men jag satt inte på vårdarstolen där 
man har säkerhetsbälte utan jag satt på lådan där vi har läkemedelsväskan. […] Jag tänkte 
nog faktiskt både när vi börja rulla att jag inte satt fastspänd och efteråt så tänkte jag nog 

också på det” C4 
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Diskussion  

Syftet med examensarbetet var att belysa prehospitala sjuksköterskors erfarenheter av att 
ventilera under pågående ambulanstransport. Detta genomfördes genom en semistrukturerad 
intervjustudie där en kvalitativinnerhållsanalys låg till grund för de sex huvudkategorier som 
presenterats i resultatet. Dessa huvudkategorier är: Försvårande omständigheter och hinder i 
vårdrummet, konflikt mellan säkerhet och arbetsgivarens krav, tillit till kollega, personlig 
uppoffring, självinsikt och faktorer som påverkar kompetensskillnaden gällande ventilering 
prehospitalt.  
 

Metoddiskussion 
Examensarbetet utformades enligt en kvalitativ design där datainsamlingen utfördes via 
intervjuer. Syftet med insamlingsmetoden var att undersöka prehospitala sjuksköterskors 
erfarenhet av ett specifikt område. En intervjustudie är enligt Polit & Beck (2017) det högst 
ansedda verktyget för att samla in data då det sker genom personliga möten och är en föredragen 
metod då forskaren vill få en djupare förståelse inom det område som undersöks.  
 
Bekvämlighetsurval låg till grund för den insamlade data till detta examensarbete. Detta urval 
är enligt Polit & Beck (2017) en föredragen metod då författarna önskar undersöka en specifik 
grupp. Urvalsmetoden har emellertid en nackdel enligt Polit & Beck (2017) då ett 
bekvämlighetsurval riskerar att förbise informationsrika källor. Det är författarnas åsikt att 
bekvämlighetsurvalet var oundvikligt då ventilation under pågående ambulanstransport som 
intervention är ett moment som sällan utförs.  
 
Inkluderingskriterierna i examensarbetet var prehospitala sjuksköterskor som ventilerat under 
pågående ambulanstransport. Ingen exkludering gjordes utifrån kön, ålder, tid i yrket eller 
eventuella specialiseringsutbildningar. Genom att inte exkludera någon enligt ovanstående 
kriterier ansåg författarna att det resulterade i en mer heterogen grupp av informanter och 
således ett bredare resultat. Författarna ansåg att inkluderingen av grundutbildade 
sjuksköterskor samt sjuksköterskor med olika specialistutbildningar i.e. ambulans- samt 
anestesispecialisering gav upphov till jämförelser inom det aktuella området avseende 
utbildningsnivån. Författarna anser även att detta stärker överförbarheten till 
ambulansverksamhetens nuvarande organisation. Detta hade inte varit möjligt om fokus endast 
varit på en yrkesbenämning e.g. ambulanssjuksköterskor, då överförbarheten endast varit 
möjlig till sjuksköterskor med specialistutbildning mot ambulanssjukvård. 
 
Datainsamling genom intervjuer möjliggjorde för eventuella följdfrågor utifrån informanternas 
svar vilket inte hade varit möjligt om datainsamlingen genomförts via en enkätstudie. Metoden 
för intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket i detta examensarbete bygger på åtta 
öppna frågor, till skillnad från en ostrukturerad metod där informanterna enligt Polit & Beck 
(2017) får tala fritt om ett specifikt ämne. Författarna ansåg att en intervju med semistrukturerad 
karaktär, möjliggjorde för en fördjupad förståelse över informanternas erfarenhet av det 
aktuella ämnet. 
 
Datainsamling genom intervjuer anses inom kvalitativ forskning vara en högt ansedd metod då 
det sker genom personliga möten och har ett lågt procentuellt bortfall (Polit & Beck 2017). 
Bortfallet i examensarbetet var 7,7% (n=1) vilket stämmer med antagandet från Polit & Beck 
(2017).  
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Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon då det enligt Polit & Beck (2017) minskar 
risken för bias. Författarnas egna värderingar och tolkningar kunde eventuellt ha påverkat 
examensarbetets slutgiltiga resultat om författarna enbart förlitat sig på anteckningar från 
intervjuerna.  
 
En pilotintervju genomfördes i syfte att identifiera eventuella misstolkningar av 
intervjufrågorna för att justera och optimera intervjuguiden. Detta anses vara till fördel för 
intervjuunderlaget och examensarbetets slutgiltiga resultat (Polit & Beck 2017).  
 
Intervjuerna genomfördes av båda författarna tillsammans. Detta stärker intervjuernas paritet 
till varandra samt det slutgiltiga resultatet då författarna använde intervjuguiden likvärdigt. 
Genom att båda författarna närvarade vid intervjuerna kunde eventuella misstolkningar 
identifieras samt svårtolkade svar tydliggöras, vilket minskade risken för tolkningsbias. 
Författarna anser att om endast en intervjuare närvarat, kunde följdfrågor som eventuellt 
svarade mot examensarbetets syfte förbises.  
 
Tidsintervallen för samtliga intervjuer var 25–55 minuter med en genomsnittslängd på 34 
minuter. Den intervjun som varade i 25 minuter kan betraktas som otillräcklig avseende längd. 
Intervjun var den första som genomfördes vilket kunde påverka intervjulängden. Svaren i 
intervjun svarade tydligt mot examensarbetets syfte och frågorna ställdes dessutom en extra 
gång utan att ytterligare information framkom. Detta motsäger tolkningen av författarnas brist 
på erfarenhet påverkade intervjulängden.  
 
Intervjuerna som spelats in transkriberades och analyserades genom en kvalitativ 
innehållsanalys. I resultatet presenterades informanternas citat i sin helhet för att öka 
examensarbetets trovärdighet (Höglund-Nielsen & Granskär 2017).  
 
Författarna anser att arbetsrelationen till informanterna eventuellt är en svaghet för 
examensarbetet då det skulle kunna resultera i att informanterna inte uttrycker sina åsikter fullt 
ut. Samtidigt menar Polit & Beck (2017) att informanten kan tillhandahålla mer information 
om de litar på intervjuaren. 
 
Tillvägagångssättet av detta examensarbete var tidskrävande, både ur planering- samt 
genomförandesynpunkt då intervjutillfällena skulle passa för båda författarna samt varje 
enskild informant. Författarna anser emellertid att detta gav examensarbetet ett bredare samt 
djupare resultat.  
 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer en diskussion av fyra huvudkategorier som författarna anser 
vara viktigast att genomföras. Dessa huvudkategorier är: Försvårande omständigheter och 
hinder i vårdrummet, Konflikt mellan säkerhet och arbetsgivarens krav, Personlig uppoffring 
och Faktorer som påverkar kompetensskillnaden gällande ventilering prehospitalt.  
 
Försvårande omständigheter och hinder vårdrummet  
Avståndet till patienten och utrustning i ambulansen är beskrivet sedan innan. Både patienten 
och utrustningen i bilen är på samma plats oavsett situation där endast små justeringar kan göras 
e.g. LP15´s position. Detta skapar en form av konstanta omständigheter som försvårar 
ventileringen men även möjligheten att övervaka ventileringens kvalitét. Förutom detta beskrev 
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informanterna att fordonet i rörelse försvårade förmågan att ventilera. Ett fordon i rörelse är 
inte konstant utan skiljer sig beroende på hastighet, väglag, föraren men även medtrafikanter. 
 
Studien från Suserud m.fl. (2013) framhåller ett liknande resultat som i detta examensarbete. 
Att informanterna upplever att hinder i vårdrummet i stor utsträckning beror på avstånd till 
patienter och nödvändig utrustning vid kritiska patienter. Monitoreringsutrustning var 
svåråtkomlig utan att förflytta sig på vårdarstolen eller lossgöra sig från bältet helt och därmed 
äventyra den egna säkerheten.  
 
Konflikt mellan säkerhet och arbetsgivarens krav 
I resultatet kunde en konflikt mellan möjligheten att tillgodose sin egen säkerhet och 
arbetsgivarens krav utifrån gällande riktlinjer utskiljas. Informanterna framhåller att vissa 
riktlinjer är omöjliga att följa på grund av avsaknad av hjälpmedel. Tidigare forskning styrker 
informanternas citat i denna studie, att det är omöjligt att tillgodose sin säkerhet utifrån 
arbetsgivarens krav och samtidigt utföra e.g. barn-HLR under transport, en intervention som 
innefattar ventilering. Riktlinjer framhåller att hjärt- lungräddning på barn ska utföras 
kontinuerligt tills ankomst på akutmottagningen. Suserud m.fl. (2013) framhåller att deltagare 
i deras studie likt detta examensarbete, förväntas stanna transporten för att utföra HLR. Detta 
blir problematiskt när barn-HLR ska utföras, patienten ska in till sjukhus, men HLR får inte 
utföras under pågående transport, samtidigt saknas hjälpmedel i form av e.g. LUCAS som är 
applicerbara på mindre barn.  
 
Personlig uppoffring 
Personlig uppoffring innefattar underkategorierna: Känslan av otrygghet, åsidosätta sin 
säkerhet, känslan av att det inte kommer att hända samt acceptera situationen, vilket delvis 
innefattar informanternas val, att de på grund av den kritisk sjuka patienten offrar sin egen 
säkerhet. Detta styrks av Suserud m.fl. (2013) som i sin studie framhåller att prehospital 
personal: ” are less concerned about their own safety than they usually are […] that the sicker 
the patient […] the less likely it is that the crew members will wear safety belts throughout the 
journey”.  
 
Valet att åsidosätta sin säkerhet kan tyckas anmärkningsvärt då informanterna även upplever 
en känsla av otrygghet i samband med blåsljustransporter. Suserud m.fl. (2013) fortsätter och 
poängterar att deltagare i deras studie upplevde att vissa förare framför ambulansen alldeles för 
inkonsekvent, med plötsliga inbromsningar och alldeles för snäva kurvtagningar, vilket har en 
påverkan på den vård som kan utföras men som även påverkar den egna känslan av trygghet i 
vårdrummet. I studien från Suserud m.fl. (2013) finns ett citat från en deltagare som kan ställas 
i direkt relation till informanter i denna studies känsla av otrygghet, att körningen var så pass 
dålig att informanten önskade att de inte åkte med överhuvudtaget. 
 
Faktorer som påverkar kompetensskillnaden gällande ventilering prehospitalt 
Sett till utbildningsnivå är anestesisjuksköterskor de sjuksköterskor som har högst kompetens 
gällande ventilering av patienter utifrån kompetensbeskrivningen, vilket även avspeglas i 
resultatet. En önskan finns hos övrig prehospital personal att utvecklas inom detta område men 
att de övningar och träningstillfällen som tillhandahålls av arbetsgivaren inte avspeglar 
verkligheten. En orsak till detta kan vara att avancerad luftvägshantering inte är en intervention 
som utförs ofta. Detta är något som informanterna i examensarbetet belyser men även studien 
från Deakin m.fl. (2009). I deras studie framkommer det att interventionen sällan utförs vilket 
resulterar i att prehospitala sjuksköterskor inte ger en optimal vård gällande avancerad 
luftvägshantering, ett direkt resultat av bristande kompetens. Detta styrks av Larsson m.fl. 
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(2013) som framhåller att ambulanssjuksköterskor behöver regelbunden utbildning och träning 
för att utföra livsavgörande åtgärder.  
 
Anestesisjuksköterskornas känsla av trygghet som framhålls i examensarbetets resultat, kan till 
viss del ställas i relation till deras teoretiska kompetensutveckling genom 
specialistutbildningen. Samtidigt framhåller de att det är den kliniska erfarenheten som i högre 
utsträckning bidragit till denna trygghetskänsla. Enligt Schalk mf.l. (2011) är etablering av en 
fri luftväg samt förmågan att bibehålla denna, något som kräver träning och erfarenhet från den 
kliniska miljön.  
 
Det framgår även att avancerade luftvägsinterventioner e.g. endotrakela intubation ofta 
resulterar i ett misslyckat försök av prehospitala sjuksköterskor, detta på grund av att 
interventionen sällan genomförs. Däremot ses ett positivt resultat avseende användandet och 
appliceringen av larynxmask (Schalk m.fl. 2011).  
 
Prehospitala anestesisjuksköterskor i examensarbetet önskar möjligheten att intubera 
prehospitalt. I relation till studien från Schalk m.fl. (2011) som belyser att prehospital personal 
ofta misslyckas med avancerad luftvägsinterventioner e.g. endotrakeal intubation menar 
Crewdson m.fl. (2018) att denna intervention bör utföras av samma personal som gör 
interventionen hospitalt, vilket belyser viken av regelbunden klinisk erfarenhet. Detta kan ses 
som anledningen till att möjligheten att intubera prehospitalt inte längre finns i majoriteten av 
Sveriges regioner. 
 

Structure of the observed learning outcome  
Resultatet påvisar en tydliga skillnader gällande informanternas kunskap om ventilering men 
framför allt om monitorering av EtCO2. Tydliga paralleller kan dras till informanternas 
utbildningsnivå och gällande kompetensbeskrivningar för dessa. Ett verktyg, Structure of the 
Observed Learning Outcome (SOLO) har tagits fram av Biggs & Tang (2009) vilket är en 
modell där kunskap delas in i olika nivåer (Figur 4). 

 
Figur 4: Den s.k. SOLO-taxonomin (översättning av A. Sonesson MedFak. Lunds Universitet) 
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Resultatet av detta examensarbete kan tydligt urskilja att anestesisjuksköterskor enligt SOLO-
taxonomin har ett utvidgat abstrakt gällande ventilering. Tydliga paralleller görs gällande 
ventilering, hjälpmedel och orsaker till dessa, vilket kan ses som en följd av deras 
specialistutbildning inom anestesisjukvård. Till viss del har även ambulanssjuksköterskor ett 
utvidgat abstrakt gällande ventilering, men det ses dock som tydligast hos individer som själva 
har varit aktiva i sin egen utveckling inom detta område. Bortsett från dessa individer kan en 
tydlig urskiljning göras bland specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvård där en 
relationell kunskapsnivå förekommer. Sett till allmänutbildade sjuksköterskor tillhandahåller 
grundutbildningen en uni-strukturell kunskapsnivå, dock kan en utveckling ses hos dessa 
individer där både ett aktivt egenintresse samt utbildning inom verksamheten skapat en högre 
kunskapsnivå enligt SOLO-taxonomin. 
 

Klinisk betydelse  
Resultatet av examensarbetet belyser vitala delar både för personalens säkerhet men även för 
patientsäkerheten inom ett område där avsaknaden av forskning är anmärkningsvärd. Resultat 
kan med fördel användas för att påvisa att det finns brister gällande vårdhyttens utformning 
samt att det finns en avsaknad av adekvata hjälpmedel. Behandlingsriktlinjerna i relation till 
den prehospitala sjuksköterskornas säkerhet utgör konflikt där avsteg från den personliga 
säkerheten sker till förmån för patientnyttan. Med hjälp av detta examensarbete kan förslag och 
önskningar från informanterna relaterat till utbildning implementeras i verksamheten för att 
generera en högre kompetensnivå hos samtliga prehospital sjuksköterskor. Önskningar om 
tekniska lösningar för övervakning av patienter i samband med ventilering är av stor klinisk 
betydelse där implementering av en sådan lösning, inte bara möjliggör en förbättrad och 
kontrollerad ventilering utan även möjliggör en övergripande övervakning för samtlig 
prehospital personal i vårdrummet. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Författarna anser att fortsatt forskning bör inriktas på att förbättra prehospitala sjuksköterskors 
förutsättningar att utföra en god och säker vård, i enlighet med socialstyrelsens krav. Förslag 
till fortsatt forskning är:  

• att forska för att identifiera samt optimera vårdrummet i syfte att minska avstånden 
till både patienter samt utrustning. Detta för att möjliggöra för vårdaren att kunna 
ventilera patienter utan att de ska behöva åsidosätta sin egen säkerhet. 

• forskning i syfte att realisera de prehospitala verksamheternas riktlinjer samt 
framtagning av nya riktlinjer som skulle främja säkerheten för vårdaren men även 
patientsäkerheten. 

 
• att identifiera metoder för hur ambulansverksamheten upprätthåller kompetensen 

hos sina prehospitala sjuksköterskor. Forskning för att identifiera vilket sätt som 
gör att sjuksköterskorna behåller kompetensen e.g. ventilering av patienter över en 
längre tid.  

 
Genom att forska inom dessa områden är det av författarnas åsikt att övriga områden som 
informanterna i detta examensarbete beskriver som bristfälliga eller problematiska, kommer att 
lösa sig självt. 
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Konklusion 
Resultatet av detta examensarbete indikerar att prehospitala sjuksköterskors säkerhet äventyras 
i samband med ventilering under pågående ambulanstransport. Arbetsgivarens krav på att 
prehospital personal ska sitta bältad under pågående transport är stundtals omöjligt att följa i 
relation till befintliga riktlinjer. Detta påverkar inte bara säkerheten för prehospital personal 
utan även patientsäkerheten. Resultatet påvisar även att prehospitala sjuksköterskor, oavsett 
utbildningsnivå önskar kontinuerliga och realistiska övningstillfällen gällande 
luftvägsinterventioner e.g. ventilering.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Till verksamhetschefen för ambulanssjukvården 

Vi är två studenter vid Karlstads universitet som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot ambulanssjukvård. Som en del av denna utbildning kommer vi tillsammans 
att skriva en magisteruppsats motsvarande 15 högskolepoäng.  
 
Vi vill undersöka prehospitala sjuksköterskors erfarenheter av att ventilera patienter under 
pågående transport. Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 
genomförs under hösten 2019. 
 
Skriftligt samtycke kommer att inhämtas från samtliga deltagare i uppsatsen. De kommer att få 
skriftligt samt muntlig information om studiens syfte. Vi kommer informera om att deltagandet 
är frivilligt och att man när som helst kan avbryta sin medverkan utan att ange orsak.  
  
Vi kommer att följa de riktlinjer Karlstads Universitet tillhandahållit enlig GDPR i avseende av 
behandlingen av personuppgifter. Samtliga informanter kommer avidentifieras och 
intervjumaterialet förvaras på ett säkert sätt så länge examensarbetet pågår. När arbetet är klar 
kommer materialet att förstöras.  
 
Genom detta brev önskar vi ert godkännande att genomföra denna studie bland sjuksköterskor 
inom ambulanssjukvården i borttaget inför publicering. Genom underskrift av medföljande 
tillstånd ”Tillstånd för genomförande av examensarbete” 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Fredrik Lindström                 Fredrik Hedlund 
Leg. Sjuksköterska                 Leg. Sjuksköterska 
Student specialistsjuksköterskeprogrammet           Student specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot ambulanssjukvård                   med inriktning mot ambulanssjukvård 
Institutionen för Hälsovetenskaper                         Institutionen för Hälsovetenskaper   
Karlstad Universitet                 Karlstad Universitet 
E-post: Borttaget inför publicering                       E-post: Borttaget inför publicering        
Tfnr: Borttaget inför publicering                           Tfnr: Borttaget inför publicering        
 
Anders Sidenblad 
Handledare 
Institution för Hälsovetenskap 
Karlstad Universitet 
E-post: Borttaget inför publicering 
Tfnr: Borttaget inför publicering 
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Bilaga 2 
 
TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE: 
Att ventilera patienter under pågående transport 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Studerandes namn, kurs 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Studerandes namn, kurs 
 
 
Ovanstående studerande vid, inom omvårdnad, Karlstad universitet, erhåller tillstånd att 
genomföra examensarbetet benämnt: 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Vid klinik/enhet motsvarande vid/i 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 Ort och datum 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Verksamhetschef/motsvarande 
 
OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet skall 
bifogas som bilaga till examensarbetet.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Fredrik Lindström                 Fredrik Hedlund 
Leg. Sjuksköterska                 Leg. Sjuksköterska 
Student specialistsjuksköterskeprogrammet           Student specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot ambulanssjukvård                   med inriktning mot ambulanssjukvård 
Institutionen för Hälsovetenskaper                         Institutionen för Hälsovetenskaper   
Karlstad Universitet                 Karlstad Universitet 
E-post: Borttaget inför publicering                       E-post: Borttaget inför publicering        
Tfnr: Borttaget inför publicering                           Tfnr: Borttaget inför publicering        
 
Anders Sidenblad 
Handledare 
Institution för Hälsovetenskap 
Karlstad Universitet 
E-post: Borttaget inför publicering 
Tfnr: Borttaget inför publicering 
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Bilaga 3 

Information om studien: Att ventilera patienter under pågående transport 

Du tillfrågas härmed om att medverka i en intervjustudie om den prehospitala 
sjuksköterskans erfarenheter av att ventilera under pågående transport.  

Vi är två studenter vid Karlstads universitet som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot ambulanssjukvård. Som en del av denna utbildning kommer vi tillsammans 
att skriva en magisteruppsats motsvarande 15 högskolepoäng. Magisteruppsatsen kommer 
baseras på en intervjustudie där syftet är att; undersöka den prehospitala sjuksköterskans 
erfarenheter av att ventilera patienter under pågående transport.  

Du som tillfrågas uppfyller våra urvalskriterier: 

- Leg. sjuksköterska som ventilerat under pågående transport.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 
påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del 
behandlas på̊ ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 
bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets 
studieregister för att sedan förstöras.  

Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att medverka i denna studie. Verksamhetschefen är 
informerad och har godkänt att vi genomför denna studie.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.” 

Med vänliga hälsningar 
 
Fredrik Lindström                 Fredrik Hedlund 
Leg. Sjuksköterska                 Leg. Sjuksköterska 
Student specialistsjuksköterskeprogrammet           Student specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot ambulanssjukvård                   med inriktning mot ambulanssjukvård 
Institutionen för Hälsovetenskaper                         Institutionen för Hälsovetenskaper   
Karlstad Universitet                 Karlstad Universitet 
E-post: Borttaget inför publicering                       E-post: Borttaget inför publicering        
Tfnr: Borttaget inför publicering                           Tfnr: Borttaget inför publicering        
 
 
 
 

VÄND à 
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Anders Sidenblad 
Handledare 
Institution för Hälsovetenskap 
Karlstad Universitet 
E-post: Borttaget inför publicering 
Tfnr: Borttaget inför publicering 
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Bilaga 4 
 
Samtycke till att delta i studien: Att ventilera patienter under pågående 
transport 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande 
i studien utan att ange något skäl.  

 

Signatur:   …………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: …………………………………………………………… 

 

Ort och datum: …………………………………………………………… 
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Bilaga 5 
 
Frågeformulär-Intervjuguide för studien: 
Att ventilera patienter under pågående transport 
 
Inledande frågor 

- Kön 
- Ålder 
- Eventuell specialistutbildning/specialiseringar  

o Hur länge har du varit specialiserad? 
o Hur länge jobbade du prehospitalt innan du specialiserade dig 

- Har du något ansvarsområde vid din station? I så fall vilket/vilka? 
- Tidigare hospitala arbetserfarenheter 

o Vilken/vilka typ av avdelning jobbade du på? 
- Hur många gånger har du ventilerat under transport  

o När var det senast du ventilerade under transport? 
 

Som nämnt i informationsbrevet kommer denna intervju att handla om din erfarenhet av att 
ventilera en patient under pågående ambulanstransport.  
 

1. Skulle du kunna berätta om en situation när du ventilerat under pågående transport? 
 

2. Vad tänkte du då? 
 

3. Vad gjorde du i den situationen? 
Vilka hjälpmedel använde du? Vart satt du? Använde du bilbälte? 
 

4. Hur upplevde/kände du i situationen? 
Hade du önskat en högre kompetens som stöd i vårdarutrymmet? Kände du dig trygg i situationen (angående 
ventileringen och säkerhet)?  
  

5. Fanns det något som försvårade ditt arbete? 
På vilket sätt? Påverkades ventileringen? Hur upplevdes kommunikation mellan samtliga inblandade?  

 
6. Vad blev utfallet/resultatet i situationen, vad hände? 

Såhär i efterhand, hade du gjort något annorlunda?  
 

7. Upplevde du dig förberedd inför första gången du ventilerade prehospitalt?  
Hade du velat ha mer utbildning? Om ja: Vilken typ av utbildning? Om Nej: Varför? 

 
8. Finns det något du vill tilläga, något som känns viktigt för dig att tillägga som vi inte 

redan frågat om? 
Något du vill förbättra eller förändra för att få din situation bättre?  
 
 


