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Sammanfattning 

Bakgrund: För ambulanssjuksköterskor innefattar arbetet ofta långa transporter till 

sjukhus. Transporttiden kan variera mellan 20 - 60 minuter. Vid pågående avancerad 

hjärt-lungräddning med manuella kompressioner står ambulansteamet obältade i höga 

hastigheter, då mekanisk kompressionsutrustning saknas. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse vid 

hjärtstoppsituationer med efterföljande längre transport till sjukhus. 

Metod: Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades. Till analysen av insamlad data 

användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Resultatet visade att situationer då ambulanssjuksköterskor behöver utföra 

avancerad hjärt-lungräddning under längre transport till sjukhus medför känslor av att 

vara otrygg och utlämnad. Mekanisk kompressionsutrustning är inte standardiserad i 

alla ambulanser. För att utföra manuella kompressioner under transport krävs det att 

ambulanssjuksköterskan står obältad. De säkerhetsrisker detta innebär för 

ambulanssjuksköterskan och patienten, leder till känslor av utsatthet och otrygghet. I 

den prehospitala miljön krävs ofta snabba beslut som kan vara livsavgörande, och 

ambulanssjuksköterskorna menar att en höjd kompetens inom ambulanssjukvården 

skulle ge dem en tryggare yrkesroll.  Ambulanssjuksköterskorna värdesätter 

samverkanslarmen och ser dessa som välfungerande. 

Slutsats: Resultatet visar att det finns behov av standardiserad mekanisk 

kompressionsutrustning i alla ambulanser, åtgärder för att stärka teamarbetet, samt 

kompetensutveckling i det dagliga arbetet. För att skapa trygga team bör erfarenhet vara 

en viktig aspekt vid rekrytering av ambulanssjuksköterskor. Detta för att öka tryggheten, 
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säkerheten och effektiviteten för ambulanssjuksköterskor vid längre transport till 

sjukhus.  

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, upplevelse, avancerad hjärt-lungräddning, 

prehospital transport, säkerhet, bröstkompressionssystem, kvalitativ innehållsanalys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

iii 

 

Abstract 

Background: For ambulance nurses work often involves long journeys to the hospital. 

Journey times vary between 20-60 minutes. When the mechanical compression 

equipment doesn`t exist, the ambulance team is performing advanced cardiopulmonary 

resuscitation with manual compressions, unbelted at high speeds. 

Aim: The aim of this study was to investigate the ambulance nurses experience of 

cardiac arrest situations with following longer transports to the hospital. 

Method: Ten ambulance nurses were interviewed. For the analysis of the collected data, 

qualitative content analysis with inductive approach was used. 

Results: The results showed that the situations when ambulance nurses need to perform 

advanced cardiopulmonary resuscitation during longer transports to the hospital, causes 

feelings of being unsafe and deserted. Mechanical compression equipment is not 

standardized in all ambulances, and manual compressions during transport requires that 

ambulance nurses are unbelted. The security risks this implies for the ambulance nurse 

and the patient, lead to feelings of vulnerably and insecurity. In the prehospital 

environment that often requires quick decisions that can be life changing, ambulance 

nurses believe that a higher competence in ambulance service would give them a more 

secure profession. Ambulance nurses value the interaction with rescue and police, and 

see them as well functioning. 

Conclusion: The results show that there is a need for standardized mechanical 

compression equipment in the ambulances, measures to strengthen the teamwork, and 

competence in the daily work. These measures could contribute to increased efficiency 

and greater security in the professional role of ambulance nurses during longer 
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transports to the hospital. In order to create safety and confidence in the ambulance 

teams, experience should be considered as an important aspect when recruiting 

ambulance nurses. 

Keyword: Paramedic, experience, advanced cardiopulmonary resuscitation, prehospital 

transport, safety, chest compression, qualitative content analysis 
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1. Introduktion 

I dagens ambulanssjukvård ställs höga krav på kvalitet, kompetens, förbättrings- och 

utvecklingsarbete. Ambulanssjuksköterskan arbetar under ibland, svåra förhållanden där 

det ställs höga krav på ambulanssjuksköterskans kompetens. Situationer uppstår där 

patienten drabbats av plötsligt hjärtstopp. Ambulanssjuksköterskan står då i en situation 

där fri luftväg ska säkerställas, hjärt-lungräddning ska påbörjas samt medicinering för 

att starta hjärtats aktivitet ska ges. Arbetet i den prehospitala miljön kan även innebära 

lång tids väntan på extra resurser av kollegor från ambulans eller räddningstjänst. Att 

utföra avancerad hjärt-lungräddning på en patient under lång transport i hög hastighet 

kan skapa en känsla av otillräcklighet för ambulanssjuksköterskor då de inte kan ge 

patienten fullgod vård. Föreliggande studie har genomförts i ett län i södra Sverige där 

ambulansverksamheten inte har tillgång till mekanisk kompression-utrustning1. 

Avsaknaden av sådan utrustning medför att ambulanssjuksköterskor står obältade och 

utför manuella kompressioner, i en ambulans som färdas i hög hastighet. Alternativet är 

att sitta bältade, men att då inte kunna utföra avancerad hjärt-lungräddning. Under 2016 

genomfördes sammanlagt 233 transporter med pågående avancerad hjärt-lungräddning i 

det aktuella länet (Carlström, 2017). Då vi båda arbetar i ambulanssjukvården väcktes 

intresset för att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av hjärtstoppsituationer 

med efterföljande längre transport till sjukhus. 

 

                                                 
1 Mekanisk kompressionsutrustning är ett hjälpmedel för ambulanssjuksköterskor som utför 

bröstkompressioner mekaniskt istället för manuellt 
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2. Bakgrund  

2.1 Avancerad hjärt-lungräddning utanför sjukhus 

Varje år drabbas ungefär 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i 

Sverige. Dödlighet vid hjärtstopp ökar med ca 10% för varje minut som går där 

livräddande åtgärder inte är påbörjad (HLR-rådet, 2015). Ambulanssjuksköterskor utför 

så kallad avancerad hjärt-lungräddning vid hjärtstopp som drabbar person utanför 

sjukhuset. Detta är en livräddande åtgärd som innebär att ambulanssjuksköterskan ger 

läkemedel, bröstkompressioner, skapar fri luftväg och ger eventuella elektriska chocker 

till hjärtat för att få hjärtat att slå normalt igen. Vid larm utanför sjukhus där avancerad 

hjärt-lungräddning krävs, arbetar ambulansteamet ofta i samarbete med 

räddningstjänsten. De personer som kommer först på plats startar med att ge 

bröstkompressioner, kopplar på defibrillatorn2 och skapar fri luftväg för den drabbade. 

Ambulanssjuksköterskan ger patienten en fri luftväg med hjälp av larynxmask3 eller 

endotrakealtub. Därefter sätter ambulanssjuksköterskan en intravenös infart för att 

kunna ge läkemedel som hjälper hjärtats cirkulation att återställas. Enligt HLR-rådets 

riktlinjer (2015) följs en algoritm som innebär att läkemedel ges med 4 minuters 

mellanrum men även andra läkemedel som kan komma att vara nödvändiga för att 

säkerställa patientens överlevnad. Läkemedel som ges vid hjärtstoppssituationer är 

bland annat adrenalin, amiodaron och Ringer acetat (ibid). 

 

 

                                                 
2 Defibrillator analyserar hjärtats rytm och kan sända elektriska chocker för att få hjärtat attt slå i normal 

rytm igen. 
3 Larynxmask eller endotrakealtub används för att skapa fri luftväg hos patienten. 
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2.2 Ambulanstransport vid hjärtstoppssituationer 

I en studie av Gunnarsson och Stomberg (2008) belyses problematiken med de beslut 

som ambulanssjuksköterskan har att fatta i den prehospitala miljön. Med prehospital 

miljö menas arbetet utanför sjukhuset. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att besluten 

som skulle fattas var svåra då de var observerade av andra, samtidigt som de arbetade 

under stressade förhållanden och inte hade tillräckligt med resurser att tillgå i 

förhållande till hur kritiskt sjuk patienten var (ibid.). Ambulanstransporter innebär ofta 

en restid över 20–60 minuter från hämtplats till sjukhus och patienten behandlas därmed 

i ambulans under längre tid. Under dessa transporter ställs ambulanssjuksköterskan 

inför ett arbete som kräver kunskap och erfarenhet och som även innebär att 

ambulanssjuksköterskan måste arbeta i en situation där resurserna är för få (Gunnarsson 

& Stomberg, 2008; Suserud & Svensson, 2009). Ambulanspersonalen utsätts för vissa 

risker vid transporter i höga hastigheter då de sitter obältade. Lösa föremål som far runt 

i vårdhytten, att ambulanssjuksköterskan tappar balansen och faller är några exempel på 

risker (Smith, 2013). Suserud, Johnsson, Johansson och Petzäll (2013) visar i en studie 

att bältesanvändningen är viktig för att en säker arbetsmiljö ska kunna upprätthållas. 

Användandet av bilbälte ökar säkerheten inte bara för personalen, även 

patientsäkerheten och säkerheten för anhöriga ökar i det begränsade vårdutrymmet. 

Ambulanssjuksköterskorna önskade kunna ta del i utformningen och placeringen av 

hjälpmedel, vilket skulle kunna möjliggöra en mer regelbunden användning av 

säkerhetsbälte (ibid). Suserud med kollegor (2013) visar att ambulanssjuksköterskor 

under akuta uppdrag, upplevde bältesanvändningen som ett hinder i omvårdnaden vilket 

bidrog till minskad användning av bilbälte. Ambulanssjuksköterskorna upplevde det 

omöjligt att utföra avancerad hjärtlungräddning under transport och samtidigt sitta 

bältad (Smith, 2013). Ambulanspersonalen som utför avancerad hjärt-lungräddning 
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under transport har således brister i sin arbetsmiljö genom att de står obältade i 

vårdhytten samtidigt som de utför avancerad hjärt-lungräddning (ibid) 

Även utformningen av ambulansen kan bidra till att säkerhetsfaror uppstår, exempelvis 

att utrustningen inte går att säkra, säten som är vända åt fel håll och vassa hörn (Slattery 

& Silver, 2009). Slattery och Silver (2009) visar i en studie att det finns en ökad risk att 

skada sig som ambulanssjuksköterska vid vård av svårt sjuka eller skadade patienter i 

ett fordon i rörelse. Detta har visat sig ofta beror på att ambulanssjuksköterskan tagit av 

sig bältet under arbetet. Att utföra avancerad hjärt-lungräddning stående innebär risker 

genom att ambulanssjuksköterskornas händer är upptagna och det är svårt att hålla 

balansen i ett fordon som rullar (ibid). 

 För att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet är det av stor vikt att ha ett fungerande 

arbetsmiljöarbete och att det är arbetsgivaren som har yttersta ansvaret för detta arbete 

(SFS, 1977). Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs 

för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall under arbete och en 

utgångspunkt skall vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall 

ändras eller ersättas så att risker elimineras. Arbetsgivare och arbetstagare skall 

tillsammans samverka för att åstadkomma en säker arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2015).  

 

2.3 Utrustning vid avancerad hjärt-lungräddning  

Mekaniska hjälpmedel är inte standardiserade i alla ambulanser i Sverige och artikeln 

National Perspective on Ambulance Crashes and Safety visar att manuella 

kompressioner vid pågående avancerad hjärt-lungräddning under transport utgör en 

arbetsmiljörisk (Smith, 2013). I en studie av Fox med kollegor (2013) användes 
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mekanisk kompressionsutrustning under en transporttid på 6,5 kilometer under cirka 8 

minuter. Resultatet visar att mekaniska bröstkompressioner är ett bra alternativ till 

manuella kompressioner vid transport med pågående avancerad hjärt-lungräddning. Vid 

manuella kompressioner ökar rörelsen i vårdhytten för ambulanssjuksköterskan jämfört 

med när mekaniska kompressioner utförs. Användandet av mekanisk 

kompressionsutrustning medför således en ökad säkerhet för patienten och personalen 

(ibid). Utan tillgång till mekanisk kompressionsutrustning, krävs det att manuella 

kompressioner utförs. Vid längre transport till sjukhus där avancerad hjärt-lungräddning 

pågår, krävs det att personalen byter plats med varandra för att kompressionerna ska 

vara av god kvalitet (McDonald, Heggie, Jones, Thorne & Hulme, 2013). Enligt Soar 

med kollegor (2015) bör personalen byta komprimerare efter två minuter för att kvalitén 

ska upprätthållas. De menar vidare att vid byte av komprimerare uppstod tid utan 

kompressioner (hands-off-tid) vilket uteblev vid mekaniska bröstkompressioner. I en 

annan studie konstateras att resurser frigörs vid mekaniska kompressioner (Fox, 

Fiecher, Gerst, Url, Wagner, Luscher, Eriksson & Wyss, 2013)  

Ofri luftväg är ett livshotande tillstånd som kan leda till ökad koldioxidhalt i blodet, 

hypoxi och i senare skede acidos (Eriksson, 2014). Dessa tillstånd är livshotande för 

patienten och måste elimineras direkt. Fri luftväg skapas genom att utföra käklyft, sätta 

svalgtub eller näskantarell. När patienten drabbas av hjärtstopp avstannar andningen 

helt, vilket innebär att endotrakealtub eller larynxmask bör väljas för att få en fri luftväg 

(ibid). Genzwuerker (2008) visar i en studie att det krävs kompetens och erfarenhet av 

ambulanssjuksköterskorna då de ska säkerställa fri luftväg. I den prehospitala miljön 

krävs att ambulanssjuksköterskan har rätt kunskap och känner sig trygg i att skapa fri 

luftväg med hjälp av endotrakealtub eller larynxmask (Eriksson, 2014). 
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2.4 Ambulanssjuksköterskors erfarenhet och kompetens. 

Utveckling och kompetenshöjning inom den prehospitala vården har lett till 

förbättringar i omhändertagandet av vissa patienter (Hjälte, Suserud, Herlitz & 

Karlberg, 2007). Fördröjningstiderna har kunnat kortas ner från symtomdebut till 

behandling då ambulanssjuksköterskorna kan inleda behandling prehospitalt (ibid.). 

Gentil, Ramos och Whitaker (2008) menar att i ambulanssjuksköterskans yrke är det 

viktigt att kunna arbeta i stressiga situationer, kunna förbereda sig mentalt och att fatta 

snabba beslut. Vidare menar de i sin studie att de färdigheter yrket kräver, stämmer 

överens med personliga egenskaper som innefattar den sociala- och empatiska förmågan 

(ibid.). I det akuta omhändertagandet upplever ambulanssjuksköterskan det sociala 

samspelet som viktigt (Vermeulen, Jaarsma, Hanenburg, Nannenberg, Jessurun & 

Zijlstra, 2008). 

Prehospitalt görs bedömningar av patienten för att kunna påbörja behandling om 

situationen kräver. Gunnarsson och Warren-Stomberg (2008) menar i sin studie att den 

bedömning som görs är beroende av utryckningsuppdragets omfattning samt svårigheter 

i uppdraget. Beslutsfattandet i den akuta situationen visar att erfarenheten hos 

ambulanssjuksköterskan var avgörande. Erfaren personal fattar kvalitativt bättre beslut 

än dem som är oerfarna. Press och förväntningar från patientens anhöriga kan försvåra 

beslutsfattandet i den akuta situationen (ibid). Prehospitala vårdmiljöer varierar och det 

kan leda till att beslutsfattandet försvåras för ambulanssjuksköterskan.  Praktisk träning 

förbättrar beslutsfattandet prehospitalt (Cooper, Barrett, Black, Evans, Real, Williams & 

Whright, et al. 2004).  
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2.5 Teoretisk referensram  

En upplevelse är alltid subjektiv och beroende av hur personen ser på sig själv och sin 

omgivning (Wiklund, Gustin & Bergbom, 2012). Detta kan förklaras genom det 

fenomenologiska livsvärldsbegreppet (Edmund Husserl, 1995). Inom vårdvetenskapen 

används begreppet livsvärld för att förstå oss själva och andra. Hur världen upplevs och 

erfars, är personligt och unikt för varje person. De saker som upplevs av oss kallas för 

fenomen och kan vara både materiella och icke materiella. Ett exempel på icke 

materiellt fenomen kan vara en upplevelse av exempelvis smärta, ohälsa eller en känsla 

av otrygghet (ibid). Reflektion är ett begrepp som används i livsvärldsperspektivet och 

syftar till att se tillbaka på situationer och lära av dem. Reflektion leder till ökad 

förståelse för sin egen erfarenhet och kunskap (Dahlberg & Segesten, 2010).        

Det ställs stora krav på ambulanssjuksköterskan att i akuta situationer kunna utföra 

strukturerade bedömningar och behandla patienten. Kunskap och lärande sker 

individuellt och är en process som kommer genom erfarenhet. Som ny och oerfaren i 

yrket ska sjuksköterskan kunna bedöma och behandla patienten då kollegan kanske inte 

har den medicinska kompetensen (Benner, 1993). Sjuksköterskan utvecklar sin yrkesroll 

i fem stadier enligt Benner (1993). I början saknar sjuksköterskan erfarenhet och 

behöver då riktlinjer som vägledning för sitt handlande. Riktlinjerna följs noga då 

känslan av utrymme att frånträda dessa inte utvecklats ännu. I första stadiet som novis 

finns inte färdigheten att se sammanhanget mellan det teoretiska och det praktiska. När 

sjuksköterskan får erfarenhet från olika situationer och olika patienter kommer 

sjuksköterskan kunna applicera sin kunskap ifrån vilken kontext som råder. I andra 

stadiet kan innebörden av instruktioner förstås och riktlinjerna börjar appliceras på 

specifika patienter. I tredje stadiet, det kompetenta stadiet, har sjuksköterskan nått den 

punkten att se det långsiktiga målet och hur det påverkas av olika handlingar. Stadiet 
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innebär att sjuksköterskan nu behärskar och klarar av att hantera oförutsedda händelser. 

Det fjärde stadiet innebär, enligt Benner (1993), att sjuksköterskan är trygg i sin roll och 

har en tillräcklig klinisk erfarenhet för att se varje situation som en helhet. Då 

sjuksköterskan kommit så långt i sin utveckling kan sjuksköterskan direkt avgöra vad 

som är problemet och omedelbart sätta in rätt åtgärd. I det femte och sista stadiet, som 

expert, har sjuksköterskan utvecklats i sin yrkesroll. Sjuksköterskan går inte längre 

miste om värdefull tid genom att behöva utesluta alternativa diagnoser och behandlingar. 

Alla sjuksköterskor går igenom dessa stadier som Benner beskriver (ibid.). En 

ambulanssjuksköterska som har genomgått specialistutbildning i ambulanssjukvård kan 

benämnas som expert i sin yrkesroll och befinner sig således i det femte stadiet, enligt 

Benners teori och är då expert i sin yrkesroll. En ambulanssjuksköterska ska kunna 

utföra strukturerade bedömningar och behandlingar.  

Enligt Benner (1993) lär sig sjuksköterskan att se tidiga tecken på förändrat 

sjukdomstillstånd med sin kliniska blick, något som kommer med träning och 

erfarenhet. Sjuksköterskans övervakning och upptäckt av förändrade vitalparametrar 

kan vara avgörande för att kunna ge adekvat vård i tidigt skede vilket i sin tur kan 

förhindra att patienter blir akut försämrade.  Benner (1993) menar även att 

specialistsjuksköterskans viktigaste funktion är att kunna förutse patientens behov av 

omvårdnad. 

Specialistsjuksköterskan står ofta inför att vara den som observerar patientens snabba 

försämringar och det är även hon/han som måste kunna påbörja behandling innan 

läkaren kommer på plats. Sjuksköterskan ska snabbt kunna samordna personalen i 

gruppen så att vården i akutsituationen blir effektiv (Benner, 1993). Vid akuta 

situationer så som hjärtstoppssituationer krävs snabbt handlande och att 
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specialistsjuksköterskan kan hantera den övergripande vården i dessa situationer 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2009).  

 

3. Problemformulering 

Arbetet som ambulanssjuksköterska är komplext och hon/han ställs inför situationer där 

svåra medicinska beslut måste fattas. Ambulansbesättningen får ofta arbeta ensamma 

under lång tid på hämtplatsen, innan assistans i form av ambulans eller räddningstjänst 

kan anlända till platsen. De får även arbeta under ambulanstransporter som ofta 

överskrider 20–60 minuter.  I situationer där avancerad hjärt-lungräddning är 

nödvändig, ställs höga krav på ambulanssjuksköterskans kompetens och kunskap. 

 

3.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse vid 

hjärtstoppssituationer med efterföljande längre transport till sjukhus. 

 

4. Metod  

4.1 Design  

Då studiens syfte är att undersöka personers upplevelser av ett fenomen valdes en kvalitativ 

induktiv metod. Enligt Polit och Beck (2012) är utgångspunkten i kvalitativa studier att förklara 

och beskriva olika individers upplevelser av fenomen. En kvalitativ studie syftar till att ge 

forskaren en detaljerad förståelse av det upplevda fenomenet (ibid.). Forskarens förförståelse 

ska tydliggöras och diskuteras för att undvika att påverka resultatet. Genom sin förförståelse kan 
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omvärlden tolkas och förstås, öppenheten för nya perspektiv kan minskas (Henricson & Billhult, 

2012). Författarna i denna studie arbetar i ambulanssjukvården, detta föranledde att intresse för 

studiens syfte väcktes. Författarna diskuterade sin förförståelse innan datainsamlingen började, 

detta för att den skulle medvetandegöras. Genom att förförståelsen medvetandegjordes upplever 

författarna att det var lättare att fokusera på informanternas upplevelse av dessa situationer och 

tydligare få fram deras perspektiv. Vid analysprocessen fanns handledaren till hjälp att 

reflektera över förförståelsen, detta upplevdes av författarna som ett bra stöd.  

 

4.2 Urval 

Sex ambulansstationer i södra Sverige tillfrågades om att delta i studien. Verksamhetschefen 

tillfrågades genom ett brev (bilaga 1) och gav sitt godkännande till studiens genomförande. 

Genom ett strategiskt urval rekryterades informanterna, vilket innebär att deltagare som har 

erfarenhet av området tillfrågas om deltagande. Studiens inklusionskriterier var – 

ambulanssjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av ambulanssjukvård samt erfarenhet av 

avancerad hjärt-lungräddning under längre transport. Ambulanssjuksköterskorna vid sex 

ytterstationer tillfrågades via mail. De tio första som anmälde intresse att delta i studien och 

uppfyllde studiens inklusionskriterier, inkluderades. När tio informanter tackat ja att delta i 

studien valde författarna att inte inkludera fler informanter.  Informanterna i studien hade 

varierande ålder, kön och arbetat olika länge som ambulanssjuksköterskor, vilket gjorde att de 

hade olika erfarenheter. Fyra av informanterna var bekanta för författarna sedan tidigare 

4.3 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod till studien valdes semistrukturerade intervjuer med förberedd 

intervjuguide (se bilaga 4). Intervjuguiden utvecklades utifrån studiens syfte. Intervjuguiden 

fungerade som ett stöd i intervjun, ordningen på frågorna kunde ändras. Följdfrågor ingick i 

guiden för att kunna utveckla de frågor som ställdes t.ex. Kan du utveckla? (se bilaga 4).  

Författarna använde sig av öppna frågor för att få så innehållsrika svar som möjligt. Intervjuerna 
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spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades därefter ordagrant. Polit och Beck (2012) 

menar att för att få en korrekt uppfattning av intervjuerna bör dessa spelas in med bandspelare 

för att kunna granska dessa efteråt. Inspelningar ger författarna möjligheter att lyssna på 

intervjuerna upprepade gånger (ibid.). Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en 

pilotintervju, för att testa den förberedda intervjuguiden, samt öva på såväl intervju- som 

analysmetod (Henricsson, 2012). Författarna genomförde pilotintervjun tillsammans. 

Pilotintervjun inkluderades inte. Därefter genomförde författarna fem intervjuer var. 

Intervjuerna pågick mellan 20 - 60 minuter. Informanten kunde hela tiden styra samtalet så att 

det utgick från informantens upplevelse och livsvärld.  

4.4 Analys 

Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Graneheim 

& Lundman, 2004). Analysen genomfördes på en manifest och latent nivå. Den manifesta nivån 

innebar att intervjuerna transkriberades ordagrant samma dag som intervjun utfördes med 

informanten. Det transkriberade materialet lästes därefter igenom upprepade gånger för att 

skapa meningsbärande enheter som kunde kopplas till studiens syfte. Alla intervjuer fick 

nummer som sedan visas i resultatet från 1–11. Allt material avidentifierades i denna fas av 

analysen. Författarna började analysen med att tolka och transkribera sina egna intervjuer och 

därefter byttes intervjuer mellan författarna. När intervjuerna sedan lästes av den andra 

författaren gavs möjlighet till att hitta nya meningsbärande enheter för att öppet analysera texten. 

De meningsbärande enheterna kondenserades sedan till koder. Författarna granskade varandras 

koder kritiskt och färgkodade dem för att hitta gemensamma benämningar eller skilja på de 

olika koderna. Detta stärker tillförlitligheten i analysen enligt Granheim och Lundman (2004). 

De koder som hade liknade innebörd fördes samman och bildade subkategorier. I latensfasen 

tolkades subkategorierna och sedan skapades de övergripande kategorierna.  Med 

utgångspunkt från studiens kategorier skapades ett tema som är övergripande för hela 

studiens resultat, se (figur 1).    
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  

Subkategori  Kategori  Tema 

Prehospitalt är 

man ju ofta 

bara en bil, i 

alla fall till en 

början. 

Prehospitalt är 

det ofta bara en 

bil 

 Assistans Betydelsen av 

samverkan  

Situationer som 

kräver avancerad 

hjärt-

lungräddning, i 

kombination med 

längre transport 

till sjukhus, 

medför känslor 

av att vara 

utlämnad och 

otrygg. 

Det är jag som 

måste ta de där 

besluten, för att 

den andra är ny 

Ta beslut Kunskap  Trygghet i 

yrkesrollen  

 Egentligen 

skulle jag vilja 

svara att man 

inte lastar 

överhuvudtaget 

när man gör 

HLR. För det är 

inte säkert och 

det är inte värt 

det. 

Avstå att lasta 

när man gör 

HLR. För det 

är inte säkert 

Arbetsmiljö Otrygghet i 

arbetssituationen 

 

Figur 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, subkategori, kategori 

och tema från innehållsanalysen.  

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik innebär att hänsyn ska tas till den enskilda individen och dennes 

självbestämmande (Kjellström, 2012). Studien godkändes av ambulansens verksamhetschef i 

det berörda området innan studiens start. Författarna har tagit hänsyn till etiska överväganden 

genom att skydda deltagarnas identitet genom att avidentifiera allt datamaterial avseende 

personer och platser, samt att materialet förvarades inlåst för obehöriga. I informationsbrevet 

kunde informanten läsa att studiens syfte var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse 
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vid hjärtstoppssituationer med efterföljande längre transport till sjukhus, att detta ämne var 

sparsamt beskrivet i tidigare forskning, att informanter som inkluderades i studien skulle 

uppfylla inklusionskriterierna, att informanten själv fick välja en plats att genomföra intervjun 

på, samt att beräknad intervjutid var ungefär 30 – 60 minuter. Vid frågor hade informanterna 

möjlighet att kontakta författarna via telefon eller mail. I samband med intervjun fick de skriva 

under ett informerat samtyckesbrev. 

Författarna arbetade med studien genom fyra grundläggande principer som beskrivs av 

International Council of Nurses (ICN). De fyra grundläggande etiska principerna som följde 

studiens gång finns beskrivna i FN:s deklaration och europeisk lagstiftning. Dessa är principen 

om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa. 

(Northern Nurses Federation, 2003) 

Autonomprincipen beaktades genom att deltagarna fick skriftlig och muntlig information om 

studien och att det är frivilligt att delta. Deltagarna fick information om att de när som helst 

under studiens gång kunde avböja sitt fortsatta deltagande i studien. Deltagarna informerades 

om att information som de har delgivit till studien inte kan komma att kopplas till dem 

personligen. Allt material kommer att hållas inlåst och skyddat från utomstående (Henricsson, 

2012; Northern Nurses Federation, 2003). 

Principen att göra gott beaktas genom att ge ambulanssjuksköterskor tillgång till materialet så 

att det kan verka som ett stöd i det dagliga arbetet (Kjellström, 2012). 

Studien får inte vara till skada för deltagarna eller på något sätt skapa obehag. Detta tas hänsyn 

till genom att inte skada principen. Studien utfördes genom att intervjua 

ambulanssjuksköterskor, inga fysiska eller psykiska tester utfördes därför. Allt material 

avidentifierades så att deltagarna inte skulle utsättas för eller känna obehag (Northern Nurses 

Federation, 2003). 

Till studien valdes sex ambulansstationer att tillfrågas om deltagande. Ambulansstationerna som 

tillfrågades finns i södra Sverige. Informanterna anmälde frivilligt intresse att delta i studien, då 

de tyckte att ämnet var viktigt att studera.  
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5. Resultat 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver hur de upplever hjärtstoppsituationer med 

efterföljande längre transport till sjukhus. Alla har en egen upplevelse av att vara i 

situationen där avancerad hjärt-lungräddning utförs, både på hämtplats och under längre 

transport till sjukhus. I studien används begreppen ”prehospital miljö” för att benämna 

den miljö i vilken ambulanssjukvården arbetar, ”prehospital utrustning” för 

ambulanssjukvårdens utrustning, och ”prehospital transport” för ambulanstransport. 

Resultatet beskrivs i tre kategorier: ”Betydelsen av samverkan”, ”Trygghet i 

yrkesrollen” och  ”Otrygghet i arbetssituationen”;  (figur 2). Subkategorierna belyses 

sedan genom citat i resultatet. 

 

Subkategorier  Kategorier Tema 

Assistans 

Teamkänsla 

Långa avstånd 

Betydelsen av samverkan Situationer som kräver 

avancerad hjärt-

lungräddning, i 

kombination med längre 

transport till sjukhus, 

medför känslor av att vara 

utlämnad och otrygg.  

Ensamhet 

Kunskap 

Trygghet i yrkesrollen 

Utsatthet 

Vårdmiljö  

Arbetsmiljö  

Ambulansens utrustning 

Otrygghet i 

arbetssituationen 

 

Figur 2. Resultatsammanställning av subkategorier, kategorier och tema.  

 

5.1 Situationer som kräver avancerad hjärt-lungräddning, i kombination med 

längre transport till sjukhus, medför känslor av attt vara utlämnad och otrygg. 

En känsla av att vara utlämnad och otrygg vid situationer som kräver avancerad hjärt-

lungräddning i samband med längre transport till sjukhus, löper som en röd tråd genom 
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hela resultatet. Ambulanssjuksköterskorna i intervjuerna belyser problematiken med att 

utföra avancerad hjärt-lungräddning under pågående transport. De belyser särskilt att 

bristen på mekanisk utrustning medför att de får åsidosätta sin egen säkerhet under 

transport. Informanterna berättar att de ofta tänker på patienten i första hand och att de 

först efteråt, när de har lämnat patienten på akutmottagningen, känner att de ångrar att 

de utsatt sig för sådana risker. Ambulanssjuksköterskorna upplever att brist på 

erfarenhet ger dem en känsla av att vara ensamma om besluten och att de helst ser att 

ambulansbesättningen består av erfaren personal. Informanterna berättar att den 

prehospitala vården är avancerad och att de efterlyser eget ansvar vad det gäller 

kompetens och utvecklingsarbete men samtidigt vill de att organisationen ger stöd för 

vidareutveckling. Informanterna berättar dock om en stolthet inför yrket och dess 

uppdrag och att samarbetet mellan räddningstjänst och ambulanspersonalen fungerar 

utmärkt. 

5.1.1 Betydelsen av samverkan 

Assistans upplevs som nödvändig och värdefull, men det kan ta lång tid innan assistans 

från ett ambulansteam kommer. Informanterna beskriver att vid hjärtstopp under 

transport till sjukhuset kräver situationen att det är ett team med två personal som vårdar 

patienten i ambulansen. Transporterna till sjukhuset från ytterstationer är oftast långa. I 

intervjuerna tas flera faktorer upp som belyser betydelsen av samverkan, teamkänsla, 

assistans och långa avstånd.  

Ett väl fungerande ambulansteam upplevs av informanterna som viktigt. Finns det en 

teamkänsla är upplevelsen att vid larm om hjärtstopp eller hjärtstopp under transport 

kan de fördela rollerna och få ut det bästa ur teamet. Vid arbete tillsammans med en ny 

kollega kan hjärtstoppssituationer upplevas fungera bra under transport om den mer 

rutinerade kollegan tar på sig ledarrollen i teamet.  
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” Teamkänslan är ju tycker jag på topp. Det är sällan jag känner, jag tror aldrig att jag 

har känt på ett hjärtstopp att… det kan ju vara i så fall, som jag sa, att man har en lite 

nyare kollega som inte är riktigt med i matchen. Men då får man göra den lite mer med 

i matchen...Utan då hjälps man åt. Och försöker göra så gott det går… Ofta kanske dom 

inte vet vad dom ska göra men då får jag tala om det. Och många av dom säg vad jag 

ska göra så gör jag det. Eh och det är ju bättre än att inte säga nåt alls” (10).  

Informanterna upplever kommunikation i teamet som mycket viktigt vid hjärtstopp. Vid 

brister i kommunikation kan situationerna upplevas svåra, medan en välfungerande 

kommunikation i teamet ger en upplevelse av att arbetet flyter på bättre, med minskad 

stress och bättre kontroll över situationen.  

” Det viktigaste i ett team vid ett hjärtstopp är ju kommunikation. Har vi ingen 

kommunikation så funkar det inte” (7). 

Att arbeta med olika kollegor på stationen beskrivs som positivt och som ett sätt att 

stärka teamkänslan. På vissa stationer arbetar man med alla kollegorna och detta 

upplevs stärka teamarbetet. När de har hjärtstoppslarm vet ambulanssjuksköterskorna 

mer vad kollegan kan och de utnyttjar varandras kunskap på bästa sätt.  

” Det är ju mycket för att alla vi är väldigt samspelta, vi går runt och jobbar med alla 

på vår station så vi känner varandra ganska väl och vet vad vi kan ” (5).     

Informanterna upplever assistans som en nödvändighet vid hjärtstopp, eftersom ett 

ambulansteam inte ensamt kan transportera en patient med pågående avancerad hjärt-

lungräddning då manuella kompressioner ska utföras.  

 ” Det är svårt att utföra HLR själv om man ska komprimera, ventilera, ha koll på tiden 

och ge läkemedel. I andra landsting har man LUCAS på ytterstationer och då 

underlättar det såklart, vi har inte såna hjälpmedel i vårt landsting” (2). 
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Sams – larm4 med räddningstjänsten IVPA – larm i väntan på ambulans, beskrevs av 

alla informanter som väl fungerande. Räddningstjänsten upplevs som en stor resurs till 

ambulansen vid hjärtstopp. De kan bidra med fler händer som hjälper till och de 

beskrivs ha en bra inblick i situationen. Det upplevs som en trygghet för det 

ambulansteam som anländer först till patienten, att räddningstjänsten påbörjat hjärt-

lungräddning i väntan på ambulans. Ambulanssjuksköterskorna förklarade att det kan ta 

lång tid innan assistans från ett annat ambulansteam var på plats, och att 

räddningstjänsten då var en bra resurs.  

 ”… Sen får man även tänka att man får mycket hjälp från brand också, ivpa larm… Att 

även om de är en stor resurs för oss så kan de ju inte alltid vårdbiten så bra... Just att 

de kan bära, hämta saker och man är mycket folk...” (8). 

Det framkommer även att om det är ett tryggt team i den ambulans som kommer först 

till patienten och påbörjar avancerad hjärt-lungräddning upplever informanterna att 

assistans från räddningstjänsten fungerar bra. Istället för att vänta på ambulansassistans 

för att påbörja transport kan en brandman från räddningstjänsten köra ambulansen till 

sjukhuset, så att båda kollegorna i ambulansteamet kan hjälpas åt i ambulansens 

vårdhytt. Det är dock viktigt att den som kör tänker på säkerheten. 

”.. det spelar inte någon roll för mig om jag får en ambulans till eller om jag får ett 

samslarm med räddningstjänsten.. många gånger är det inte det medicinska man 

behöver hjälp med.. ofta tycker inte jag att kompetensen i steg två är lika nödvändig om 

man känner att man har kompetensen på plats” (3).  

                                                 
4 Med sams-larm står för saving more lives in sweden vilket innebär att flera aktörer samverkar, så som 

ambulans, räddningstjänst och polis. Sams-larm kan också benämnas IVPA-larm. 
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Avstånden för transporterna till sjukhuset kan enligt informanterna variera från tre mil 

till omkring tio mil och vid mycket trafik eller dåligt väglag kan transporterna ta mer än 

en timme till sjukhuset.   

” …  vi stod senast förra veckan i en timme och gjorde HLR i bilen, på väg in till 

sjukhuset. Jag verkligen kände hur trött jag blev i mina underarmar och då bytte vi 

varannan analysfas5 hela tiden, men alltså jag hade sån kramp i underarmarna och jag 

kände att kompressionerna blev inte så bra som jag hade velat att dom skulle bli. Det va 

bara att trycka på, hade vi varit på en övningsdocka hade det nog varit ett antal som 

inte hade blivit godkända.” (3).   

Informanterna upplever att de vid transport gör det bästa av situationen. Dessa långa 

transporter är mycket krävande både fysiskt och psykiskt. När de fört in patienten i 

ambulansen upplever de att de har kontroll på patienten och att hjärt-lungräddnings 

situationen är välfungerande.  

 ” Så larmen är roliga, om man får säga så.,Eh men som jag sa så kan de vara väldigt 

jobbiga. Det tar tid från det att man börjar jobba tills det att, man kan lämna av 

patienten på akutmottagningen. Svetten rinner och man är rätt trött mentalt…”  (8). 

Några informanter upplever transporterna från ytterstationer som utmaningen i arbetet, 

att de hinner se effekt av behandling som ges och att vårdtiden blir längre än om man 

arbetar nära sjukhuset med kortare transporter.  

”Jag tycker det är roligt att jobba på en ytterstation, vi har längre tid att vårda under 

transport och det tycker jag är utmaningen i yrket” (5). 

 

                                                 
5 Defibrillatorn har olika analysfaser då den analyserar hjärtrytmen 
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5.1.2 Trygghet i yrkesrollen 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att arbetet på ytterstationer kan medföra en känsla 

av otrygghet.  Känslan av att arbeta långt ifrån sjukhuset gör sig ofta påmind och kan 

upplevas som en stressfaktor men också som en utmaning. Ambulanssjuksköterskorna 

belyser i intervjuerna flera faktorer som påverkar tryggheten i yrkesrollen, ensamhet; 

kunskap.    

Informanterna beskriver upplevelser av ensamhet vid hjärtstoppsituationer. Denna 

ensamhetskänsla förklarar de är beroende av kollegans inställning till sitt arbete,  

”Det handlar så mycket om vad man har för inställning tror jag, vilket sätt man har att 

se på situationer. Inte det absolut mätbara, hur många år, hur många poäng. Väldigt 

viktigt med personlig lämplighet” (1). 

 Ett professionellt förhållningsätt anses av informanterna som extra viktigt i akuta 

situationer prehospitalt. Vårdmiljöerna prehospitalt kan variera och det är viktigt att 

personalen kan anpassa sig. Vikten av att samarbetet fungerar väl betonas, framförallt i 

samband med hjärtstopp på offentliga platser där många människor vistas. I situationer 

då samarbetet inte fungerar optimalt kan upplevelsen av ensamhet förstärkas innan 

assistans kommer. 

”Fungerar inte samarbetet med min kollega, kan man känna sig väldigt ensam. Det är 

viktigt att vi är professionella i vårt arbete inför patienter och anhöriga, jag upplever 

att det är särskilt viktigt om vi är på en offentlig plats då vi har många ögon på oss...” 

(4). 

Flera informanter beskriver att om kollegan är negativt inställd till sitt arbete, upplever 

de en ökad känsla av ensamhet och otillräcklighet när de ställs inför 

hjärtstoppsituationer. Upplevelsen av ensamhet beskrivs kunna uppstå om de jobbar 
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med någon som de inte kan dela sina tankar med vid bedömning och behandling av 

patienten. 

”Man kan verkligen känna sig ensam och man vet att man är långt ifrån sjukhuset. Om 

det är någon som har hjärtstopp eller begynnande hjärtstopp, det är mycket saker som 

ska hända på kort tid och fast man då har jobbat länge inom akutsjukvården kan man 

känna sig väldigt själv och ensam”(2). 

Informanterna upplever kompetens som viktigt. Om kollegorna i teamet6 har samma 

kompetens kan de ha en medicinsk diskussion, vilket de upplever kan bidra till att göra 

arbetet tryggare. Kompetensen anses vara viktig i det prehospitala arbetet, men också 

erfarenhet och livserfarenhet. Livserfarenhet upplevs som viktig då de ställs inför 

komplexa situationer som kan vara lättare att bemöta med viss livserfarenhet. Att kunna 

göra strukturerade bedömningar för att upptäcka en akut sjuk patient och påbörja 

adekvat behandling upplevs av informanterna som viktigt då vårdtiden kan vara lång 

under transporten till närmaste sjukhus. Detta upplever personalen kräver erfarenhet. 

”… Att man har andra erfarenheter än ambulans. Det behöver absolut inte vara 

ambulans. Det upplever jag ganska tydligt med personer som kommer från akuten t.ex. 

att man har erfarenhet av att se akutsjuka patienter det är viktigt, sen om det är från 

ambulansen är ganska oviktigt” (1).   

I intervjuerna framkommer även att larmfrekvensen på ytterstationer varierar och vissa 

perioder är lugna. Under lugna perioder kan det vara svårt att upprätthålla den 

kompetens som förväntas av personalen. Det är ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad.  

”Det är lätt när det är lugna perioder att man tappar en del… Detta tror jag inte spelar 

någon roll om man har lång erfarenhet, man behöver ha patienter för att hålla sin 

                                                 
6 Med team eller ambulansteam menas att det är två i besättningen 



 

21 

 

kompetens och känna sig trygg när man ställs inför situationer. Sen har man såklart 

erfarenhet från många situationer man ställs inför och kan relatera till” (4) .  

Erfarenheten lyfts som viktig. Informanterna anser att det är olämpligt att börja arbeta 

prehospitalt som nyutexaminerad sjuksköterska, allra helst på en ytterstation. 

Informanterna beskriver att det inte är ovanligt att de arbetar med en oerfaren kollega. 

Den som har mest erfarenhet intar då ledarrollen. I situationer då de anländer som första 

team till ett hjärtstopp kan det upplevas som svårt att arbeta tillsammans med en 

oerfaren kollega, då mycket saker ska hända på kort tid i en hjärtstoppssituation. Om 

båda kollegorna i teamet vet vad de ska göra i väntan på assistans ökar känslan av 

trygghet.   

”Jag tycker egentligen inte att ambulansen är en miljö för en nyutexaminerad 

sjuksköterska, om man inte jobbat i vården innan…  det blir ingen bra situation för den 

personen, eller bra situation för den erfarna eller patienten tycker jag. Jag tycker 

absolut man behöver ha några års erfarenhet inne från huset, från en mer kontrollerad 

miljö, för det är det ju inte prehospitalt” (5).  

Ambulanssjuksköterskorna berättar om att de upplever sig ha tillgång till prehospital 

utrustning när de behöver skapa fri luftväg. De beskriver dock att de känner sig ovana 

inför att använda endotrakealtub och att de i första hand väljer larynxmask på grund av 

det. 

” Larynxmask känner jag att jag kan hantera…får jag ingen respons så måste jag ju 

intubera. Och intubera är ju inget som eh, jag är ju specialistsjuksköterska på 

ambulans, men jag har ju inte intuberat så många” (7). 
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Informanterna belyser samtidigt vikten av att vara uppdaterad i sin kompetens och för 

att kunna hantera den prehospitala utrustningen som finns. De menar vidare att det är 

viktigt att ta eget ansvar för att upprätthålla sin kompetens genom hospitering7. 

" Men jag tycker att det är ens egna ansvar att gå o hospitera, få försöka intubera där 

man har jättegoda förutsättningar" (10) 

 

5.1.3 Otrygghet i arbetssituationen 

Ambulanssjuksköterskor beskriver i intervjuerna att de ofta känner sig oroliga och har 

en känsla av utsatthet vid transporter där avancerad hjärt-lungräddning utförs. De 

belyser i intervjuerna flera faktorer som påverkar känslan de har inför att förflytta 

patienten från hämtplats till ambulans:”Utsatthet”;”Vårdmiljö”; ”Arbetsmiljö” och 

”Ambulansens utrustning”.  

I intervjuerna framkommer att informanterna upplever en utsatthet i den prehospitala 

miljön. Känslan av utsatthet uppkommer enligt informanterna då de inte har 

möjligheten att vara bältad under pågående transport. Informanterna anser att de inte 

kan utföra kompressioner med tillräckligt god kvalitet om de sitter bältade. Den känslan 

gör att de upplever att de måste välja mellan sin egen säkerhet och att kunna ge 

patienten bästa chans till överlevnad. Ofta väljs den egna säkerheten bort för att rädda 

patienten och de beskriver då hur de tänker på sina familjer och känslan av att det kan 

hända dem något under en transport där de står obältade. 

 

                                                 
7 Med hospitering menas att besöka en avdelning eller mottagning för att lära sig om dess 

specialitet/inriktning 
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”Alltså, vi ska ju vara bältade men då kan vi inte göra tillräckligt bra kompressioner. 

Så man väljer lite. Alltså, man vill ju göra allt för patienten. Men man vill ju komma 

hem till sin familj” (6). 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver emellanåt att känslan av utsatthet kan uppstå i 

situationer där patienten drabbats av allvarlig sjukdom på offentlig plats. De berättar då 

att de förflyttar patienten snabbt till ambulans för att inte behöva arbeta inför publik. De 

ser i situationen till patientens integritet men även för sin egen skull då de upplever att 

publik ibland tar upp sin telefon och filmar allvarliga händelser. 

 

”Jag har svårare om det är på allmän plats. För först och främst så tycker jag inte att 

det är värdigt att stå och hålla på med HLR inför publik. Och så vill jag jobba i lugn 

och ro…utan mobiler som filmar…” (8). 

 

Ambulanssjuksköterskorna lyfter både positiva och negativa aspekter när det gäller 

patientens säkerhet. Majoriteten av ambulanssjuksköterskorna anser att personalen är 

noggranna med att sätta säkerhetsbälten på patienten och att patientens säkerhet 

prioriteras, även före den egna säkerheten. 

 

”Alltså patienten ligger ju på en bår. Fastspänd enligt konstens alla regler... för vi 

skulle ju aldrig lägga en patient på båren och inte knäppa fast bältet. Det är ju knappt 

så vi knäpper loss bältet för att sätta fast EKG elektroderna så medans vi både kan sitta 

och åka bakvända, obältade och ligga halvtvärs över patienten och utföra HLR med en 

hand bara för att få till nån form av cirkulation” (7). 
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Några av informanterna belyser att det finns brister i hur bilbältet används på patienten. 

De berättar att det finns svårigheter med att fästa axelremmarna på patienten på grund 

av att medicinsk-teknisk utrustning ska få plats på patientens bröst. 

 

 ”Det är svårt att använda axelbältena, för då har man den ena deffplattan, så jag 

upplever att det är sällan man använder axelbältena när man gör HLR utan det är 

midje- och ben bältet som använd. Jag tror att vi överlag är dåliga på att dra åt bältena 

hårt… (3). 

 

Flera av informanterna menar att patientens säkerhet äventyras på grund av lösa föremål 

som kan ramla på patienten eller att de obältade ambulanssjuksköterskorna kan ramla på 

patienten. 

”Det är ju om vi far och ramlar på patienten. Men det gör man ju inte riktigt utan man 

håller sig ju i över huvudet med en hand. Så patienten säkerhet i det här är ju i så fall 

att det inte blir bra kvalitet på kompressioner och man kan inte liksom göra sitt bästa 

på grund av att man inte har dom förutsättningarna när man står upp” (10). 

Problem som ambulanssjuksköterskorna belyser är att de ofta förflyttar patienten från 

hämtplatsen tidigt i situationen på grund av att de inte vill arbeta i offentlig miljö där 

patientens integritet skadas. 

 

” Jag tror att det finns nåt inbyggt som gör att det inte känns värdigt att stå och trycka 

nån på bröstkorgen och slita av kläderna och…” (8).  

 

I intervjuerna belyser informanterna problemet med att vara obältad under transport till 

sjukhus. De berättar om avstånd från ytterstationer som tar upp mot 45 minuter och där 
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de står obältade i hastigheter över 120 km i timmen. Oron och känslan av utsatthet gör 

att de ibland vill stanna på hämtplatsen och utföra avancerad hjärt-lungräddning tills 

dess att de uppnår en cirkulatorisk rytm som gör att de inte längre behöver göra 

kompressioner. 

”Egentligen skulle jag vilja svara att man inte lastar överhuvudtaget. För det är inte 

säkert och det är inte värt det. Men så gör man ju det i alla fall. Det krävs ju att jag är 

obältad. Och även om min kollega kör lugnt så, om man säger att lugnt är 100 km i 

timmen på E22, det är ju till och med att hålla hastighetsbegränsningen. Men att krocka 

i 100 km i timmen obältad är ju bara så osäkert det bara kan bli” (8). 

Informanterna beskriver även problemen med att utföra avancerad hjärt-lungräddning 

under pågående transport. De berättar att de ofta tappar balansen och ibland ramlar de i 

knät på kollegan som sitter bredvid. De slår huvudet i taket och får utföra 

kompressioner med en hand för att kunna hålla i sig under transporten in till sjukhuset. 

” Kollegan får ju hålla emot lite i midjan och så, det blir ju så. Så att den håller ju 

nästan i en och blir det minsta lilla inbromsningen så kommer man ju helt, så far man 

ju” (9). 

Informanterna beskriver i intervjuerna att de känner sig osäkra och att de ofta tänker på 

sin säkerhet först efteråt, när patienten är på akutmottagningen. 

”Väldigt dålig, som sagt vi står och sitter obältade under hela transporten till sjukhuset, 

ibland kan det va transporter upp emot 1 timme, som man är obältad i höga hastigheter. 

Man står ofta upp och då är det lätt att tappa balansen vid inbromsning, nu sist jag va 

med så slog jag huvudet i taket nästan hela tiden när jag gjorde kompressioner.  Så vår 

säkerhet är jättedålig, när man jobbar med patienten är man så fokuserad på det så 

man tänker inte så mycket på det” (4). 
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Ambulanssjuksköterskorna tycker även att deras säkerhet brister på grund av lösa 

föremål som far omkring vid inbromsningar. Den prehospitala utrustningen kan vara 

hård och tung och kan komma att skada både ambulanspersonal samt patient. 

” Andningsvårdsväskan är ju rätt tung, om den far. Och även lättare saker som deffen. 

Om den kommer som en projektil så är den ju väldigt hård” (10). 

 

Flera av informanterna efterfrågar mekanisk kompressionsutrustning. De menar att om 

de hade mekanisk kompressionsutrustning, skulle de kunna sitta bältade under 

transporter där avancerad hjärt-lungräddning utförs.  

”Man skulle kunna klara sig på en person bak egentligen om man hade kunnat göra 

hjärtkompressioner med LUCAS,8 det hade ju underlättat absolut och varit säkrare. 

Kompressionerna blir ju inte så bra när man gör dom under transport heller ju. 

Kompressionerna blir nog inte alltid så bra i och med att man står upp, det svajar, man 

halkar till det blir inte alltid så bra kompressioner” (5). 

I intervjuerna framkommer även aspekterna med att personalen inte orkar att utföra 

tillräckligt väl utförda kompressioner under så lång tid. De beskriver att det händer att 

de först måste utföra kompressioner i 20 minuter eller mer på hämtplatsen och sedan 

fortsätta utföra kompressioner i 45 minuter till under transporten till sjukhuset.  

”När man gjort HLR länge, kanske 20 minuter hos patienten och sen fortsätter man 

sådär 30 minuter till. Då är man rätt trött i armarna. Man gör ingen bra HLR men man 

tappar också balansen lätt” (6). 

                                                 
8 LUCAS är varumärke på mekanisk kompressionsutrustning 
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Ambulanssjuksköterskorna menar att möjligheten till att ha mekanisk 

kompressionsutrustning och ventilator9 i bilen skulle öka säkerheten. Flera av 

informanterna uppger att de måste sitta på sätet bakom patientens huvud i ambulansen 

om de ska ventilera patienten manuellt, vilket innebär att de inte kan ha bilbälte på sig 

då det saknas på den platsen. Informanterna ser det som nästintill omöjligt att utföra 

avancerad hjärtlungräddning ensam i ambulansens vårdhytt. 

 ”Jag har kollegor som inte fått assistans och då är det svårt att utföra HLR själv om 

man ska komprimera, ventilera, ha koll på tiden och ge läkemedel” (2). 

När ventilator används kan ambulanssjuksköterskan sitta bältad i vårdhytten och vara 

behjälplig till sin kollega med läkemedel eller som stöd i behandling. Informanterna 

beskriver den mekaniska utrustningen som ett verktyg för dem att kunna arbeta säkert 

och kunna ge patienten bästa chans till överlevnad. Några informanter berättar att 

utrustningen börjar bli sliten och att de då önskar att ny utrustning köps in. Även här ser 

de en säkerhetsaspekt i att ny ventilator köps in då de nyare modellerna av ventilator 

kan fästas i ambulansen vilket gör att andningsvårdsväskan inte skulle behöva stå löst i 

ambulansen och därmed utgöra en säkerhetsrisk. 

”Vi har en ventilator men eh om man säger såhär så är ju den 15 kanske 20 år. Och det 

skulle absolut behövas en ny. För att det finns mycket enklare modeller idag, det finns 

mycket smidigare modeller som är små. Som är liksom är, som är jätteenkla som är 

enkla att ställa om på barn. Att den är ju lättare att hantera i bilen. Då utan hade man 

den lite mindre så skulle man ju kunna flytta över den i bilen med ett klick. Den vi har 

nu ...vi har inte riktigt möjlighet att sätta fast den på samma sätt” (10). 

                                                 
9 Ventilator kopplas till endotrakealtub eller larynxmask för att ge luft till patienten 
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I intervjuerna framkommer att ambulanssjuksköterskorna ser tillgången till defibrillator 

som en självklarhet. De anser att defibrillatorn är välfungerande i stort, men att det finns 

en viss problematik med batterier som måste bytas.  

 Eh och om man tänker på deff, alltså deffen. Den funkar ju bra. Det är ju lite att den 

har ju vart med batteriet. Men alla deffar har väl sin svaghet men just med batteri på 

våran deff har ju varit lite krångligt” (10). 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

En känsla av att vara utlämnad och otrygg vid situationer som kräver avancerad hjärt-

lungräddning, i kombination med längre transport till sjukhus, löper som en röd tråd 

genom hela resultatet.   

Husserl (1995) beskriver att människan är i behov av att förstå sin omgivning och om 

det brister i kommunikationen eller i förståelsen för varandra, kan den ena parten känna 

sig missförstådd och otrygg. Detta synliggörs i denna studies resultat där brister i 

kommunikationen kan skapa känsla av att vara otrygg och utlämnad. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att en väl fungerande kommunikation leder till att 

ambulansuppdraget fungerar väl och ambulanssjuksköterskan känner sig trygg och 

behövd. Att arbeta tillsammans med öppet sinne och respekt för sin kollega har i   

studien Understanding Nurse-to-Nurse Realationships and Their Impact on Work 

Environments, visat sig ge en känsla av samförstånd och ett positivt möte med patienten 

(Moore, Leahy & Lanig, 2013). Ambulanssjuksköterskorna i vår studie belyser att de 

upplever kommunikationen mellan kollegor som avgörande i hur mötet med patienten 

blir. Detta är något som stöds av Garon (2012) som menar att samarbetet förbättras om 

kollegan ges utrymme att tala och bli lyssnad på. Uppföljning och att reflektera över 

händelser är en del av det som skapar känslan av att vara ett team (Husserl, 1995). 

Ambulanssjuksköterskorna berättar om känslan av att vara ett team inom 

ambulansorganisationen som något positivt och välfungerande. God samverkan är något 

som ambulanssjuksköterskorna värderar högt. De belyser samarbetet med 

räddningstjänsten under så kallade samverkanslarm, som välfungerande och värdefullt. I 

den prehospitala miljön finns stort behov av att vara flera personer som kan bära, hämta 

utrustning, utföra kompressioner samt finnas som stöd för anhöriga. Hoekstra (1993) 
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bekräftar detta i sin studie där resultatet visar att genom samslarm kan räddningstjänsten 

snabbt vara på plats hos patienten och därmed tidigt inleda livsuppehållande åtgärder. I 

artikeln framkommer att ambulansbesättningens möjlighet till assistans ökar avsevärt 

vid tillgång till sams-larm (ibid.). Mot bakgrund av detta är det således angeläget att 

vidareutveckla samarbetet med andra aktörer genom gemensam utbildning, för att 

kunna ge patienten tidig och effektiv vård.  

Att skapa fri luftväg var något som en stor del av informanterna oroade sig för. I de 

flesta intervjuerna framkommer att de är nöjda med att tillgången till larynxmask finns. 

Men de berättar även om oron över att behöva intubera med endotrakealtub då de inte 

gör detta så ofta. Genzwuerker (2008) beskriver i sin studie att det är viktigt för 

ambulanssjuksköterskorna att känna sig trygga i hanteringen av larynxmask och 

endotrakealtub. Informanterna i vår studie anser, liksom Genswuerker (2008) att 

ambulanssjuksköterskor bör beredas möjlighet att upprätthålla sin kompetens genom att 

hospitera på avdelning där de kan intubera patienter i lugn miljö. 

Erfarenhet och kompetens är något som spelar stor roll för ambulanssjuksköterskorna. 

De upplever en känsla av att vara ensam om de svåra besluten som följer i den 

prehospitala miljön, om de arbetar tillsammans med en oerfaren kollega. De belyser 

problemet där situationerna ställer sig på sin spets, bland annat när endast en 

ambulansbesättning finns att tillgå. Wiklund, Gustin & Bergbom (2012) belyser känslan 

av att vara ensam och att människan har ett behov av att vilja förstå andra människor. 

När ambulanssjuksköterskor står inför situationer där den ena kollegan inte kan ge 

uttryck för sin kunskap kan det skapa en känsla av ensamhet och utsatthet för motsatt 

kollega (ibid). Detta bekräftas i vår studie där informanterna menar att det är av stor vikt 

att kollegan de åker med har erfarenhet av dessa situationer för att de själva ska kunna 

känna att de ingår i ett team och att de inte ska känna sig så utsatta och ensamma om 
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alla de beslut som ska fattas. Som ambulanssjuksköterska arbetar man emellanåt med 

nyutexaminerade sjuksköterskor. I studien framkommer det att 

ambulanssjuksköterskorna anser att de nyutexaminerade sjuksköterskorna saknar den 

kompetens och erfarenhet som de anser krävs för att arbeta inom ambulanssjukvården. 

Resultatet stämmer väl överens med Patricia Benner (1993) som menar att 

sjuksköterskors process från novis till expert kan komma att ta flera år och att 

sjuksköterskan som är novis inte kan hantera akuta omhändertagande lika väl som 

sjuksköterskan med erfarenhet.  Flera av informanterna önskar att kraven för hur 

mycket erfarenhet sjuksköterskan ska inneha för att få arbeta inom ambulanssjukvården 

skulle vara högre. Informanterna hävdar att erfarenheten är avgörande för hur 

förberedelsen blir på väg ut till patienten. De menar att kollegorna diskuterar mer med 

varandra om den ena kollegan är oerfaren vilket ses som positivt för att stärka 

teamarbetet. Å andra sidan menar de att arbete tillsammans med en erfaren kollega ger 

den trygghet som behövs för att stärka teamkänslan, trots att diskussionerna på väg ut 

till patienten ofta uteblir. Detta stärks genom Benners teori (1993), där Benner menar att 

specialistsjuksköterskan ses som viktig i den övergripande vården vid akuta situationer 

genom att denne uppnått stadie fem där hon/han benämns som expert. I detta stadie har 

specialistsjuksköterskan uppnått den grad av expertis som gör att denne har förmåga att 

snabbt kunna fatta beslut och ge vård i den akuta situationen (ibid.), vilket stämmer 

delvis överens med vad ambulanssjuksköterskorna upplever i vår studie. Informanterna 

anser att det inte är tillräckligt med specialistutbildning och den kompetens det ger. De 

menar att det även behövs erfarenhet för att stärka kompetensen som 

specialistsjuksköterska och kollega. Kombinationen av utbildning och erfarenhet 

medför enligt informanterna en ökad känsla av trygghet i yrkesrollen. 

Ambulanssjuksköterskorna i vår studie menar att det är svårare att fatta svåra beslut i 

den prehospitala miljön där risker och hot föreligger om de åker med en oerfaren 
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kollega. Svårigheten att i akuta situationer fatta snabba och väl förankrade beslut 

bekräftas av Gunnarsson och Warren-Stombergs (2008) studie som visar på att erfaren 

personal fattar kvalitativt bättre beslut i akuta situationer än den oerfarne kollegan. 

Informanterna i denna studie betonar vikten av att ha tillgång till den prehospitala 

utrustningen som finns i ambulanserna. Utan tillgång till varken ventilator eller 

mekanisk kompressionsutrustning, upplever ambulanssjuksköterskorna att de får sätta 

sin egen säkerhet åt sidan. Flera av informanterna beskriver transporten som otrygg och 

att skaderisken är stor på grund av att de inte är bältade. I studien National Perspective 

on Ambulance Crashes and Safety (Smith, 2015) belyser forskaren riskerna med att stå 

obältad i ambulansen under pågående transport. I studien framkommer flera fall där 

personer som krockat med ambulans under pågående utryckning skadats svårt eller 

avlidit på grund av att de inte varit bältade (ibid). Ambulanssjuksköterskorna i vår 

studie berättar att de ser bristen på mekanisk kompressionsutrustning som både en 

säkerhetsbrist och kvalitetsbrist. De menar att manuella bröstkompressioner under 

pågående transport inte håller tillräckligt god kvalitet. Detta bekräftas av Soar med 

kollegor (2015) som belyser just problemet med att manuella bröstkompressioner inte 

håller lika god kvalitet som mekanisk kompressionsutrustning. I deras studie 

framkommer det att ett byte mellan komprimerare bör ske efter två minuter för att 

cirkulationen ska upprätthållas för patienten (ibid). McDonald med kollegor (2013) 

instämmer och menar att kvalitén på manuella bröstkompressioner minskar efter två 

minuter genom att djupet på kompressioner samt hastighet försämras påtagligt efter 

angivna minuter. Ambulanssjuksköterskorna i studien efterfrågar mekanisk 

kompressionsutrustning i samtliga ambulanser och att den prehospitala utrustningen 

förnyas för att kunna uppnå en högre kvalitet avseende bröstkompressionerna, samt 

skapa en tryggare arbetsmiljö för ambulanssjuksköterskorna genom att de kan sitta 

bältade under transport. Detta stämmer väl överens med Suserud, Johnsson, Johansson 
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och Petzälls (2013) studie som visar att bältesanvändningen är viktig för att en säker 

arbetsmiljö ska upprätthållas. Deras studie visar att bältesanvändning medför ökad 

säkerhet både för personal, patient och anhöriga i vårdhytten (ibid.). Detta liknar de 

berättelser som ambulanssjuksköterskorna i vår studie återger.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning studerar upplevelsen av ett fenomen och kan kopplas till 

livsvärldsteorin och den personliga livsvärlden (Dahlberg & Segersten, 2010). Eftersom 

denna studies syfte var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser vid 

hjärtstoppssituationer med efterföljande längre transport till sjukhus, valdes därför en 

kvalitativ induktiv metod med semistrukturerade intervjuer. Fenomenet som undersökts 

var sedan tidigare sparsamt utforskat. Vald metod och ansats möjliggjorde en djupare 

förståelse för ambulanssjuksköterskors upplevelse av att utföra avancerad hjärt-

lungräddning under längre transporter. För att analysera materialet användes 

innehållsanalys. Författarna hade sedan tidigare sparsam erfarenhet av att analysera 

insamlat material och handledaren har fungerat som ett stöd för reflektioner i 

analysfasen. Danielsson (2012) menar att materialets kvalitet kan påverkas om 

författarna för första gången genomför datainsamling, granskning och analys. Detta 

skulle kunna vara en begränsande faktor. Å andra sidan menar Kristensson (2013) att 

innehållsanalys kan vara en bra nybörjarmetod, eftersom den innebär att insamlad data 

bearbetas på ett systematiskt sätt. I syfte att öka studiens kvalitet har författarna 

inhämtat kunskap från vetenskapliga artiklar och vårdvetenskaplig litteratur samt arbetat 

stegvis och metodiskt med studiens alla delar.  
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Resultatet från en kvalitativ studie går inte att generalisera, oavsett tidigare erfarenhet är 

varje upplevelse personlig (Granheim & Lundman, 2004). En kvalitativ studie bedöms 

istället utifrån dess hållbarhet, vilken kan beskrivas och bedömas med hjälp av 

trovärdighetsbegreppet. Tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet är 

trovärdighetsbegreppets fyra delar (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tillförlitlighet handlar om analysens sanning, hur väl det insamlade materialets innehåll 

är tolkat. Triangulering kan användas för att stärka tillförlitligheten, det innebär att två 

eller fler författare analyserar och tolkar materialet för att stärka resultatet (ibid.). 

Författarna har under analysfasen tillsammans reflekterat över tolkningarna som gjorts. 

Författarna medvetandegjorde och diskuterade sinsemellan sin egen förförståelse under 

hela forskningsprocessen och handledaren har funnits till hands som ett stöd i denna 

process. Det kan ses som positivt för studien att det fanns en spridning i urvalet, 

avseende att ambulanssjuksköterskorna hade olika lång yrkeserfarenhet, vilket 

medförde att det studerade området kunde utforskas ur olika perspektiv och stärka 

studiens resultat. 

Författarna kände några av informanterna sedan tidigare vilket skulle kunna påverka 

intervjuernas innehåll och därmed studiens resultat. En intervjuguide användes som 

underlag för att minska risken för att intervjuerna skulle påverkas av författarnas 

relation till informanterna. Alla informanter fick därmed samma frågor. Samtliga 

informanter tyckte ämnet var viktigt och anmälde frivilligt sitt intresse att delta. 

 De semistrukturerade intervjuerna som genomfördes varierade i längd mellan 20 - 60 

minuter, vilket relativt väl motsvarar rekommenderad tid, som enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är 30 -  60 minuter. Det framgick tydligt att variationen i intervjuernas 

längd var relaterad till sjuksköterskornas erfarenhet av att utföra avancerad hjärt-

lungräddning under längre transport till sjukhus. De som hade lång erfarenhet hade 
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betydligt mer att delge än de som inte varit med så många gånger. Det kan diskuteras 

om ett tillräckligt djup i samtalet kunde uppnås i de intervjuer som varade kortare tid än 

30 minuter. Författarna utgick dock i samtliga intervjuer från den framtagna 

intervjuguiden (Bilaga 4), vilket innebär att alla informanter fick samma frågor. Det kan 

även ifrågasättas om informanternas berättelse begränsades av utformningen på 

frågorna och att detta, snarare än informanternas erfarenhet, var den egentliga orsaken 

till att en del intervjuer blev kortare än 30 minuter. Författarna upplever dock att 

intervjuerna gav rikt innehåll och material att analysera vidare. I slutet av intervjuerna 

ställdes frågan ”är det något du vill tillägga” ?, för att informanten skulle ha möjlighet 

att utveckla sina tankar. Analysprocessen ska vara väl beskriven och överskådlig 

(Graneheim & Lundman, 2004). För att ytterligare stärka tillförlitligheten 

åskådliggjordes analysprocessen i denna studien genom att presentera exempel från 

analysen i en tabell (Figur 1). 

Överförbarhet innebär hur studiens resultat kan överföras och användas. Enligt 

Graneheim & Lundman (2004) är det läsaren som avgör om studiens resultat är rimligt. 

Författarna har redovisat hur många informanter som deltagit, hur många år de arbetat 

inom yrket och att samtliga informanter arbetar vid ytterstationer som har långa 

transporter till sjukhuset. Resultatets överförbarhet kan ses som begränsad eftersom den 

genomförts inom ett begränsat geografiskt område och att endast tio informanter 

intervjuats. Studiens resultat skulle dock kunna vara överförbart till ytterstationer i 

andra geografiska områden där ambulanssjuksköterskor utför avancerad hjärt-

lungräddning under längre transporter med samma förutsättningar som 

ambulanssjuksköterskorna i denna studie t.ex. utan mekanisk kompressionsutrustning. 

Verifierbarhet visar läsaren att resultatet i hög grad beskriver materialets innehåll 

(Graneheim & Lundman 2004). I studien finns resultatet presenterat och lämpliga citat 
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har lagts till i texten för att tydliggöra resultatet. Detta ökar verifierbarheten i studien, 

enligt Graneheim och Lundman (2004).   

Giltighet innebär hur materialet och resultatet står sig över tid (Graneheim & Lundman 

2004). Studiens material samlades in i januari 2017. Intervjuguiden konstruerades av 

författarna med stöttning från handledaren, och testades i en pilotintervju för att 

undersöka att den var användbar för ändamålet (Bilaga 4). Intervjuguiden användes som 

stöd för att hålla intervjuernas fokus på det fenomen som skulle undersökas, för att få ett 

djupare samtal och mer data till resultatet.    

 

7. Slutsats 

Studiens resultat skulle kunna bidra till ökad förståelse för ambulanspersonalens 

arbetssituation och arbetsmiljö vid pågående avancerad hjärt-lungräddning på hämtplats 

och under längre transport till sjukhus. Resultatet visar att det finns behov av 

förändringar inom följande områden: 

- Standardiserad mekanisk kompressionsutrustning i ambulanserna, skulle kunna bidra 

till ökad trygghet och säkerhet för såväl ambulanssjuksköterskor som patienter.  

- Åtgärder för att stärka teamarbetet kan leda till ökad effektivitet och bättre 

kommunikation mellan kollegor. Trygga team ökar möjligheterna att ge en bättre vård 

till patienterna.  

- Kompetensutveckling i det dagliga arbetet skulle kunna bidra till ökad effektivitet och 

ökad trygghet i yrkesrollen för ambulanssjuksköterskorna. 

- För att skapa trygga team bör erfarenhet vara en viktig aspekt vid rekrytering av 

ambulanssjuksköterskor 
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8. Framtida forskning 

I en framtida studie skulle ambulanssjuksköterskors upplevelse av att utföra avancerad 

hjärt-lungräddning under längre transporter till sjukhus, när de har tillgång till mekanisk 

kompressionsutrustning, kunna undersökas. Därefter skulle en jämförelse mellan de 

båda studiernas resultat kunna genomföras. I en framtida studie skulle betydelsen av 

erfarenhet och kompetens kunna undersökas vidare. I en sådan studie skulle fokus 

kunna ligga på att undersöka upplevelsen av strukturerad bedömning och behandling av 

en akut sjuk patient i förhållande till ambulanssjuksköterskans erfarenhet och 

kompetens.  

 

9. Författarnas arbetsinsats 

Författarna har under arbetet med uppsatsens haft ett gott samarbete under våren 2017. 

Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad. Författarna har under processens gång lärt 

av varandra och löst de problem som uppstått tillsammans och med stöd från 

handledare. Båda författarna upplever processen som lärorik och rolig. 

Tack  

Ett stort tack till vår handledare Rosita Brolin som hjälpt oss genom processen att  

skriva detta arbete. Du har varit till stor hjälp och hela tiden stöttat oss. Vi vill också  

tacka de informanter som deltagit, utan er hade detta arbete inte kunnat genomföras. 



 

38 

 

Referenser 

Alvesson, M. Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Arbetsmiljöverket, (2015). Arbeta med arbetsmiljön. 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon [2016-

12-14] 

Benner, P. (1993). Från novis till expert: mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. 

Lund: Studentlitteratur. 

Carlström, O. (2017). Statistik HLR Kalmar län. 

Cooper, S., Barrett, B., Black, S., Evans, C., Real, C., Williams, S., & Whright, B. 

(2004). The emerging role of the emergency care practioners. Emergency Medical 

Journey. 21(5):614-618. 

Danielsson, E. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: Från ide´ till examination inom omvårdnad (pp. 329-344). Lund: 

Studentlitteratur. 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa & Vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Författarna och Natur & Kultur. 

Eriksson, B. Advanced Medical Life Support. (2014) Ett svenskt kompendium till 

läroboken. Sid. 60-61, 90-110, 179-211. 

Fox, J., Fiecher, R., Gerstl, P., Url, A., Wagner, H., Lüscher, F., Eriksson, U & Wyss, 

C.A. (2013). Mechanical versus manual chest compression CPR underground 

ambulance transport conditions. Acute Cardiac Care, 15 (1) 1-6. 



 

39 

 

Friberg, F. & Öhlén, J, (2012) Vetenskaplig teori och metod - från ide till examination. 

Lund: Studentlitteratur. 

Garon, M. (2012). Speaking up, being heard: registered nurses´ perceptions of 

workplace communication. Journal of Nursing Manegement.  

Gentil, R., Ramos, L., & Whitaker, I. (2008). Nurses training in prehospital care. 

Revisto Latino-American. Enfermagen. 16(2).  

Genzwuerker, H. (2008) Prehospital airway management: the patient needs oxygen! 

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.  

Graneheim, U H., & Lundman, B (2004). Qualitative content analysis in nursing  

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse  

Education Today, 24(2), 105-112. 

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2012) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

och sjukvård. Lund: Studentlitteratur AB. Sid. 187-201 

Gunnarsson, B-M. & Warren Stomberg, M. (2008) Factors influencing decision making 

among ambulance nurses in emergency care situations. International emergency 

nursing. Volume 17, Issue 2.  

Henricson, M. Billhult, A. (2012). Vetenskaplig teori och metod från idé till 

examination inom omvårdnad. Sid. 130 - 137, Studentlitteratur AB. 

Hjälte, L., Suserud, BO., Herlitz, J. & Karlberg, I. (2007). Why are People without 

medical needs transported by ambulance? A study of indications for pre-hospital care. 

European Journal Of Emergency Medicine,14(3)151-6. 



 

40 

 

Svenska HLR-rådet. (2015) Riktlinjer för avancerad hjärtlungräddning. Hämtad från 

HLR.nu 

Hoekstra JW, Banks JR, Martin DR, Cummins RO, Pepe PE, Stueven HA et al. (1993) 

Effect of first-responder automated defibrillation on time to therapeutic interventions 

during out-of-hospital cardiac arrest. The Multicenter High Dose Epinephrine Study 

Group. Ann Emerg Med.  

Husserl, E. (1995). Fenomenologins ide`. Göteborg: Diadalos. Sid. 346-366. 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I. Henricsson, M. (red)., Vetenskaplig teori och 

metod från ide till examination. Lund: Studentlitteratur AB. Sid. 70-92. 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik – för  

studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

Malterud, K. (2011) kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Universitetsförlaget, 

studentlitteratur. 

McDonald C. H., Heggie, J., Jones, C. M, Thorne, C. J. & Hulme, J. (2013). Rescuer 

fatigue under the 2010 ERC guidelines, and its effect on cardiopulmonary resuscitation 

(CPR) performance. Emergency medicine Journal.  

Moore Weaver, L., Leahy, C., Sublett, C., & Lanig, H. (2013). Understanding Nurse-to-

Nurse Relationships and Their Impact on Work Environments. Medsurg Nursing.  

Northern Nurses Federation. (2003) Ethical guidelines for nursing research in the nordic 

countries. Vård i Norden. Hämtad 2017-01-08. for nursing practice. Philadelphia: 

Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Palazzo, F.F., Warner, O.J., Hanon, M. & Sadana, A. (1998). Misuse of the London 



 

41 

 

ambulance service: How much and why? Journal of Accident and Emergency Medicine, 

15(6):368-70. 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence  

for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams &  

Wilkins. 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, (2009) 

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot ambulanssjukvård. 

SFS (1977:1160). Arbetsmiljölag. Stockholm: Riksdagen 

SFS (2010:659). Patientsäkerhetslag. Stockholm: Riksdagen 

Slattery, D & Silver, A. (2009). The hazards of providing care in emergency vehicles: 

an opportunity for reform. Prehospital Emergency Care: Official Journal Of The 

National Association Of EMS Physicians And The National Association Of State EMS 

Directors, 13(3), 388-397. 

Smith.N. A (2015) National Perspective on Ambulance Crashes and Safety. EMS world 

Ambulance. Sökning 161215.  

Suserud, B., Jonsson, A., Johansson, A., & Petzäll, K. (2013). Caring for patients at 

high speed. Emergency Nurse, 21(7), Sid. 14-18. 

Suserud, B. & Svensson, L. (2009) Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber AB. 

Sid.179- 234.   

Thomson, H. (2010) Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur 



 

42 

 

Öhrn, A. (2013). Säker vård. I Edberg A-K., Ehrenberg A., Friberg F., Wallin L., Wijk 

H. & Öhlén J. (red.), Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom 

sjuksköterskans specialistområden. sid. 181-215. Lund: Studentlitteratur. 

Vermeulen, R., Jaarsma, T., Hanenburg, F., Nannenberg, J., Jessurun, G., Zijlstra, F. 

(2008). Prehospital diagnosis in STEMI patients treated by primary PCI: the key to 

rapid reperfusion. Netherlands Heart Journal, 16;5-9. 

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (2012) Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

 



  

 

43 

 



  

 

I 

 

 

  

Bilaga 1 

 

Verksamhetschef godkännande av datainsamling till intervjustudien 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att utföra A-HLR under längre transport 

till sjukhus  

Ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter varierar och varje situation de ställs inför är 

unik. Arbetet kräver att noggrant genomföra bedömningar och behandlingar. I dagens 

forskning är ambulanssjuksköterskans upplevelse och erfarenheter av att utföra 

avancerad hjärt-lungräddning under längre transport till sjukhuset sparsamt beskrivna. 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie för att bidra till en djupare förståelse för 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av dessa transporter. Studien riktar sig till 

ytterstationer, då de har en transporttid på 20 minuter eller mer till sjukhuset.   

Vi vill intervjua 10 medarbetare som arbetar på stationer i södra delen av Sverige. De 

ska ha erfarenhet av att utföra avancerad hjärt-lungräddning under längre transport till 

sjukhuset, arbetat som ambulanssjuksköterska i minst 1 år. Medarbetarna kommer att 

tillfrågas via mail om att frivilligt anmäla sitt intresse att delta i studien.  

Vi kommer att genomföra intervjuer där deltagarna kan dela sina tankar och upplevelser 

av att utföra avancerad hjärt-lungräddning under längre transport till sjukhuset. 

Intervjun sker på en plats som deltagaren själv väljer och tar ungefär 30 till 60 minuter. 

Den kommer att spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras. 

Intervjuutskrifterna kommer att avidentifieras och resultatet kommer att presenteras så 

att det deltagaren berättar inte kan härledas till någon. Det insamlade materialet kommer 

att förvaras inlåst och hanteras konfidentiellt utan insyn för obehöriga. Deltagande är 

frivilligt och de kommer att få lämna ett skriftligt samtycke. Närsomhelst under studien 

kan deltagaren välja att avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Har du några frågor 

gällande studien så är du välkommen att vända dig till oss.   

Härmed ansöker vi om tillstånd att tillfråga ambulanssjuksköterskor om medverkan i 

vår studie som syftar till att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att utföra 

avancerad hjärt-lungräddning under längre transport till sjukhus. 

Vi heter Johanna Carlsson och Caroline Jonsson och läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

 



 

II 

 

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.    

 

Hälsningar 

 

 

__________________________       __________________________       

Caroline Jonsson        Johanna Carlsson 

cj222rj@student.lnu.se        jc222ks@student.lnu.se 

 

Handledare:  Rosita Brolin, Fil. Dr. Docent Universitetsadjunkt. Institutionen för hälso- 

och vårdvetenskap Linnéuniversitetet. E-post: Rosita.brolin@lnu.se 

         

 

Godkännande       

Undertecknad godkänner härmed att Caroline Jonsson och Johanna Carlsson genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.   

 

Kalmar/Västervik 2017-01-16          

 

 

_______________________________       

Namn       

Titel/Verksamhet/Ort       

Information till deltagande ambulanssjuksköterska i intervjustudie. 
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Bilaga 2 

 

Till dig som tjänstgör som ambulanssjuksköterska  

Information om intervjustudien Ambulanssjuksköterskans upplevelse vid 

hjärtstoppssituationer med efterföljande längre transport till sjukhus  

 

Ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter varierar och varje situation ni ställs inför är 

unik. Arbetet kräver att noggrant genomföra bedömningar och behandlingar. I dagens 

forskning är ambulanssjuksköterskans upplevelse och erfarenheter av att utföra 

avancerad hjärt-lungräddning under längre transport till sjukhuset sparsamt beskrivna. 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie för att bidra till en djupare förståelse för 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av dessa transporter. Studien riktar sig till 

ytterstationer, då ni kan ha en transporttid på 20 minuter eller mer till sjukhuset.   

Vi kommer att intervjua 10 medarbetare som arbetar på ambulansstationer i södra delen 

av Sverige. Du ska ha erfarenhet av att utföra avancerad hjärt-lungräddning under 

längre transport till sjukhuset, arbetat som ambulanssjuksköterska i minst 1 år.  

 

Vi vill bjuda in dig till en intervju för att dela dina tankar och upplevelser av att utföra 

avancerad hjärt-lungräddning under längre transport till sjukhuset. Intervjun sker på en 

plats som du väljer och tar ungefär 30 till 60 minuter. Den kommer att spelas in för att 

sedan skrivas ut och analyseras. 

Intervjuutskrifterna kommer att avidentifieras och resultatet kommer att presenteras så 

att det du berättar inte kan härledas till dig. Det insamlade materialet kommer att 

förvaras inlåst och hanteras konfidentiellt utan insyn för obehöriga. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kommer att få lämna ett skriftligt samtycke. Närsomhelst under studien 

kan du välja att avbryta din medverkan utan att ange orsak.  

 

Vi heter Johanna Carlsson och Caroline Jonsson och läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå.  

Har du några frågor angående studien kontakta oss gärna.    
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Kalmar/Västervik 2017-01-18 

 

Hälsningar 

 

Caroline Jonsson         Johanna Carlsson 

cj222rj@student.lnu.se       jc222ks@student.lnu.se 

  

 

Handledare:  Rosita Brolin, Fil. Dr. Docent Universitetsadjunkt. Institutionen för hälso- 

och vårdvetenskap Linnéuniversitetet. 

E-post: Rosita.brolin@lnu.se 
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Informerat samtycke 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av att utföra avancerad hjärt-lungräddning under längre transport till 

sjukhuset, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande.  

Jag samtycker till att den intervju jag deltar i spelas in, och att det som framkommer i 

intervjun sammanställs till en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet samt eventuellt en 

vetenskaplig publikation.       

Jag vet att deltagandet är frivilligt och att jag närsomhelst kan välja att avbryta mitt 

deltagande.                   

 

 

–––––––––––––––––––                                                      –––––––––––––––– 

Informantens underskrift                                                    Datum        

        

 

 

–––––––––––––––––––  

Namnförtydligande                 

  

 

Jag intygar att studiens syfte och upplägg förklarats för ovanstående informant     

     

 

 

–––––––––––––––––––                                                  ––––––––––––––––––  

Johanna Carlsson och Caroline Jonsson                       Datum 
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide 

 

• Ålder? 

• Utbildning? 

• Hur många år inom yrket? 

 

- Kan du beskriva hur det kan gå till när du/ni utför avancerad hjärt-lungräddning 

under längre transport till sjukhus? 

 

- Kan du beskriva hur du upplever din säkerhet när du utför A-HLR under 

pågående transport? 

- Hur upplever du patientens säkerhet under transporter där A-HLR pågår? 

- Hur ser du på ambulansbesättningens erfarenhet och kompetens från larm till 

avlämning på sjukhus där patient drabbats av plötsligt hjärtstopp? 

- Hur ser du på erfarenhet och kompetens i situationer där A-HLR pågår? 

- Hur upplever du tillgången till nödvändig prehospital utrustningen vid 

omhändertagande av patient och under transport där A-HLR utförs? 

- Hur upplever du att situationer där A-HLR pågår under längre transport till 

sjukhus fungerar? 

 

Följdfrågor att använda under intervju för att få deltagaren att berätta mer och ge oss ett 

annat djup i intervjun. 

 

- Kan du utveckla? 

- Hur kände du då? 

- Vad gjorde du då? 

- Du berättade förut att………kan du berätta om hur du upplevde det? 

- Du berättade förut att………kan du berätta vad du gjorde då? 
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Bilaga 5 

 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kansk

e 

Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är 

ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 

som innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning 

såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
 X  

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 

till fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 
  X 



 

VIII 

 

(PUL- ansvarig).   

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 
X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 

vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 

projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 

med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t 

ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

X   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

X   

 

 

 

Ansökningsblankett för rådgivande etisk granskning 

Följande uppgifter fylls i av sökande och godkännas av handledare. Ansökan ska 

vara skriven digitalt. Handskriven ansökan godtas inte. Fälten expanderar 

allteftersom Du skriver. 

1.1 Allmänna uppgifter 

1. Projektets titel 

     Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att utföra avancerad hjärt-

lungräddning under längre transport till sjukhus. 

2. Namn på personen/personerna som kommer att genomföra projektet, 

utbildningsprogram samt e-postadress. 



 

IX 

 

     Caroline Jonsson cj222rj@student.lnu.se och Johanna Carlsson 

jc222ks@student.lnu.se  Specialistsjuksköterskeprogrammet inom 

ambulanssjukvård  

3. Projektet genomförs vid: 

☐ Blekinge Tekniska Högskola 

☒ Linnéuniversitetet 

☐  Landstinget Blekinge 

☐  Landstinget i Kalmar län 

 

4. Projektet genomförs inom ramen för: 

☐ Kandidatuppsats 

☒ Magisteruppsats/Masteruppsats 

☐ Verksamhetsutveckling 

☐ Forskarutbildning 

☐ Specialistläkarutbildning (ST-utbildning) 

☐ Annat, ange vad: 

 

      

 

5. Namn på handledare för projektet, institution och e-postadress. 

      Handledare:  Rosita Brolin, Fil. Dr. Docent Universitetsadjunkt. Institutionen för 

hälso- och vårdvetenskap Linnéuniversitetet.  

E-post: Rosita.brolin@lnu.se 
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II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


