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Sammanfattning    
Ambulanssjuksköterskans arbete innebär många vårdmöten varje dag med patienter i 
olika åldrar och livssituationer, vilket medför att en bred kompetens efterfrågas. Detta 
betyder vidare att ambulanssjuksköterskan behöver en förmåga att möta patienter med 
olika sjukdomstillstånd, som förutsätter olika behandlingsåtgärder. Ett viktigt område är 
att bedöma och hantera luftvägen hos en patient. Bristande kompetens i att skapa fri 
luftväg riskerar att leda till att patienten avlider. Forskning kring ambulanssjuksköters-
kans upplevda kompetens att hantera svår luftväg är begränsad, speciellt ur en svensk 
kontext. Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur svenska ambulanssjukskö-
terskor upplever sin kompetens att vårda patienter med en svår luftväg. Kvalitativ inter-
vjustudie genomfördes med 11 ambulanssjuksköterskor där insamlad data analyserades 
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundman. Resultatet visar 
att ambulanssjuksköterskorna upplever en kunskaps- och kompetensbrist inom luft-
vägshantering. En stor önskan om praktisk träning finns hos ambulanssjuksköterskorna. 
Resultatet visar också en otrygghet som kan leda till en ökad oro och stress i vårdmötet 
med patienter med en svår luftväg. Slutsatsen är att det finns en upplevd kompetensbrist 
att vårda patienter med svåra luftvägar och en önskan om mer teoretisk och praktisk 
utbildning för att skapa trygghet i yrkesrollen.  
 
Nyckelord: ambulanssjuksköterska, kompetens, prehospital, luftväg, luftvägshantering.  
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INLEDNING 
Förmågan att hantera svåra luftvägar är en viktig uppgift för ambulanssjuksköterskan. 
Bristande kompetens kan leda till att patienter utsätts för ett vårdlidande och ytterst att 
patienter avlider. Det finns sparsamt med forskning som avser ambulanssjuksköterskans 
kompetens att hantera svår luftväg. Den forskningen som finns har främst studerat andra 
yrkesgrupper såsom läkares och ambulanssjukvårdares förmåga att hantera svår luftväg 
och kontexten har företrädesvis varit internationella. Därför är det angeläget att under-
söka svenska ambulanssjuksköterskors upplevda kompetens att hantera en svår luftväg.  
 

BAKGRUND 

Ambulanssjuksköterskans olika typer av kompetens 
Kompetens är ett svårdefinierat begrepp och mångtydigt. Med kompetens avses i denna 
studie en förmåga och vilja att utföra en uppgift, vilket görs genom att tillämpa sina 
kunskaper och färdigheter (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk sjuk-
sköterskeförening 2012, ss. 1-12). 
 
Ellström (1992, ss. 19-44) beskriver fem olika typer av kompetens. Det finns formell 
kompetens som innefattar det som förvärvats genom utbildning, till exempel via specia-
listprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård. Denna kompetens kan dokumen-
teras och visas upp genom betyg och intyg. En annan form av kompetens är den reella, 
vilket är den kompetens ambulanssjuksköterskan besitter och använder till exempel för 
att lyckas lösa en arbetsuppgift. Reell kompetens kan jämföras med upplevd kompetens, 
det vill säga den kompetens ambulanssjuksköterskan själv upplever att hen har för att 
framgångsrikt kunna genomföra en arbetsuppgift. Det kan handla om ambulanssjukskö-
terskans upplevelse av att kunna arbeta med en svårhanterlig luftväg, exempelvis käns-
lor som uppkommer i samband med dessa uppdrag. 
 
Enligt Ellström (1992, ss. 19-44) finns det också utnyttjad kompetens. Denna form av 
kompetens är den som kommer till användning i det dagliga arbetet. Att möta en patient 
som lider av en svår luftväg medför att ambulanssjuksköterskan behöver utnyttja sin 
kompetens. Slutligen finns det enligt Ellström (1992, ss.19-44) en efterfrågad kompe-
tens. Detta är kompetens som exempelvis en arbetsgivare anser att ambulanssjukskö-
terskan ska ha. Enligt författningen om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) ska ambu-
lanssjuksköterskan med hjälp av utrustningen i ambulansen bland annat kunna skapa 
och upprätthålla fria luftvägar, assistera andning och administrera läkemedel. Ambu-
lanssjuksköterskan ska också kunna övervaka patienten, stoppa blödningar, immobili-
sera frakturer förflytta patienter på ett säkert sätt och överföra medicinsk data. Det är 
föreskrifter som kan styra efterfrågad kompetens på en arbetsplats. 
 
Det finns också en kollektiv kompetens (Hansson 2011, ss. 14-16). Det är en samlad 
kompetens som ambulanssjuksköterskan har tillsammans med sin kollegas. Kollektiv 
kompetens nås genom ett samarbete där flera personer tillsammans på ett framgångsrikt 
sätt utför en arbetsuppgift. Genom att arbeta tillsammans och lära av varandra skapas ett 
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kollektivt kunnande. Detta kan komma till stor användning i mötet med en patient som 
har en svår luftväg. Där ibland flera saker behöver göras samtidigt, en person behöver 
hålla fria luftvägar manuellt medan kollegan hjälper till att suga rent och sätta ner svalg-
tuben. Att tillsammans samarbeta och lösa uppgiften på ett framgångsrikt sätt är att ta 
vara på det kollektiva kunnandet. 
 

Bred kompetens 
I kompetensbeskrivningen för specialistutbildade ambulanssjuksköterskor framgår det 
att kompetensen ska vara bred och möjliggöra patientens omvårdnad. Det gäller att upp-
täcka symtom och tecken på ohälsa, främja patientens välbefinnande och lindra lidande. 
Ambulanssjuksköterskan ska därutöver använda sig av ett systematiskt, stödjande och 
reflekterande omhändertagande (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor & Svensk 
sjuksköterskeförening 2012, ss. 1-12). 
 
Ambulanssjuksköterskans bör även ha etisk kompetens. Det är betydelsefullt i arbetet 
eftersom det handlar om att göra gott för andra människor, göra det bästa möjliga av 
varje situation (Sandman & Kjellström 2013, ss. 21-34). Ständigt uppkommer vårdsitu-
ationer som inbegriper olika val där de etiska värdena och normerna spelar in, till ex-
empel i samband med att vårda en patient med svår luftväg. En svår luftväg kan göra att 
patienten avlider om ingen behandling sätts in, detta gör att ambulanssjuksköterskan 
ställs inför etiska ställningstagande. Det handlar om liv eller död. Det går inte att sepa-
rera etiken ifrån vårdandet, det går aldrig att diskutera vårdande utan att väga in etiska 
ställningstagande och övervägande. Detta blir extra tydligt då vård av patienter med 
svår luftväg handlar om liv och död (Sandman & Kjellström 2013, ss. 21-34). 
 
I en svensk studie undersöktes vilka kompetenser en ambulanssjuksköterska borde ha 
(Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg 2013, ss. 127-133). Resultatet visade 44 olika 
kompetenser som ambulanssjuksköterskan bör ha, dessa har sedan delats in i tio katego-
rier som bl.a. handlar om: ledarskap, kommunikation, pedagogiska färdigheter, profess-
ionellt omdöme och tekniska förmågor. I en annan svensk studie undersöktes vilka fär-
digheter en ambulanssjuksköterska borde ha i sitt dagliga arbete (Suserud 2005, ss. 269-
271). Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan måste besitta breda färdigheter att 
kunna ta hand om akut sjuka patienter. Resultatet visade också att ambulanssjuksköters-
kan måste vara öppen för att ta in information från omgivningen, allt från en trafiko-
lycka till vardagsrummet i patientens hem. Information som tas in måste resultera i ett 
beslut, i vissa situationer fortare än andra. Dock saknas tidigare forskning om dessa 
kompetenser försöker att eftersträva eller ej, forskning saknas också om hur ambulans-
sjuksköterskan själv upplever sin kompetens inom sitt yrke.  
 

Ändamålsenlig kompetens 
För att ambulanssjuksköterskan ska kunna klara de krav som beskrivs i Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) krävs det en ändamålsenlig kompetens. Det är med 
ändamålsenlig kompetens ambulanssjuksköterskan kan ge en god och säker medicinsk 
vård och omvårdnad. En god vård innebär att tillgodose patientens behov av trygghet, 
den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande samt tillgodose patientens 
behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 
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2010:659) ska ambulanssjuksköterskan vårda patienten på ett säkert sätt, genom att kon-
tinuerligt arbeta för att förebygga patientskador och vårdlidande. Vårdandet ska ske 
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Så långt som det är möjligt ska vården ut-
formas och genomföras i samråd med patienten (Riksföreningen för ambulanssjukskö-
terskor & Svensk sjuksköterskeförening 2012, ss. 1-12). Detta betyder till exempel att 
varje ambulanssjuksköterska förväntas kunna hantera en patients luftväg. 
 
Svår luftväg 
En svår luftväg innebär att ambulanssjuksköterskan har problem att hjälpa patienten att 
upprätthålla en fri och fungerande luftväg. Det finns flera sjukdomar och skador samt 
anatomiska avvikelser som kan skapa problem med luftvägen. Fysiologiskt finns det 
några grundläggande principer som gör luftvägen svårhanterlig. Ett exempel är när 
muskeltonus minskar medför det att tungan tenderar att falla bakåt och blockera larynx, 
ett problem som behöver uppmärksammas när till exempel patienten ligger på ryggen. 
Ett annat exempel är att luftvägen kan blockeras av främmande föremål. Detta kan ses 
när barn sväljer nötter eller mynt som fastnar i larynx eller trakea. Det främmande fö-
remålet kan fastna på olika nivåer i trakea och kan vara svårt att få upp. Ett tredje exem-
pel är att luftvägen kan svullna, vilket kan ske vid en allergisk reaktion eller inhalation 
av brandgaser. Slutligen kan trauma emot halsen skapa blödningar som genom tryck 
blockerar delvis eller helt luftvägen samt direkta skador på luftvägen (Dalton, Limmer, 
Mistovich & Weman 2006, ss. 73-117). 
 
Ambulanssjuksköterskans yrkesansvar 
Ambulanssjuksköterskans yrkesutövning styrs av olika lagar och förordningar (SFS 
1982:763; SOSFS 2009:10). Ambulanssjuksköterskan har ansvar att beakta vad som är 
möjligt att påverka och vad som är önskvärt i den specifika situationen som patient be-
finner sig i (Sandman & Kjellström 2013, ss. 239-250). 
  
Det behövs olika förutsättningar för att kunna ge en god prehospital akutsjukvård såsom 
miljö runt om patienten, kompetens samt de värderingar varje enskild ambulanssjukskö-
terska har (Bremer 2014, ss. 19-46). Ambulanssjuksköterskan har ansvar att under en 
kort tid kunna göra medicinska undersökningar och möta patienten i den utsatta situat-
ionen. Ambulanssjuksköterskan har också ansvar för att vidta behövliga åtgärder så 
snart som möjligt. Detta innebär att ambulanssjuksköterskan på kort tid ska kunna iden-
tifiera en otillräcklig luftväg samt åtgärda denna på bästa möjliga sätt för att kunna ge 
patienten en säker vård (Bremer 2014, ss. 19-46).  
 
Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska en patient snarast få en medicinsk bedömning 
av sitt hälsotillstånd om det inte är uppenbart att patienten inte är i behov av sjukvård. 
Det är också den patient som är i störst behov av vård som ska få företräde till vården. 
När det gäller patienter med luftvägsproblematik är detta av allra högsta prioritet (Nat-
ional Association of Emergency Medical Technicians 2003, ss. 110-131). Utan en fri 
luftväg avlider patienten inom några minuter. 
 
Ambulanssjuksköterskan har också ett ansvar att se till att patienten inte utsätts för ett 
vårdlidande. För att undvika ett vårdlidande vid luftvägshanteringen måste ambulans-
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sjuksköterskan ha en handlingsplan utarbetad för att ta hand om och vara beredd på att 
möta patienter med svår luftväg (Hallen, Ullman, Frykholm, Nellgård & Åkesson 
2011).  
 
Prehospital vård av patient med svår luftväg 
Förutsättningar att vårda en patient med svår luftväg skiljer sig åt geografiskt då det 
finns skillnader avseende delegeringar. I vissa landsting får till exempel en grundutbil-
dad sjuksköterska samt ambulanssjuksköterska hantera luftvägen med svalgtub, näskan-
tarell och larynx mask (LMA). En specialistutbildad anestesisjuksköterska får utöver 
ovannämnda hjälpmedel också använda sig av tracheal intubation utan läkemedel. Arbe-
tar anestesisjuksköterska därtill regelbundet på operationsavdelning får tracheal intubat-
ion genomföras i kombination med att specifika intubationsläkemedel ges. (Örninge, 
Björgell, Högberg, Linde-Rahr, Martinell, Svensson & Söderberg 2013).  
 
Enligt National Association of Emergency Medical Technicians (2003, ss. 110-131) är 
det viktigt att ha förmågan att bedöma en fri/ofri luftväg inom ambulanssjukvården. Kan 
patienten inte tillgodogöra sig syre och ventilera ut koldioxid avlider patienten om inga 
åtgärder vidtas snarast. Luftvägen kan som regel bedömas skyndsamt till exempel ge-
nom att patienten pratar, vilket verifierar en fri luft väg menar Hagiwara och Wireklint 
Sundström (2009, ss. 117-144). Problematiken med att vårda patienter med svår luftväg 
prehospitalt kan vara att de är sänkta i sitt medvetande eller att de inte visar några livs-
tecken alls samt att det finns problem med att få fram information om tänkbara orsaker 
till varför patient har luftvägsproblematik. Den omgivande miljön till exempel plats, 
väder-, ljus och ljudförhållanden kan också försvåra förutsättningarna att identifiera och 
åtgärda luftvägsproblem. Sammantaget medför detta att prehospital luftvägshantering är 
svår och där ambulanssjuksköterskan behöver adekvata kunskaper och praktisk träning 
(Dalton et al. 2006, ss. 22-27; Hagiwara & Wireklint Sundström 2009, ss.117-144). 
 
En engelsk studie av Deakin, King och Thompson (2009, ss. 888-891) visar att ambu-
lanssjukvården inte tränar tillräckligt på att vårda patienter med svår luftväg. En orsak 
till detta är att ambulanssjukvården inte har tillräckligt många uppdrag där avancerad 
luftvägshantering ingår.  
 
En norsk studie studerade användandet av larynx mask i samband med hjärtstopp 
(Sunde, Brattebö, Ödegården, Kjernlie, Rödne & Heltne 2012, ss. 84-89). Resultatet 
visade att larynx masken var en viktig del av den avancerade luftvägshanteringen dock 
hittades flertalet relaterade problem som gör att det går att ifrågasätta patientsäkerheten 
vid användandet av larynx masken. Problem uppstod så som att placera masken rätt, 
andningsljud saknades samt att läckage från masken upplevdes. Resultatet visar också 
att det krävs mer träning med att handha larynx masken för att en trygghet ska upplevas. 
 
I en annan svensk studie av Gunnarsson och Warren-Stomberg (2009, ss. 83-89) fram-
kommer det att det finns olika faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskans beslut i 
omhändertagandet av svårt sjuka patienter. Beslut måste ibland tas utan att adekvat in-
formation finns, detta kan vara svåra beslut. Faktorer som påverkar är händelsens svå-
righetsgrad, miljön runt om samt att förväntningar och press ifrån omgivningen har en 
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betydelse. Resultatet visade också att erfarenhet var en viktig del i att kunna fatta 
snabba beslut. 
 
Ambulanssjuksköterskans vårdmöte med patienten 
Vårdmötet mellan ambulanssjuksköterskan och patienten består av olika faser. Första 
fasen innebär att ambulanssjuksköterskan försöker skapa en förståelse för en situation 
med hjälp av till exempel patienten och närstående. Nästa fas innebär identifiering där 
ambulanssjuksköterskan ska bedöma patientens tillstånd. Detta sker bland annat genom 
anamnestagning. Därefter ska de problem som identifierats lösas till exempel en otill-
räcklig luftväg. Den sista fasen innefattar information där ambulanssjuksköterskan in-
formerar patienten om vad som kommer hända men också att rapportera över patienten 
till annan vårdinstans exempelvis till sjuksköterska på akutmottagning (Berntsson & 
Hildingh 2012, ss. 257-263).   
 
Jonsson (2009, ss. 39-47) menar att ambulanssjuksköterskan i sitt vardagliga arbete mö-
ter människor i någon form av kris. Det är däremot enbart ett fåtal tillfällen som ambu-
lanssjuksköterskan upplever vårdmötet som svårt eller traumatiskt. Samtidigt kommer 
merparten av alla ambulanssjuksköterskor någon gång under sin yrkesutövning att upp-
leva en sådan situation. Det är givetvis individuellt hur svår varje situation upplevs vara 
och hur svår den är att hantera och bearbeta för varje enskild ambulanssjuksköterska.  
 
Jonsson (2009, ss. 39-47) menar vidare att en majoritet av vårdarna inom ambulans-
sjukvården har erfarenheter och minnen av särskilt traumatiska händelser. Dessa hän-
delser kan ge känslor som genererar ett livslångt lidande. Händelsen kan påverka ambu-
lanssjuksköterskans agerande till exempel genom att hen tvekar på sin egen kompetens 
att hantera händelsen. Detta kan komma till uttryck genom olika symtom, såsom sömn-
svårigheter, minnesbilder som aldrig försvinner eller beteendeförändringar till exempel 
att hen undviker miljöer som påminner om dessa händelser. Det finns också dagliga 
händelser som kan upplevas traumatiska för en vårdare men inte för en annan.  Det före-
faller ibland som att ambulanssjuksköterskan förväntas klara av dessa händelser utan 
någon som helst utbildning, stöd eller någon handledning (Jonsson 2009, s. 40). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
En ambulanssjuksköterska förväntas ha förmåga att skapa och upprätthålla fria luftvägar 
med hjälp av den utrustning som finns i ambulansen. Ett problem är dock att ambulans-
sjuksköterskan inte alltid har den kompetens som krävs för denna arbetsuppgift. Det 
innebär att utrustningen förblir outnyttjad på grund av bristande förmåga att använda 
den. En konsekvens av denna kompetensbrist är att patienter riskerar att inte få den vård 
de behöver. En annan konsekvens är att ambulanssjuksköterskan genom sin kompetens-
brist kan uppleva sig osäker och otrygg i vårdsituationer där patienter har en svår luft-
väg. Sammantaget betyder detta att patienten riskerar att utsättas för ett potentiellt vård-
lidande, vårdskada och att patientsäkerheten inte kan upprätthållas och garanteras.  
   
Ambulanssjuksköterskans förmåga att hantera en svår luftväg är viktig, då luftvägen är 
det mest vitala hos en människa. Samtidigt har få studier identifierats som beskriver hur 
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ambulanssjuksköterskan upplever sin kompetens att hantera en svår luftväg. Därför är 
ambitionen med aktuell studie att bidra med sådan kunskap för att möjliggöra en ut-
veckling av ambulanssjuksköterskans kompetens att hantera en svår luftväg. Sådan kun-
skap är betydelsefull i arbetet att skapa en patientsäker vård.  
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevda kompetens vid 
vård av patient med en svår luftväg. 
 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie 
För att besvara syftet användes en kvalitativ metod, där individuella intervjuer används 
som datainsamling. Avsikten med detta metodval var att ge ambulanssjuksköterskor 
möjlighet att med egna ord uttrycka sin upplevda kompetens att vårda en patient med 
svår luftväg (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 41-68). 
 

Urval och deltagare 
Tillstånd att få genomdriva studien inhämtades från verksamhetschef för ambulansverk-
samheten i en västsvensk stad. Förfrågan om deltagande utgick därefter via veckobrev 
till samtliga ambulanssjuksköterskor. Elva tackade ja till deltagande, nio män och två 
kvinnor. Deltagarna var mellan 27-55 år. 
 
Inklusionskriterier för deltagande var följande: 1) legitimerade sjuksköterskor med spe-
cialistutbildning inom ambulanssjukvård och 2) arbetat som ambulanssjuksköterska 
minst 2 år. Förfrågan om deltagande utgick inte till de som genomgått anestesiutbild-
ning, då de har andra befogenheter att hantera svår luftväg. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom individuella intervjuer (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 
41-68), vilka spelades in digitalt i ett avskilt samtalsrum antingen på en ambulansstation 
eller på en akutmottagning i en västsvensk stad. Längden på intervjuerna varierade mel-
lan nio till 40 minuter. Den totala intervjutiden var 299 minuter.  
 
Innan intervjuerna startades gavs deltagaren information om studiens syfte muntligt och 
skriftligt liksom förtydligande om vad som ansågs med en svår luftväg. Därtill gavs 
utrymme för allmänt småprat i syfte att göra deltagaren bekväm med intervjusituationen 
(Polit & Beck 2012, ss. 532-555). Intervjuerna inleddes med följande fråga: ”Hur upp-
lever du din kompetens som ambulanssjuksköterska då det gäller att vårda patienter 
med svår luftväg?” För att möjliggöra insamlandet av innehållsrik data ställdes komplet-
terande frågor såsom ”Hur tänkte du då?”, ”Kan du utveckla?” och ”Berätta gärna mer”. 
Intervjun avslutades genom att fråga om deltagaren hade något mer att tillägga. 
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När alla elva intervjuer var inspelade började transkriberingen av materialet (Kvale & 
Brinkmann 2014, ss. 217-228). 
 

Dataanalys 

Den transkriberade intervjutexterna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 
(Graneheim & Lundman 2004, ss. 105–112). Valet av analysmetod grundade sig på 
uppfattningen att detta är en lämplig metod för att analysera innehållsliga variationer i 
ett datamaterial. Analysen genomfördes i flera steg.  
 
Dataanalysen inleddes med att det transkriberade intervjutexterna noggrant lästes ige-
nom ett flertal gånger för att få en känsla av helheten. Sedan identifierades meningsbä-
rande enheter som innebar att relevanta meningar ur materialet som motsvarade syftet 
plockades ut på ett sådant sätt att sammanhanget kvarstod. Därefter kunde de menings-
bärande enheterna kondenseras, i syfte att korta ner texten men utan att förlora inne-
hållsrik data. Nästa steg var att koda de kondenserade meningsbärande enheterna utifrån 
dess innehåll som ledde fram till en sortering i 12 underkategorier. Därefter grupperades 
underkategorierna in i fyra kategorier som innebär en abstraktion av respektive innehåll, 
se tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen.   
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

… konsekvensen 
av din behandling 
blir väldigt påtag-
lig, för om du 
misslyckas kan 
patienten dö 

Patienten dör om 
du misslyckas 
med din behand-
ling 

Konsekvenser vid 
misslyckad be-
handling 

Riskera att ha ihjäl 
någon 

Livsavgörande åt-
gärd 

Jag berömmer den 
som ganska låg. 
Utbildningsmässigt 
är den under all 
kritik, sen är det 
sällan jag ställs 
inför det problemet 
att jag måste han-
tera svår luftväg 

Låg kompetens 
vid luftvägshante-
ring, utbildnings-
mässigt under all 
kritik.  

Kompetensbrist 
relaterat till otill-
räcklig utbildning 

Kompetensen är 
otillräcklig 

Kunskapsbrist 

Jag läste prehospi-
tal kursen och det 
är där jag tycker de 
har misslyckats för 
det är där jag 
skulle vilja ha 
träning 

Utbildningen har 
misslyckats att 
förbereda ambu-
lans-
sjuksköterskan 
inom luftvägshan-
tering 

Kompetensbrist 
relaterat till otill-
räcklig träning 

Kompetensen är 
otillräcklig 

Kunskapsbrist 

I min värld blir 
man en sämre 
sjuksköterska när 
man kommer till 
ambulansen 

Förlorad kunskap 
vid arbete på am-
bulansen 

Kompetensförlust Blir en sämre 
sjuksköterska 

Kunskapsbrist 

… har vi då inte 
förutsättningarna 
från jobbet att 
rädda liv som vi 
borde pga. att vi 
inte har utbildning 
eller något så 
känns det ju fru-
strerat. Att veta att 
det finns åtgärder 
som jag skulle 
kunna lära mig för 
att göra den här 
åtgärden  

Frustration skapas 
då arbetsgivaren 
inte ger optimala 
förutsättningar 

Frustration när 
arbetsgivaren inte 
ger vidareutbild-
ning 

Känner frustration Starka känslor 
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Etiska överväganden 
Det finns forskningsetiska principer som måste hållas vid genomförande av en forsk-
ningsstudie. Verksamhetschefen för berörd ambulansorganisation har gett sitt muntliga 
och skriftliga samtycke (bilaga 1 och 2) till att genomföra studien. Det krävs ingen etisk 
prövning för aktuell studie då den skedde inom ramen för högskoleutbildning på avan-
cerad nivå (SFS 2003:460).  
 
Informationskravet innebär att deltagaren ska få så grundläggande information som 
möjligt om studien och dess syfte, samt vad deltagarens roll är i det hela. Denna inform-
ation ges både muntligt och skriftligt. Deltagaren fick skriva på ett papper där de gav 
sitt godkännande till att delta i studien (bilaga 3 och 4). Informationskravet gäller även 
vid kontakt med verksamhetschefen för godkännande. Tydlig information gavs också 
om att deltagandet var helt anonymt och kan när som helst avbrytas av deltagaren utan 
att behöva ange en orsak. Övervägande har gjorts då det hos deltagaren kan skapa obe-
hag att berätta om sina egna upplevelser, exempelvis om misslyckande har skett vid 
tidigare vårdsituationer (CODEX 2010).  
 
Samtyckeskravet handlar om att deltagaren helt och hållet får bestämma själv om att 
delta i studien. Datainsamlingen har skett på tid och plats som deltagaren själv valt ut, 
dock ett krav på att det skulle vara en ostörd miljö. Intervjuerna genomfördes på en am-
bulansstation eller akutmottagning i en västsvensk stad. Detta har delvis varit en främ-
mande arbetsplats för författarna då insamling skett på båda arbetsplatserna. Detta kan 
ha påverkat författarens trygghet i intervjun samt deltagarens trygghet. Författarna har 
valt att belysa samtycket extra mycket då det är viktigt att deltagaren vet om att studiens 
deltagande är helt frivilligt och sker helt och hållet på deltagarens villkor då intervjun 
kan beröra mycket känsliga situationer. Då arbetsplatserna inte vart helt främmande för 
författarna så finns det relationer till några av deltagarna, detta kan ha påverkat sam-
tycket till att delta i studien både negativt och positivt (CODEX 2010).   
 
Konfidentialitetskravet innebär att data som samlats in är avidentifierade för att ingen 
ska kunna identifiera deltagarna. Deltagarna har fått information om att det endast är 
författarna och handledaren till studien som kommer att ha tillgång till insamlad data. 
Efter genomförd studie kommer data att raderas. Intervjuerna kan innehålla data som 
anses vara känslig för deltagaren, då det är en väldigt personlig information. Extra nog-
grannhet har vidtagits för att avidentifiera all data. Datan har under arbetets gång förva-
rats i ett skåp hemma hos en av författarna, ingen obehörig kan komma åt materialet 
(CODEX 2010).   
 
Nyttjandekravet handlar om data som samlats in endast används i forsknings syfte. Data 
kommer inte på något sätt användas i syfte som inte är vetenskapligt t.ex. för kommer-
siellt bruk. Efter deltagandet erbjöds deltagaren en färdig kopia på examensarbetet 
(CODEX 2010).  
 

Förförståelse 
Författarna är båda verksamma inom akutsjukvården och har innan studiens gång disku-
terat sin förförståelse. Ena författaren är verksam inom prehospital akutsjukvård och den 
andra författaren inom hospital akutsjukvård. Författarna själva upplever patienter med 
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svåra luftvägar som skrämmande och stressade vårdsituationer. Genom att uppmärk-
samma dessa känslor såg författarna en chans att ta reda på vad andra ambulanssjukskö-
terskor upplever. Förförståelsen banade på så vis vägen för att genomföra studien. För-
förståelsen kan enligt Malterud (2014, ss. 45-56) vara en trigger för att vilja studera om-
rådet mer. Förförståelsen diskuterades mellan författarna då den inte får komma att på-
verka resultatet i studien. Diskussionen mellan författarna ledde till en medvetenhet och 
en strävan efter att ta kontroll över förförståelsen genom att under arbetets gång på-
minna varandra om att inte uttrycka sina egna tankar och erfarenheter. Denna medve-
tenhet och försök till kontroll bibehölls under hela datainsamlingen samt dataanalysen 
för att öka studiens trovärdighet. 
 
Förförståelsen är kunskap och hypoteser som författarna besitter sedan innan och tar 
med sig in i studiens arbete. Enligt Malterud (2014, ss. 45-56) framträder forskarens 
förförståelse under hela studiens process samt påverkar forskarens sätt att samla in samt 
analysera data. Vilket överensstämmer med författarnas erfarenheter. 
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RESULTAT 
I studiens resultat redovisas ambulanssjuksköterskans upplevda kompetens vid vård av 
patient med svår luftväg. Resultatet presenteras utifrån kategorier och underkategorier. 
Se tabell 2.  
 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 

Underkategorier Kategorier 
Riskerar att ha ihjäl någon  

Livsavgörande åtgärd 
 
 

Vara på väg till ”barn utan andning” 

Kompetensen är otillräcklig 

Kunskapsbrist 

Kompetensen måste underhållas 

Saknar utbildning 

Saknar erfarenhetsutbyte 

Blir en sämre sjuksköterska 

Känner stress och oro 

Starka känslor  Känner rädsla och otrygghet 

Känner frustration 

Förväntas lösa situationen 

Krav och utsatthet Har ingen att fråga 

Löser inte uppgiften 

 
 

Livsavgörande åtgärd 
Luftvägen är det viktigaste en människa har, fungerar den inte optimalt kan det leda till 
döden. Att vårda en patient med svår luftväg karaktäriseras därför av en extra ordinär 
utmaning; att bibehålla patientens liv och göra allt för att förhindra döden. Resultatet 
påvisar ett omhändertagande av en patient i det akuta skedet där inget får gå fel. Känne-
tecknande är även att larmuppdrag med barn är speciella i detta avseende då de är ett 
ovanligt uppdrag.  
 



12 
 

Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Riskera att ha ihjäl någon och Vara på 
väg till ”barn utan andning”. 
 

Riskera att ha ihjäl någon 
Ambulanssjuksköterskan har några minuter på sig att lösa luftvägen, sedan tar tiden slut 
och patienten avlider. Det tydliggörs att ambulanssjuksköterskan är väl medveten om 
konsekvenserna som uppstår om luftvägen inte kan åtgärdas: ”… prestationen blir svå-
rare framförallt när du riskerar att ha ihjäl någon.” (Deltagare 2) 
 
Det kan upplevas dramatiskt med svåra luftvägar då åtgärderna är livsavgörande beskri-
ver en ambulanssjuksköterska: ”konsekvensen av din behandling blir väldigt påtaglig, 
för om du misslyckas kan patienten dö.” (Deltagare 9)    
 

Vara på väg till ”barn utan andning” 
Luftvägshantering hos barn är ett ovanligt uppdrag inom ambulanssjukvård. Det förefal-
ler som om att uppdrag med barn är svårare än motsvarande uppdrag med vuxna. Am-
bulanssjuksköterskorna beskriver att när det gäller att vårda barn så är det extra viktigt 
att inget får gå fel. Det tydliggörs att barn ger ett större stresspåslag.  
 

 
Jag har ju varit på väg till barn utan andning och då får man jättehög puls 
och den man åker med får också hög puls och blir stirrig och vill helst hoppa 
av bilen, men det kan man ju inte göra. (Deltagare 2) 

 

Kunskapsbrist 
Med avseende på att hantera patienter med en svår luftväg karaktäriseras ambulanssjuk-
sköterskans kunskapsbrist av att inte kunna göra det som önskas. Önskan finns om att 
kunna göra mera för patienten.  
 
Kunskapsbristen karaktäriseras även av att kunskapsområdet är stort. Det påvisas att 
kunskap är en viktig del av ambulanssjuksköterskans kompetens med svårigheter att 
vara uppdaterad med avseende på att vårda patienter med svår luftväg. 
 
Kunskapen fås genom lärande av olika former. Kännetecknande för lärandet är att det 
krävs både ett teoretiskt och praktiskt lärande för att samla in kunskap som grundlägger 
ambulanssjuksköterskans kompetens. Först en treårig sjuksköterskeutbildning och där-
efter ett år inom specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Kritik mot lärandet under 
studietiden påvisas och betydelsen av att regelbundet få utveckla praktiska färdigheter.  
 
Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Kompetensen är otillräcklig, Kompe-
tensen måste underhållas, Saknar utbildning, Saknar erfarenhetsutbyte och Blir en 
sämre sjuksköterska. 
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Kompetensen är otillräcklig 
Det synliggörs att kompetensen som krävs för att kunna behandla patienter med en svår 
luftväg är en viktig uppgift, men kunskapen fås inte under utbildningen och då blir det 
svårt att utveckla kompetens i att hantera luftvägar. En ambulanssjuksköterska säger:  
 

Jag bedömer den som ganska låg. Utbildningsmässigt är den under all kritik, 
sen är det sällan jag ställs inför det problemet att jag måste hantera svår 
luftväg. (Deltagare 3) 

 
En annan ambulanssjuksköterska berättar: ”Jag läste prehospitala kursen och det är där 
jag tycker de har misslyckats för det är där jag skulle vilja ha träning.” (Deltagare 9) 
 

Kompetensen måste underhållas 
Ambulanssjuksköterskorna beskriver att arbetsgivaren har ett betydelsefullt ansvar för 
kompetensutvecklingen, vilken uppfattas som bristfällig. Det synliggörs att regelbunden 
praktisk träning av luftvägshantering på dockor är ett sätt att bli bättre i sin yrkesutöv-
ning. Deltagarna berättar att kunna något är en sak, men att sedan behålla den kunskap-
en utan att regelbundet träna och arbeta med den är inte möjligt. Det förefaller som att 
repetitionsutbildningar krävs då det är en vårdåtgärd som inte utförs varje dag. En am-
bulanssjuksköterska säger:  
 

Det ligger ju mycket på arbetsgivaren att ge rätta kompetensen för att säker-
ställa att vi kan sätta larynx mask på ett bra sätt. Det skapar ju en oro då som 
det ser ut nu att vi inte får ordentlig utbildning och vi får absolut ingen upp-
repande utbildning och det är klart att det blir ett stressmoment.  

(Deltagare 1) 
 
Utbildningsbehovet är stort enligt flera ambulanssjuksköterskor som önskar mer intern-
utbildning och övning: ”… det är inte som att lära sig cykla, informationen måste un-
derhållas.” (Deltagare 8) 
 

Saknar utbildning 
Ambulanssjuksköterskorna beskriver att de saknar tillräcklig utbildning för att klara av 
svåra luftvägar. Det förefaller som att hospitering på en anestesiavdelning är nödvändigt 
för att utveckla förmågan att hantera svåra luftvägar. Att praktiskt träna på olika hand-
grepp och olika scenario för att motverka sin kunskapsbrist beskrivs som viktigt på föl-
jande sätt: 
 

… att få komma in på narkosen och under ordnade former få hålla fri luft-
väg utan några hjälpmedel och ventilera samt få tips och tricks från de som 
gör det dagligen. (Deltagare 5) 
 

Deltagarna berättar att hålla en fri luftväg kan anses enkelt i teorin, men att praktiskt 
genomföra detta i en stressad situation och i en ogynnsam miljö inte alltid är lika enkelt. 
”Det förväntas mycket av oss men vi har knappt någon utbildning på det.” (Deltagare 
5) 
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Saknar erfarenhetsutbyte 
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor och läkare beskrivs som en annan möjlig 
väg att motverka kunskapsbristen. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att det är viktigt 
att sprida sin erfarenhet. Det förefaller som att erfarenhetsutbytet inom läkaryrket är 
bättre. En ambulanssjuksköterska berättar:  
 

… erfarenhetsspridningen, det är ju den som läkarna bygger sitt på, de har 
sina möten, de konsulterar på olika fall. De möts i kollegiet och pratar om 
sina fall, vilket sjuksköterskor aldrig gör. De går där på varsin kant istället 
för att mötas och prata om situationerna. (Deltagare 4) 
 

Blir en sämre sjuksköterska 
Vårdmöten med patienter, allt ifrån nyfödda barn till äldre som kan vara omkring 100 
år, förekommer inom ambulanssjukvård. Ambulanssjuksköterskan ska därför kunna 
vårda patienter med varierande vårdbehov samt med varierande sjukdomar och skador. 
Det synliggörs att inom ambulanssjukvård går det inte att vara expert inom ett specifikt 
område, som en sjuksköterska inne på en specifik sjukhusavdelning kan vara. ”I min 
värld blir man en sämre sjuksköterska när man kommer till ambulansen.” (Deltagare 3) 
 

Starka känslor 
Ambulansuppdrag som innebär att vårda en patient som lider av svår luftväg skapar 
starka känslor. Karaktäriserande är att det är en stressande vårdsituation att möta och 
vårda patienter som inte får tillräckligt med luft. Det förefaller som att känslorna som 
ambulanssjuksköterskorna kan uppleva är starka och ofta av negativ karaktär som kan 
leda till stress och oro.  
 
Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Känner stress och oro, Känner rädsla 
och otrygghet och Känner frustration. 
 

Känner stress och oro 
Ambulanssjuksköterskorna beskriver att det uppstår obehagskänslor när larmet kommer 
om en patient som inte får tillräckligt med luft. Att inte vara förberedd på att vårda en 
patient med svår luftväg upplevs som stress och oro. Det förefaller som att det är en oro 
över att inte kunna lösa problemet. En ambulanssjuksköterska berättar: ”Luftvägarna 
tror jag är ett orosmoment för många eftersom det är så sällan vi gör det.” (Deltagare 
1)  
 
En annan ambulanssjuksköterska berättar:  

 
… jag pratar utifrån min egen erfarenhet, som gör att jag känner mig extra 
nervös, stressad, får obehagskänslor som i sin tur gör att jag kanske inte hål-
ler den fokusen på patienten som jag skulle vilja ha utan det blir lite för 
stressigt helt enkelt. (Deltagare 9) 
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Känner rädsla och otrygghet 
Ambulanssjuksköterskorna beskriver att hantera svåra luftvägar leder till en otrygghet i 
yrket. Det tydliggörs att inte veta vad som ska göras och hur det ska göras skapar en 
otrygghet i hanterandet av en patient med svår luftväg. En ambulanssjuksköterska berät-
tar:  
 

Det är en känsla av otrygghet att inte kunna känna sig säker på det man skall 
göra, att inte kunna känna att jag vet exakt vad jag skall göra. (Deltagare 3) 

 
Deltagarna beskriver att ambulanssjuksköterskan efter avslutade uppdrag ska ha en bra 
känsla i kroppen, en känsla av trygghet och självsäkerhet över att ha skapat en fri luft-
väg och att räddat ett liv, en känsla av glädje. En ambulanssjuksköterska säger: ”… ju 
mer jag ser desto räddare blir jag för hur mycket som faktiskt kan gå fel.” (Deltagare 6) 
 

Känner frustration 
Känslan av att inte räcka till kan uppstå i dessa situationer, en känsla som bekymrar 
deltagarna. Det tydliggörs av deltagarna att det finns en frustration på grund av bris-
tande kunskaper, både teoretiskt och praktiskt inte kunna ge den vård som krävs för att 
hjälpa patienten på bästa möjliga sätt. En ambulanssjuksköterska berättar:  
 
 

… har vi då inte förutsättningarna från jobbet att rädda liv som vi borde pga. 
att vi inte har utbildning eller något så känns det ju frustrerat. Att veta att det 
finns åtgärder som jag skulle kunna lära mig för att göra den här åtgärden.  

(Deltagare 5) 
 

 
Deltagarna uttrycker att ambulanssjuksköterskan riskerar att misslyckas med detta upp-
drag om tillräcklig kompetens saknas. Det finns andra inom yrket som har andra kun-
skaper och kompetenser för att lösa detta problem, en känsla av otillräcklighet skapas då 
för ambulanssjuksköterskan som är på plats hos patienten och inte lyckas lösa proble-
met. En ambulanssjuksköterska berättar:  
 

… skulle jag då misslyckats och då vetat att jag hade lyckats bättre om jag 
hade haft bättre kunskap hade jag blivit knäckt. (Deltagare 9) 

 

Krav och utsatthet 
Ambulanssjuksköterskor har många gånger den högsta medicinska kompetensen 
prehospitalt. Krav och utsatthet karaktäriseras av en utsatt position i att vårda en patient 
med svår luftväg. Det påvisas att kraven från samhället är höga på ambulanssjukskö-
terskan för att lösa akuta problem som ingen annan kan göra.  
 
Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Förväntas lösa situationen, Har ingen 
att fråga och Löser inte uppgiften. 
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Förväntas lösa situationen 
Samhället har förväntningar på ambulanssjukvården. När en ambulans kommer fram till 
en patient så finns förväntningarna på att problemen ska lösas, och de ska lösas nu ut-
trycker deltagarna. En ambulanssjuksköterska berättar: ”Samhället har en förväntning 
på oss att lösa och rädda liv….” (Deltagare 5) 
 

Har ingen att fråga 
När ambulanspersonalen kommer till en patient som har en svår luftväg krävs ett funge-
rande samarbete för att hantera patientens tillstånd berättar deltagarna. Vid behov kan 
extra resurser tillkallas men dessa kan dröja innan de är på plats mena. Deltagarna be-
skriver att under denna tid av väntan kan en känsla av ensamhet infinna sig. Inom am-
bulansens organisation arbetar många personer med varierande kompetenser och erfa-
renheter. Det förekommer i en besättning att båda kan vara relativt nya inom arbetet, att 
då vara den person som sitter på den högsta medicinska kompetensen kan vara ensamt 
beskriver deltagarna. ”För när vi står där ute har vi ingen möjlighet att fråga någon, då 
måste vi lösa problemet.” (Deltagare 5) 
 

Löser inte uppgiften 
Om ambulanssjuksköterskan misslyckas med att åtgärda luftvägen innebär det att ett 
människoliv släcks, detta är en fruktansvärt svår upplevelse enligt deltagarna. En ambu-
lanssjuksköterska berättar:  
 

Just känslan att stå där ute med någon som har en ofri luftväg och du gör 
vad du kan men ändå inte löser uppgiften känns det fruktansvärt jobbigt. 
(Deltagare 5) 

 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Kvalitativa intervjuer användes som metod, då syftet med studien var att beskriva am-
bulanssjuksköterskans upplevda kompetens av att vårda patienter som har en svår luft-
väg. Att använda sig av intervjuer är flexibelt då intervjuaren kan följa upp idéer och 
känslor som kommer upp under själva intervjun, detta är inte möjligt att göra i ex. en-
kätstudier. Danielsson (2012, ss. 329-343) menar att intervjuer kan vara tidskrävande 
och ibland behöva en lång planeringsfas, genomförandefas och en stor fas med efterar-
bete för att transkribera och analysera intervjuerna. Detta innebär att om tiden är knapp 
är kvalitativa intervjuer inte det bästa tillvägagångssättet för att få fram material i en 
studie. Ett annat alternativ hade varit att använda sig av ett enkäter med många frågor, 
men författarna tror då att det kan vara svårt att fånga deltagarens hela upplevelse av 
situationerna och valde därför intervjuer där chansen finns till att ställa följdfrågor.   
 
Under intervjuerna kunde en längre tystnad uppstå, detta kan bero på en tankeverksam-
het som pågår hos deltagaren eller en osäkerhet, men kan också innebära att deltagaren 
bara hämtar ett andetag. Under intervjuerna får det också beaktas att en längre tystnad 
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kan betyda att det är ett område som deltagaren inte vill beröra, att det kan röra sig om 
en situation som känns jobbig (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 41-68). Eftersom delta-
garna gavs möjlighet att tänka över hur de beskrev sina upplevelser vill författarna mena 
att giltigheten stärks, då det fanns gott om tid och inga svar behövde hastas fram. 
 
Intervjuerna genomfördes individuellt i ett avskilt rum med en eller båda författarna 
närvarande. Platsen var i de flesta fall känd av deltagaren, det var den egna arbetsplats 
på ambulansstationen eller på en akutmottagning som deltagaren ofta besöker i arbetet. 
Platsen för intervjuns genomförande är väldigt viktig då vissa platser kan utlösa sinnes-
stämningar, tankar eller obehagliga minnen för deltagaren. Intervjuaren och deltagaren 
upplever inte platsen på samma sätt, det är viktigt att känna till. Intervjuaren behöver i 
dessa situationer fundera över konsekvenserna som deltagaren utsätts för. Det är också 
viktigt att tiden är rätt för intervjun och att tiden är baserad på deltagarens villkor. Helst 
såg författarna att deltagaren inte var i tjänst under denna tid då detta kan ses som ett 
stressmoment och göra att deltagaren inte ger helt uttömmande svar. Danielson (2012, 
ss. 329-343) menar att platsen betyder mycket under intervjun, det kan underlätta att ha 
samma plats till alla intervjuer. Detta för att intervjuaren lättare kan möblera det bra, 
kontrollera att all utrustning fungerar och ha en plats som är säker ifrån störande mo-
ment.  
 
Dock är författarna medvetna om att om båda två deltar kan det leda till en minskad 
trygghet hos deltagaren, vilket i sin tur kan påverka vad som sägs under intervjun. Det 
kan leda till en maktförskjutning och ojämlikhet i samtalet för deltagaren, då det inte 
känns som ett naturligt samtal längre (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 41-68). En intervju 
ska sträva efter att vara som en dialog mellan två personer, att då vara två intervjuare 
kan skapa en negativ påverkan. Detta kan ha haft en negativ inverkan på datainsamling-
en, men då en av författarna agerade sekreterare gjordes bedömningen att det inte hade 
någon negativ inverkan på datainsamlingen.  
 
Några deltagare var kända av författarna och detta kan innebära både för- och nackdelar. 
En fördel kan vara att deltagaren känner sig trygg i att det redan finns en relation till 
författaren och detta kan underlätta för att berätta om sina upplevelser och erfarenheter. 
Författarnas upplevelse var att majoriteten av deltagarna upplevde en trygghet i att re-
dan ha ett ansikte på författarna, dock i ett fall upplevde författarna att deltagaren var 
obekväm i situationen vilket resulterade i att intervjun blev väldigt kort och ej så ut-
tömmande som önskat. Nackdelen i att känna till sina deltagare kan vara enligt förfat-
tarnas förförståelse att deltagarna eventuellt tyckte att det var jobbigt att berätta om sina 
upplevelser, känslor och eventuella misstag som begåtts.  
 
Deltagarna hade en varierad ålder och olika mycket erfarenhet av att möta patienter med 
svåra luftvägar. Detta ses som en styrka i studien då syftet är att beskriva ambulanssjuk-
sköterskans upplevelse. Genom att använda upplevelser från deltagare med olika ålder 
och olika arbetslivserfarenhet anser författarna att en större bredd fås och det är variat-
ionen i datan som skapar en styrka för studien. Det ses också som en styrka då resultat 
blir varierande, det skapar en helhetsbild av hur problemområdet uppfattas av personer 
med olika erfarenhet. Resultat får en större bredd och resultat kan ses som mer tillförlit-
ligt då det innefattar material från personer med olika erfarenhet. Studien har fångat 
upplevelser från deltagare med 2-20 års arbetserfarenhet inom ambulanssjukvård. Detta 
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är inte en garanti för att resultatet visar allt som kunnat fångas, dock styrks studiens till-
förlitlighet av resultatets variationsrikedom. Bedömningen har gjorts att intervjuerna tar 
upp genuina upplevelser hos deltagarna.  
 
Intervjuerna spelades in på digital bandspelare. Det är dock viktigt att känna till att en 
otrygghet och jobbiga känslor kan skapas när deltagaren vet att intervjun spelas in på 
band. Detta kan hämma ärliga och öppna svar (Bell 2006, ss. 157-174). Författarnas 
erfarenhet av inspelningarna var att då till exempel bandet skulle bytas uppstod en 
ibland onaturlig paus i kanske ett långt utlägg av deltagaren, vilket kan ha påverkat sva-
ret. För att motverka detta gav författaren en kort repetition av vad som senast sagts av 
deltagarna för att inte missa något av värde.  
 
Enligt Danielson (2012, ss. 329-343) bör intervjuerna avslutas med en summering. In-
tervjuaren ska summera frågorna och vad som sagts för att deltagaren ska få ytterligare 
en möjlighet att lägga till något eller tänka efter om något saknas. Efter intervjuerna, när 
bandspelaren stängts av satt intervjuaren med deltagaren och pratade lite allmänt om 
saker som inte rörde själva intervjufrågan. Detta är enligt Danielson (2012, ss. 329-343) 
viktigt då intervjun kan beröra känsliga och jobbiga upplevelser, det ska kännas bra för 
båda parter när rummet lämnas och intervju stunden är färdig.  
 
Att intervjuerna transkriberades först när alla intervjuer var genomförda kan ses som en 
svaghet då författarna kan ha glömt bort uttryck och vissa reaktioner som kommit upp 
under intervjun. Syftet var dock inte att fånga icke-verbal kommunikation. Transkribe-
ringen ska ske ordagrant med pauser för att som intervjuare kunna se nyanser i det som 
sägs, för att kunna få en känsla för när avbrott görs. En överskådlig utskrift underlättar 
analysen av intervjuerna (Danielson 2012, ss. 329-343).     
 
Intervjuerna har bearbetats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, då detta anses 
som en lämplig metod för att analysera innehållsliga variationer i ett datamaterial (Gra-
neheim och Lundman 2004, ss. 105-112). Författarna har gemensamt genomfört hela 
analysen. Studien får en större tillförlitlighet då författarna valt att redovisa ett exempel 
ur innehållsanalysen i metodavsnittet. Resultatet är förstärkt med citat från intervjuerna 
vilket ökar tillförlitligheten i studien, citaten visar också på att studiens syfte finns be-
svarat i resultatet. Mot bakgrund av denna metoddiskussion menar författarna att både 
studiens giltighet och tillförlitlighet är god. 
 

Författarnas förförståelse 
Det ses som en styrka att författarna har egen erfarenhet inom det område som under-
sökts. Det bör ha lett till en ökad tillförlitlighet i studien. Det är viktigt att som intervju-
are ha kunskap om området för att kunna ställa utvecklande frågor (Danielson 2012, ss. 
329-343). Författarna är medvetna om sin förförståelse inom ämnet och har därför valt 
att ha en öppen fråga under intervjun, för att inte riskera att lägga sina egna värderingar 
och tankar in i intervjun, vilket kan påverka deltagaren negativt genom att de inte vågar 
säga vad de tycker och tänker om området. För att minska risken för att studiens resultat 
är baserat på författarnas förförståelse är resultatet redovisat med hjälp av citat från in-
tervjuerna, detta gör att resultatets trovärdighet ökar.  
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Dock gjordes ingen självdeklaration vilket kan vara till en nackdel för trovärdigheten. 
Självdeklarationen innebär att författarna skriver ner innan forskningen påbörjas vilket 
resultat som förväntas. Det blir en rik sammanfattning om vad författarna själva anser 
sig veta, detta kan ifrågasättas och vidareutvecklas under studiens gång (Malterud, 
2014, ss.45-56). 
 

Resultatdiskussion 
Den här studien har till syfte att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevda kompetens 
i att behandla patienter med en svår luftväg. Resultaten visar en otrygghet hos ambu-
lanssjuksköterskan i dessa uppdrag och en rädsla över att inte kunna hantera situationen. 
Resultatet visar att detta till största del beror på en okunskap och en upplevd kompe-
tensbrist hos ambulanssjuksköterskan i att hantera svåra luftvägar. 
 
Resultatet visar att vara på väg på ett uppdrag till en patient som inte får tillräckligt med 
luft är en extraordinär utmaning för ambulanssjuksköterskan, detta beror på att en otill-
räcklig luftväg är ett problem som måste lösas snarast, annars avlider patienten (Nation-
al Association of Emergency Medical Technicians 2003, ss. 110-131). Studiens resultat 
visar på ett omhändertagande där inget får gå fel. Tidigare forskning är begränsad i hur 
ambulanssjuksköterskan upplever denna typ av uppdrag, där en annan persons liv står 
på spel. Forskningen är även i andra länder begränsad vad det gäller upplevelsen hos 
vårdare som arbetar med att hantera svåra luftvägar. Forskning finns kring intubation 
och hur anestesipersonal upplever detta, dock har författarna valt att inte använda denna 
forskning då den inte går att applicera på studiens resultat. Larsson och Engströms 
(2013, ss. 197-205) studie påvisar att ambulanssjuksköterskan ska kunna fatta snabba 
beslut om livsavgörande åtgärder. För att det ska vara möjligt så krävs det regelbunden 
träning och utbildning för ambulanssjuksköterskorna.  
 
Resultatet i aktuell studie visar att ambulanssjuksköterskorna upplever en kunskapsbrist 
i att hantera svåra luftvägar, vilket leder till en upplevelse av att inte kunna göra allt för 
sin patient. Kunskap är en del av kompetensen och måste enligt ambulanssjuksköters-
korna i aktuell studie underhållas. Resultatet visar på en svårighet att hålla sina kun-
skaper färska och att hålla sig uppdaterad inom området för luftvägshantering. Aktuell 
studie visar att ambulanssjuksköterskorna anser att arbetsgivaren har ett visst ansvar i 
att utbilda sin personal inom luftvägshantering. Enligt (SOSFS 2009:10) har vårdgiva-
ren ett ansvar att se till att hälso- och sjukvårdspersonal inom ambulanssjukvården har 
den kompetens som krävs för att kunna ge prehospital akutsjukvård under ett ambulans-
uppdrag. Verksamhetschefen har också skyldighet att fastställa rutiner som säkerställer 
att hälso- och sjukvårdspersonalen har den utbildning som krävs för att ge prehospital 
akutsjukvård. Detta gäller i eller utanför en ambulans med hjälp av den utrustning som 
finns (SOSFS 2009:10). 
 
Wallin, Fridlund och Thoren (2013, ss. 197-203) har i sin studie tagit hjälp av studenter 
inom den prehospitala vården för att ta fram vad som är viktigt för lärandet och utveckl-
ingen i den nya yrkesrollen. Resultatet i deras studie visar bland annat att inlärningsstra-
tegier spelar roll, samt vilket stöd eleven får i utvecklandet av sin nya yrkesroll. God 
handledning ansågs också vara en viktig del i lärandet för att få en ökad kompetens. 
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Resultatet visar att kompetens erhålls genom både teoretiskt och praktiskt lärande. 
Kompetens fås också genom erfarenhet uttrycker ambulanssjuksköterskorna i aktuell 
studie. Under sin yrkesverksamma tid utvecklas ambulanssjuksköterskan hela tiden, det 
är med hjälp av erfarenheten som färdigheterna kan växa. Resultatet i aktuell studie vi-
sar dock på att ambulanssjuksköterskorna inte får möjlighet till att underhålla sina fär-
digheter. Då ambulanssjuksköterskan anser att regelbunden träning inte sker så kan inte 
heller kompetensen utvecklas visar resultatet i aktuell studie. Deakin, King och Thomp-
son (2009, ss. 888-891) studie visar att ambulanssjukvården inte tränar tillräckligt på att 
vårda patienter med svår luftväg. Det kan göra att ambulanssjuksköterskan kanske inte 
kan ge optimal vård när en patient har en svår luftväg pga. bristande kompetens. Ambu-
lanssjuksköterskan har också ett eget ansvar i att bibehålla sin kompetens och upprätt-
hålla sina kunskaper inom området att hantera svåra luftvägar. I kompetensbeskrivning-
en för legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskan ska söka, analysera och kri-
tiskt granska information, implentera ny kunskap och medverka i utvecklingsarbete. 
Detta är ett egenansvar som varje enskild legitimerad sjuksköterska har. Kompetensbe-
skrivningen tar också upp att sjuksköterskan självständigt ska analysera styrkor och 
svagheter i sin egen kompetens, samt engagera sig i sin personliga och professionella 
kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 2005). 
    
Resultatet visar också att barn väcker starkare känslor i alla vårdande situationer. Att 
arbeta med svårt sjuka barn är ett ovanligt uppdrag inom ambulanssjukvården menar 
deltagarna och det anses extra viktigt att inget går fel i omhändertagandet. Resultatet 
visar att arbete med barn ger ett ökat stresspåslag. Gunnarsson och Warren-Stomberg 
(2009, ss. 83-89) visar att det finns olika faktorer som påverkar ambulanssjuksköters-
kans beslut i vårdandet av en svårt sjuk patient. Beslut kan behövas ta ganska fort utan 
att ambulanssjuksköterskan sitter inne på adekvat information. Gunnarsson och Warren-
Stomberg (2009, ss. 83-89) resultat visar också att erfarenhet hos vårdaren spelar stor 
roll samt miljön runt om vårdsituationen. Dock nämns inte barn i studien och om det 
kan vara en faktor som spelar in i beslutsfattandet. Norden, Hult och Engström (2014, 
ss. 75-80) skriver att ambulanssjuksköterskan känner en lättnad över att komma fram till 
sjukhus och kunna lämna över det sjuka barnet till mottagande enhet, dock beskrivs inte 
endast barn med svåra luftvägar, utan barn i det hela. Norden, Hult och Engströms 
(2014, ss. 75-80) resultat visar också att det var önskvärt med mer utbildning och upp-
följning för att öka ambulanssjuksköterskans upplevelse av säkerhet inom omhänderta-
gandet med barn. Studier som specifikt belyser problematiken att behandla barn med 
svåra luftvägar saknas och mer forskning krävs inom detta vårdområde. 
   
Aktuell studien visar att hanteringen av luftvägar skapar starka känslor bland ambulans-
sjuksköterskorna vilket leder till en stress och oro över att inte kunna hantera situation-
en. Dessa känslor uppstår framförallt på grund av en kompetensbrist hos ambulanssjuk-
sköterskan visar studiens resultat. Jonsson och Segesten (2004, ss. 215-223) påpekar i 
sin studie att posttraumatiskt stressreaktioner som t.ex. oro och stress är ett vanligt bete-
ende hos ambulanssjuksköterskor. Det är en naturlig reaktion då ambulanssjuksköters-
kan träffar på patienter som är svårt skadade, svårt sjuka, barn som är dåliga och patien-
ter som avlider. Skuld och skam känslor kan uppstå och det är viktigt att det finns en 
fungerande verksamhet bakom ambulanssjuksköterskan för att kunna få hjälp att hantera 
dessa känslor. Jonssons och Segesten (2004, ss. 215-223) resultat går att basera på situ-
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ationer där ambulanssjuksköterskan möter patienter med svåra luftvägar anser författar-
na. Då dessa situationer också kan leda till en stress och skamkänslor hos ambulans-
sjuksköterskan om situationen inte går att lösa och patienten exempelvis avlider. 
 
Stress och oro är känslor som uppstår hos ambulanssjuksköterskan i uppdrag som inne-
fattar en svårhanterlig luftväg. Detta är känslor som enligt författarna ingen person ska 
behöva uppleva på sitt arbete. Om ambulanssjuksköterskan misslyckas med sin vård är 
konsekvensen att patienten avlider, vilket gör att stressen ökar ännu mer menar ambu-
lanssjuksköterskorna i aktuell studie. Svensson och Fridlund (2008, ss. 35-42) studie 
visar att den oro som ambulanssjuksköterskor kan uppleva på arbetet måste tas på all-
var, för att minska risken för utbrändhet och öka chansen till att tidigt få hjälp att han-
tera dessa känslor. Det krävs en flexibilitet i organisationen och varje ambulanssjukskö-
terska måste få prata om sin oro på ett individuellt sätt. Svensson och Fridlund (2008, 
ss. 35-42) resultat visar också att många sjuksköterskor upplever ett ökat ansvar ju mer 
erfarenhet de får och detta är oroande för dem, att de ska få ett större ansvar än vad de 
känner att de kan hantera. Oron kan minskas genom att arbeta med en kollega som sjuk-
sköterskan finner trygghet i, visar deras resultat.  
 
Aktuell studie visar att det finns en känsla av utsatthet. Det handlar om att känna sig 
ensam i sitt vårdarbete, detta är en känsla som förekommer hos deltagarna. Resultatet 
visar också en ensamhet i att vara den högsta medicinska kompetensen som finns till-
gänglig på en skadeplats. Det finns en svensk studie (Elmqvist, Brunt, Fridlund & Eke-
bergh, 2010, ss. 266-273) som visar på känslor hos så kallad first responers på en 
olycksplats, alltså de personer som är först framme på en större händelse. Att vara först 
på plats kan innebära en stor osäkerhet i vad som kommer att hända och ske härnäst. 
När det finns en risk för att någon kan dö så ställs det stora krav på den som är först på 
plats. Det kan skapa starka känslor såsom utsatthet och ensamhet i sitt arbete. Studiens 
resultat visar även på känslor såsom att känna sig splittrad och oförmögen att koncen-
trera sig på en uppgift om skadeutfallet är stort. Elmqvist, Brunt, Fridlund och Ekebergh 
(2010, ss. 266-273) resultat kan även baseras på aktuell studies resultat. Även om det 
inte alltid handlar om en större händelse kan det räcka att det är en svårt sjuk patient, så 
kan känslan av utsatthet och ensamhet uppstå.      
 
 
Slutsats 
Slutsatsen av aktuell studie är att det finns en upplevd kompetensbrist i att vårda patien-
ter med svåra luftvägar och en önskan om mer teoretisk och praktisk utbildning för att 
skapa en ökad trygghet i yrkesrollen som ambulanssjuksköterska.  
 
Forskning kring ambulanssjuksköterskans upplevda kompetens i att hantera svåra luft-
vägar är viktig, då luftvägen är livsviktigt. Fungerar den inte optimalt så avlider patien-
ten, detta kan förhindras om ambulanssjuksköterskan har ändamålsenlig kompetens 
inom området. Därför behövs det mer forskning som belyser ambulanssjuksköterskans 
kompetens och kompetensanvändning inom ambulanssjukvården. Ambulanssjukskö-
terskan har ett egenansvar i att upprätthålla sin kompetens. Även arbetsgivaren har ett 
ansvar i att utbilda sin personal och bidra med ändamålsenlig kompetens för ambulans-
sjuksköterskan.  
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Kliniska implikationer 
Studiens resultat visar att ambulanssjuksköterskor har ofullständig kompetens i att vårda 
patienter med svår luftväg, vilket kan inverka på möjligheterna att bedriva en patientsä-
ker ambulanssjukvård. För att förbättra ambulanssjuksköterskans kompetens föreslås att 
följande uppmärksammas.  
 
 Teoretisk fortbildning om svåra luftvägar.  
 Praktisk fortbildning i form av hospitering på anestesiavdelning. 
 Olika forum för erfarenhetsutbyte. 
 Legitimerade sjuksköterskors egenansvar för att införskaffa och bibehålla efter-

frågad yrkeskompetens. 
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Bilaga 1 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
Vi studerar på Specialistutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård, vid Högs-
kolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete (magisteruppsats) 
där syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevda kompetens vid vård av pa-
tienter med svår luftväg.  
 
Avancerad luftvägshantering prehospitalt är en central del i ABCDE konceptet och ut-
förs av ambulanssjuksköterskor. Kunskapen om prehospital vård av patienter med luft-
vägshinder är sparsam. Det saknas helt studier som belyser ambulanssjuksköterskans 
upplevda kompetens av att vårda dessa patienter. Tanken med vårt examensarbete är att 
få fördjupad kunskap om vad som är god vård av dessa patienter. Med sådan kunskap är 
det troligt att patientsäkerheten kan öka. Metoden i examensarbetet är kvalitativa inter-
vjuer av 8-10 ambulanssjuksköterskor. Intervjuerna förväntas ta ca 1 timma och är pla-
nerade att genomföras av undertecknade under oktober till mars månad 2014-2015. 
 
Vår önskan är att få kontakt med specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som har 
minst 2 års erfarenhet av ambulanssjukvård. Deras erfarenheter av att vårda patienter 
med luftvägshinder är värdefull information, för att på sikt kunna utveckla den prehos-
pitala vården. Intervjuerna spelas in och skrivs ut ordagrant. Uppgifter som kan identifi-
era deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till inspelat material eller utskrifter. 
Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 
helt frivilligt och de kan när som helst avbryta sin medverkan utan att ange en orsak. 
 
Om du samtycker till att studien genomförs inom er verksamhet önskas kontaktuppgif-
ter till intresserade ambulanssjuksköterskor.  
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Handledare: Doktorand Henrik Andersson  

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås  
henrik.andersson@hb.se 

 
Med vänliga hälsningar 
 
__________________________________________________ 
 
Nils Erlandsson, Leg. Sjuksköterska, 0735-15 11 89, func86@gmail.com 
Mathilda Carlsson, Leg. Sjuksköterska, 0705-80 53 54, thildacarlsson@hotmail.com 
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Bilaga 2 

 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Nils Erlandsson och Mathilda 
Carlsson genomför datainsamling för studien ”Ambulanssjuksköterskans upplevda 
kompetens vid vård av patient med svår luftväg. En kvalitativ intervjustudie”, inom ra-
men för vad som ovan beskrivs. 
 
 
 
 
 
Härmed samtycker jag till att studien genomförs 
 
XXXXXXX 140928__________ 
Ort och datum 
 
__________________________ 
Namnteckning 
 
Vårdenhetschef____________ 
Befattning   
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Bilaga 3 

Förfrågan om medverkan i en intervjustudie  
Vi studerar på Specialistutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård, vid Högs-
kolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete (magisteruppsats) 
där syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevda kompetens vid vård av pa-
tienter med svår luftväg.  
 
Avancerad luftvägshantering prehospitalt är en central del i ABCDE konceptet och ut-
förs av ambulanssjuksköterskor. Kunskapen om prehospital vård av patienter med luft-
vägshinder är sparsam. Det saknas helt studier som beskriver ambulanssjuksköterskans 
upplevda kompetens av att vårda dessa patienter. Tanken med vårt examensarbete är att 
få fördjupad kunskap om vad som är god vård av dessa patienter. Med sådan kunskap är 
det troligt att patientsäkerheten kan öka. Metoden i examensarbetet är kvalitativa inter-
vjuer av 8-10 ambulanssjuksköterskor. Intervjuerna förväntas ta ca 1 timma och är pla-
nerade att genomföras under oktober till februari månad 2014-2015. 
 
Vår önskan är att få intervjua dig som är specialistutbildad ambulanssjuksköterska och 
har minst 2 års erfarenhet. Dina erfarenheter av att vårda patienter med luftvägshinder är 
värdefull information, för att på sikt kunna utveckla den prehospitala vården. Du får 
bestämma var intervjun skall göras, dock avskilt från störande miljö. Intervjuerna spelas 
in och skrivs ut ordagrant. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obe-
hörig har tillgång till inspelat material eller utskrifter. Vid publicering kommer det ana-
lyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när 
som helst avbryta din medverkan utan att ange en orsak. 
 
Om du samtycker till att delta i studien önskar jag att du fyller i bifogad svarstalong så 
kontaktar jag dig genom e-post eller telefon för att avtala tid och plats.  
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Handledare: Doktorand Henrik Andersson 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås  
henrik.andersson@hb.se 

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
____________________________ ___________________________________ 
Nils Erlandsson, Leg. Sjuksköterska     Mathilda Carlsson, Leg. Sjuksköterska 
Func86@gmail.com, 0735-15 11 89     thildacarlsson@hotmail.com, 0705-80 53 54 

mailto:Func86@gmail.com
mailto:thildacarlsson@hotmail.com
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Bilaga 4 

Samtycke till att medverka i en intervju  
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta och godkänner att jag har fått information om 
studiens syfte, att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevda kompetens vid vård av 
patient med svår luftväg.  
 
Jag har fått skriftlig information om hur studien ska genomföras, mitt deltagande är helt 
frivilligt och jag kan avbryta mitt deltagande när som helst, utan att ange orsak.  
 
Jag har även fått information om att studien ska publiceras och att informationen be-
handlas konfidentiellt.  
 
 
 
____________________________  
Ort och datum 
 
____________________________ 
Namnteckning 
 
____________________________  _____________________ 
Email    Mobil/Tel 
 
______________________________________________________________________ 
 
Bakgrundsinformation 
 
Ålder:________________________________________ 

Kön:_________________________________________ 

Yrkesverksam som leg sjuksköterska, antal år:______________________________ 

Specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, år:_________________ 

Yrkesverksam som specialistutbildad ambulanssjuksköterska, antal år:___________ 

Annan yrkeserfarenhet förutom ambulanssjukvård:___________________________ 
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