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Abstrakt 

 
Bakgrund: Varje år drabbas 10 000 personer av prehospitalt hjärtstopp och vid 5000 av 
fallen påbörjas hjärt-lungräddning. För ambulanspersonalen kan prehospitalt hjärtstopp 
upplevas som stressande eftersom de ska utföra flera medicinska åtgärder under tidspress. 
Att skapa fri luftväg och få en adekvat ventilering är av största vikt för patientens överlevnad, 
två av dessa metoder är endotracheal intubation och applicering av larynxmask. Syfte: 
Syftet med denna studie var att belysa och deskriptivt jämföra ambulanssjuksköterskans 
erfarenheter vid användning av larynxmask respektive endotracheal intubation vid 
prehospitala hjärtstopp. Metod: Denna studie hade en kvalitativ deskriptiv design där 
semistrukturerade intervjuer utfördes på nio ambulanssjuksköterskor i Västernorrlands län. 
Innehållsanalysen gjordes utefter det hermeneutiska paradigmet. Resultat: Resultatet var 
uppdelat i två områden den ena som handlar om endotracheal intubation och den andra om 
larynxmask. Huvudkategorierna för dessa två områden var beslutsprocess, tankar och 
känslor, endotracheal intubation inom ambulanssjukvården och larynxmask inom 
ambulanssjukvården. Slutsats: Endotracheal intubation var enligt intervjupersonerna den 
säkraste luftvägen, men de upplevde stress på grund av bristande kompetens kring 
ingreppet. De enda som inte upplevde stress kring ingreppet var de som hade 
anestesiutbildning. Larynxmask upplevdes som en enklare, snabbare metod med mindre 
risk för skador på patienten och kändes därför inte lika stressande för 
ambulanssjuksköterskorna att använda. Att få hospitera med jämna mellanrum på en 
operationsavdelning och öva de olika metoderna skulle göra att intervjupersonerna kände 
sig mer kompetenta och säkra inför sina uppgifter. 

Nyckelord     

Ambulans, ambulanssjuksköterska, endotracheal intubation, erfarenheter, hjärtstopp, 
kvalitativ design, larynxmask, omvårdnad. 

 

  



 

 

 

Abstract 
 
Background: Every year 10 000 people suffer from prehospital cardiac arrest and in 5,000 
cases, cardiovascular resuscitation begins. For ambulance staff, prehospital cardiac arrest 
may be experienced as stressful as they will perform several medical measures during time 
pressure. Creating a free airway and having adequate ventilation is paramount to patient 
survival, two of these methods are endotracheal intubation and application of laryngeal 
mask. Aim: The purpose of this study was to highlight and descriptively compare the 
ambulance nurse's experience in the use of laryngeal mask and endotracheal intubation at 
prehospital cardiac arrests. Method: This study had a qualitative descriptive design in which 
semi structured interviews were conducted on nine ambulance nurses in Västernorrlands 
County. The content analysis was conducted along the hermeneutical paradigm. Findings: 
The findings were divided into two areas, one of which concerns endotracheal intubation 
and the other about laryngeal mask. The main categories of these two areas were decision 
making, thoughts and feelings, endotracheal intubation in ambulance care and laryngeal 
mask within the ambulance care. Conclusion: Endotracheal intubation was the safest 
airway according to the interviewees, but they experienced stress due to lack of 
competence about the procedure. The only ones who did not experience stress about the 
procedure were those who had anesthesia training. Laryngeal mask was experienced as a 
simpler, faster method with less risk of injury to the patient and, therefore, was not as 
stressful for the ambulance nurses to use. Gaining regular interviews in an operating 
department and practicing the different methods would make the interviewees feel more 
competent and confident in their tasks. 

Keywords     

Ambulance, ambulance nurse, cardiac arrest, endotracheal intubation, experiences, 
qualitative design, laryngeal mask, nursing. 
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1. Bakgrund 

1.1. Hjärtstopp i Sverige 

I Sverige dör årligen ca 90 000 människor. HLR-rådet (2016) säger att ca 10 000 av dessa 

personer drabbas prehospitalt av plötsligt hjärtstopp. Vid 5000 av fallen påbörjas hjärt-

lungräddning och ca 500 människor av dessa överlever (HLR-rådet, 2016). Enligt 

Socialstyrelsen (2017) är 100 procent av alla ambulansstationer i Sverige med och registrerar 

alla hjärtstopp som förekommer prehospitalt. Ur denna datamängd kan utläsas att cirka 11 

% överlever där HLR påbörjats av en frivillig eller av ambulanspersonal (Herlitz, 2016). 

Prehospitala hjärtstopp är stressande för ambulanspersonalen då de skall utföra flera olika 

medicinska åtgärder under tidspress. Känslor av oro och otillräcklighet kan därtill infinna 

sig under dessa situationer och det är av största vikt att ambulanspersonalen har ett gott 

teamarbete och förtroende för varandra för att kunna utföra god och effektiv vård 

(Hollenberg, Engdahl, Axelsson & Bremer, 2009, ss. 301-302).  

1.2. Skapa fri luftväg 

I samband med hjärtstopp och den medvetslöshet som patienten faller in i finns risk att 

patientens luftväg täpps igen på grund av att tungan faller bakåt. Att skapa en fri luftväg är 

då en utav de viktigaste medicinska åtgärderna för ambulanssjuksköterskan (Hanif, Kaji & 

Niemann, 2010). Två tekniker med enkla handgrepp för att skapa en tillfälligt fri luftväg är 

haklyft och käkvinkellyft där käkvinklarna pressas uppåt. På så vis lyfts tungan med käken 

uppåt. Dessa tekniker kompletteras i regel därefter med en svalg- eller nästub för att 

luftvägen skall hållas fri och tungan inte skall falla tillbaka. Dock bedöms ovanstående 

åtgärder i regel som livräddande och temporära (Wikström, 2012, ss. 125-127).  

1.3. Intubation 

För att säkra en fri luftväg hos medvetslösa skall medvetslösa patienter intuberas när de 

kommer in på akutmottagningen för att undvika att blod och kräkningar kommer ner i 

lungorna, så kallad aspiration. Intubation görs med hjälp av en endotrachealtub som förs 

ned i luftstrupen och kuffas, varvid tuben i luftvägen sluter tätt och bedöms som säkrad. 

Intubation kräver anestesiutbildad personal (Wikström, 2012, ss. 125-127). Ibland görs detta 

redan prehospitalt av ambulanssjuksköterskan på djupt medvetslösa patienter. Käkarna 
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skall då kunna öppnas utan motstånd och vid nedförande av laryngoskopet förbi tungbasen 

skall inga hostreflexer utlösas (Suserud, 2016, s. 190).  

Vid intubering i samband med hjärtstopp kan ett flertal försök behövas för att lyckas och det 

inte är inte ovanligt med avbrott på över en minut av pågående i hjärtlungräddning (Wang, 

Simone, & Calaway, 2009). Användning av intubation vid hjärtstopp i Sverige har i analyser 

publicerade med hänsyn till flertalet andra faktorer fallit ut som en oberoende prediktor för 

en ökad risk för död (Holmberg, Holmberg, & Herlitz, 2002). Sedan 2002 kan man se att 

användningen av intubation vid hjärtstopp har gått ner från närmare 60 % till 24 % år 2015 

(Herlitz, 2016, s. 20). 

1.4. Larynxmask 

Larynxmask är en skedformad mask som för ned genom mun och svalg ned till 

struphuvudet, larynx, och skapar en så kallad supraglottisk luftväg. Den finns i olika 

storlekar för barn såväl som till vuxna. Masken kan slutas tätt på plats genom att den kuffas 

upp med luft. En del masker har även en sondkanal genom masken som mynnar ut i 

magstrupen för att underlätta nedsättande av sond för tömning av magsäcken (Suserud, 

2016, s. 190). År 2003 uppfanns även en modell utan kuff, “I-gel”, gjord av en eftergivlig 

elastomer som med hjälp av kroppsvärmen anpassar sig och sluter tätt mot omgivande 

anatomi (Ostermayer & Gausche-Hill, 2014).  

1.5. Teoretisk förankring 

I denna studie har den teoretiska utgångspunkten tagits utifrån Patricia Benners 

omvårdnadsforskning (1993). Benner har genom ett fenomenologiskt perspektiv hittat 

kärnan i sjuksköterskans kliniska verksamhet och kunnande genom intervjuer och 

observationer. Hon beskriver sjuksköterskans utveckling från nyexaminerad novis till 

erfaren expert inom sitt yrke. Däremellan passerar sjuksköterskan stadierna avancerad 

nybörjare, kompetent och skicklig. Erfarenhetens betydelse för sjuksköterskans 

kompetensutveckling poängteras i Benners teoribildning, men inte bara såsom förflutna 

tjänsteår utan snarare genom den process där föreställningar och teorier förfinas i praktiska 

situationer (Benner, 1993, ss. 32-50). Benner syftar till att påvisa begränsningar i formella 

regler och uppmärksamma den preliminära kliniska bedömning som görs i kliniska 

situationer. Hon hävdar att en avancerad förståelse av situationen, grundad på 
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yrkesskicklighet ger ett utrymme för ett korrekt beteende utan att man till fullo följer 

regelboken (Benner, 1993, ss. 16-17). 

 

För att beskriva sjuksköterskors kunnande använder sig Benner av metoden “avgörande 

situationer” (critical incidents). Sjuksköterskorna som intervjuats i hennes i studier har 

ombetts beskriva avgörande situationer de varit med om i sitt kliniska arbete. Tanken har 

dock inte varit att framhålla specifika enstaka exempel, utan att lyfta fram typexempel som 

beskriver kliniskt kunnande. Intervjumetoden är ett sätt fånga och vidga den kunskap som 

delvis legat fördold i sjuksköterskors praktiska arbete (Benner, 1993, ss. 9-14). 

 

I sin forskning har Benner (1993) genom sina intervjustudier kring faktiska situationer 

kunnat urskilja 31 olika kunskapsområden. Utifrån hur dessa områden hängt samman 

kunde hon klassificera dessa i sju olika kunskapsdomäner.  

1. Den hjälpande rollen; Sjuksköterskan skall finnas nära patienten oavsett om 

patientens liv går att rädda eller inte, kunna inge hopp och skapa hopp och 

engagemang för patienten. Så också för sjuksköterskan själv. Hon skall även vara ett 

känslomässigt stöd och kunna ge tillräcklig information till familj och anhöriga. Till 

denna domän hör även att kunna tolka patientens smärta, välja lämpliga strategier 

för att kontrollera den, och samtidigt trösta och bevara dennes personlighet när det 

är som jobbigast (Benner, 1993, ss. 56-57). 

2. Den undervisande och vägledande rollen; Sjuksköterska skall ta vara på och stimulera 

patientens egen förmåga till att lära sig om sin sjukdom eller tillstånd. Gärna utifrån 

dennes egen uppfattning bygga vidare och erbjuda en vidareutvecklad tolkning, 

samt förklaringar till åtgärder. Inom vården stöter man ofta på svåra situationer 

såsom död och allvarlig sjukdom, vilka många i vår kultur inte alltid talar om. Det är 

viktigt att kunna vägleda patienter och anhöriga genom dessa kulturella 

svårbegripligheter och göra dem begripliga (Benner, 1993, ss. 78-90). 

3. Diagnostisk och övervakande funktion; Sjuksköterskan skall föra dokumentation över 

patientens tillstånd och se förändringar och varningssignaler innan tydliga symtom 

kommer. En bedömning skall kunna göras över hur patienten svara på olika 
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behandlingsstrategier och dennes möjlighet till tillfrisknande. Utifrån vilken 

sjukdom patienten har skall hon kunna förutse olika behov av omvårdnad (Benner, 

1993, ss. 91-100). 

4. Att effektivt hantera snabbt skiftande situationer: Sjuksköterskan skall ha förmågan att 

snabbt uppfatta akuta eller livshotande situationer och kunna sätta in rätt hjälp. 

Kraven skall ställas gentemot tillgängliga resurser. Uppkomna patientkriser skall 

kunna hanteras till läkare kommer (Benner, 1993, ss. 101-108) 

5. Att utföra och övervaka behandling: På ett säkert sätt skall sjuksköterskan kunna 

hantera och administrera läkemedel med minsta möjliga risker för patienten. 

Läkemedlens gensvar, biverkningar och eventuella komplikationer skall övervakas 

och upptäckas. Risker med immobilisering skall minimeras och träning för maximal 

rörlighet och rehabilitering skall stimuleras. En strategi för sårbehandling som 

gynnar läkning och bekvämlighet skall skapas (Benner, 1993, ss. 109-117) 

6. Att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt vårdarbete: Sjuksköterskan skall 

upprätta säkerhetssystem för att garantera patienten en säker vård. Utifrån en 

läkarordination skall hon kunna avgöra vad som kan läggas till och inte, samt se till 

att få skäliga svar från läkare inom en rimlig tid utifrån patientens tillstånd (Benner, 

1993, ss. 118-125) 

7. Att planera och organisera för personalens arbete och vården: Sjuksköterskan måste 

kunna handskas med patienters olika behov och krav och utifrån dessa prioritera och 

samordna det som behöver göras. Hon skall skapa ett vårdlag som kan den bästa 

möjliga vård. Arbetet innebär ofta personalbrist och det måste hanteras därefter för 

att klara arbetet. Bland annat genom att förutse perioder av extrem belastning under 

ett skift, genom en flexibel inställning till teknologi och genom att skaffa socialt stöd 

från andra sjuksköterskor (Benner, 1993, ss. 126-138). 

2. Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa och deskriptivt jämföra ambulanssjuksköterskans 

erfarenheter vid användning av larynxmask respektive endotracheal intubation vid 

prehospitala hjärtstopp. 
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3. Metod 

3.1. Design 

I studien valdes en kvalitativ deskriptiv design eftersom syftet med studien var att ta reda 

på erfarenheter kring ett fenomen och enligt Polit och Beck (2012, ss. 17-18, 226) syftar en 

kvalitativ deskriptiv studie just att beskriva upplevelsen av ett fenomen och aspekter av 

händelser som sker. Den nedskrivna texten, analysenheten, bearbetades därefter genom en 

kvalitativ innehållsanalys med ett hermeneutiskt perspektiv, där texten tolkades och 

meningsenheter identifierades och kategoriserades. 

3.2. Deltagare och urval 

Inklusionskriterierna för denna studie var att deltagarna skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor, verksamma inom ambulanssjukvården i Västernorrland, som var 

vidareutbildad inom ambulanssjukvård, alltså ambulanssjuksköterskor med generell 

ordination för att använda intubation eller larynxmask vid hjärtstoppsbehandling.   

Av nio tillfrågade deltagare så tackade alla ja till att intervjuas och ingå i denna studie. 

Deltagarna bestod av åtta män och en kvinna i åldrarna 34-48 år, de hade arbetat som 

sjuksköterskor i 10-24år, arbetat inom ambulansyrket i 11-20 år, varit utbildade 

ambulanssjuksköterskor i 3-10 år och fyra av deltagarna var även utbildade 

anestesisjuksköterskor. De hade påbörjat HLR på prehospitala hjärtstopp mellan 20-100 

gånger hittills i sitt ambulansyrke och utfört 1-30 stycken intubationer och applicerat 0-7 

stycken larynxmasker vid prehospitala hjärtstopp. I Västernorrland infördes larynxmask 

inom ambulansen år 2013 och sedan dess hade sex av deltagarna inte intuberat någon 

patient vid prehospitala hjärtstopp, en av deltagarna hade intuberat en gång, en deltagare 

hade intuberat fyra gånger och en deltagare hade intuberat vid alla sin prehospitala 

hjärtstopp.  
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Tabell 1. Översikt av deltagare. 

Intervju

- person 

Antal 

hjärtstopp 

Antal 

intubationer 

Antal 

larynxmask 

Antal 

intubationer 

sen larynxmask 

  1* 30 20 5 4 

  2* 40 4-5 3 0 

3  20-30 1 0 (3)** 0 

4 30 3 2 0 

  5* 50-100 30 0 0 

6 45-50 10 4 1 

  7* 50 15-20 7 0 

8 20 1 3 0 

9 70 10 3 0 

* Även vidareutbildad anestesisjuksköterska. 

** 0 st utförda själv, men varit med vid tre st. 

Respektive stationschef gav samtycke att kontakta de ambulanssjuksköterskor som hade 

delegering på intubation och larynxmask. Brev till stationscheferna för samtycke finns under 

bilaga 1 och brev till intervjupersonerna under bilaga 2. 

3.3. Semistrukturerade intervjuer 

En intervjuguide gjordes först, som ett rättesnöre för intervjun inspirerad av Danielson 

(2012, s. 168), varvid några stora frågor med små följdfrågor stimulerar utvecklingen av 

samtalet. I intervjuguiden fanns frågor som i stora drag handlade om att undersöka 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter, tankar och känslor kring användandet av 

endotracheal intubation och larynxmask. Intervjuguiden finns under bilaga 3. Följaktligen 

gjordes en semistrukturerad intervju med hjälp av guiden. En semistrukturerad intervju är 

enligt Polit och Beck (2004, ss. 341-343) en intervjumetod med öppna frågor där syftet är att 
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få deltagaren att prata öppet kring frågorna och att berätta sin historia med sina egna ord. 

Intervjun spelades in med hjälp av en inspelningsapp i en smartphone. Inspelningen 

transkriberades sedan ordagrant av författarna. 

3.4. Innehållsanalys 

Likt Krippendorff (2013, ss. 357-370 ) lyssnade författarna på intervjuerna och läste 

transkriberingarna flera gånger för att få en övergripande bild av intervjuns innehåll. 

Meningsenheter, innehållsrika citat relevanta för studiens syfte, lokaliserades och kodades.  

För att lättare kunna skilja vilka meningsenheter som hörde till larynxmask respektive 

intubation utfördes en indelning av de båda i analystabellen inspirerad av Baxter (1994, ss. 

239-254) för en enklare överblick av fynden. Meningsenheterna analyserades för att hitta 

själva kärnan och betydelsen av texten för att sedan kondenseras, delas in i subkategorier 

och i ett senare skede kategoriseras. I tabell 2 ser man ett kort exempel hur innehållsanalysen 

såg ut. 

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori Kategori 

För att säkra luftvägen och minska risken för 

aspiration. Jag intuberar alla mina hjärtstopp pga., 

kontra larynxmasken, så är intubation en säkrare 

luftväg och jag kan ventilera under pågående 

HLR konstant så av den 

anledningen väljer jag alltid att intubera patienter. 

Skapa en säker luftväg. Har jag intuberat så har 

jag till stor del säkerställt att de inte aspirerar. Jag 

vet att jag får i dem 

bra med luft, jag kan lätt överlåta ventileringen till 

en annan person. Ja, det är 

säkert. Patienten får en större chans.  

För att säkra 

luftvägen, för att 

underlätta arbetet 

under HLR, 

minska risk för 

komplikationer. 

För att säkra 

luftvägen 

Besluts-

process  
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3.5. Forskningsetiska ställningstaganden 

Intervjupersonernas arbetsgivare tillika stationschef tillfrågades först för ett godkännande 

av intervjuerna i studien. Därefter tillfrågades personal utefter inklusionskriterierna att delta 

i studien. Intervjupersonerna fick muntlig information om att deltagande är helt och hållet 

frivilligt. Deltagandet i studien kunde avbrytas när som helst i processen utan konsekvenser 

och att endast författarna kommer att veta intervjupersonernas identitet. Forskningen 

regleras av lagar och riktlinjer men också etiska principer, men forskaren har ytterst själv 

ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Viktigt är 

därför att motivera och argumentera för val som gjorts som kan ha betydelse för individen 

också utifrån ett samhälleligt perspektiv. Detta kan gälla metodval, deltagarnas rekrytering 

och hur studien genomförts (Polit & Beck, 2004, ss. 142-159).  

Etiska överväganden har varit viktigt vid denna studie för att skydda intervjupersonernas 

anonymitet gentemot läsarna och med avseende på att deltagarnas intervjuer utgår från 

verkliga patientfall med sekretessbelagd information. Någon vidare granskning hos etisk 

kommitté är dock inte utförd enligt § 2 i etikprövningslagen (SFS 2003:460), då det inte är 

obligatoriskt vid högskolestudier. Författarna har istället utgått från Birklers (2008, ss. 141-

150) forskningsetik och bedömt att denna studie har nyttovärde för framtiden, studien 

skadar ingen, intervjupersonerna är helt skyddade eftersom de fick ovanstående 

information före intervjuerna. Eftersom denna studie är en studentuppsats raderas all data 

från studien efter att studien blev godkänd. Ingen annan än författarna har haft tillgång till 

studiens material. 
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4. Resultat 

Resultatet är uppdelat i två områden för bättre överblick, endotracheal intubation och 

larynxmask. 

4.1. Översikt av huvudkategorier och subkategorier. 

4.1.1 Endotracheal intubation 

Endotracheal 
intubation

Beslutsprocess

För att säkra
luftvägen

För att andra
alternativ inte

fungerade

Tankar och känslor

Fokus på
ingreppet

Hur man 
värderar sin 

egen kompetens

Svårigheter

Endotracheal 
intubation inom

ambulanssjukvård

En kompetens
som bör

upprätthållas

Svår åtgärd som
kräver mycket

vana

Övning ger
färdighet

 
4.1.2 Larynxmask 

Larynxmask

Beslutsprocess

Snabb applicering
och mindre moment 
än vid endotracheal 

intubation

Tillgänglighet

Tankar och känslor

En enklare, 
snabbare åtgärd

med lägre
skaderisk än
endotracheal 

intubation

Negativa känslor
kring larynxmask

Larynxmask inom
ambulanssjukvård

Ett hjälpmedel som
passar bra inom

ambulanssjukvården

Övning ger färdighet

 
I detta resultat kommer endotracheal intubation benämnas EI och larynxmask benämnas 

LM, med undantag i överskrifterna och citaten. 
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4.2. Endotracheal Intubation 

4.2.1 Beslutsprocess 

För att säkra luftvägen 

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte en uppfattning om att EI är den absolut säkraste 

luftvägen kontra alla andra hjälpmedel för fri luftväg och ventilering som finns i 

ambulanssjukvården. De valde EI för att det minskar risken för aspiration av maginnehåll 

och andra komplikationer och för att det underlättade det övriga arbetet under ett 

prehospitalt hjärtstopp. 

“Har man väl fått in en tub och man bara är två stycken på ett hjärtstopp, det blir ju 

mycket enklare med kompressioner och ventilation kontra pocketmask eller nått som 

sitter på sniskan och det blir mer mickel och få flyt i ventilation och kompression.” (6) 

“Jag intuberar för att säkerställa luftvägen, punkt…”, ”Patienten får en större chans.” 

(7) 

De intervjupersoner som hade anestesiutbildning beskrev att det ofta blev de som skötte 

luftvägen och de flesta av de föredrog EI före andra alternativ. 

 “Eftersom jag är narkossköterska är det ofta jag som får sköta huvudänden när vi är 

flera.” (1) 

“Jag intuberar alla mina hjärtstopp, pga kontra larynxmasken så är intubation en 

säkrare luftväg och jag kan ventilera under pågående HLR konstant så av den 

anledningen väljer jag alltid att intubera patienter.” (5) 

För att andra alternativ inte fungerade 

Det framkom i intervjuerna att ambulanssjuksköterskorna i vissa fall valde att EI för att 

andra alternativ inte fungerat. De hade haft svårt att få i patienten luft och komplikationer så 

som aspiration av maginnehåll hade uppkommit med mask- och rubensblåsa. 

“Anledningen till intubationen var att det kom så mycket från magsäcken. Vi kände att 

vi blåste ner så mycket… Vi kände att det inte gick att göra en bra ventilation helt 

enkelt, så jag vill säkra luftvägen.” (4) 



11 

 

 

4.2.2 Tankar och känslor 

Fokus på ingreppet och ett åsidosättande av känslor 

Intervjupersonerna beskrev att de var fullt fokuserade på själva ögonblicket vid ingreppet 

och att en del av dem uttryckte att de inte hade några känslor just då. 

“Har inga känslor! Inga alls förutom på uppgiften, för mig eftersom jag jobbat på 

operation för mig är det faktiskt bara ett hål som ska hittas, det är inte konstigare än så, 

det finns ingen tröskel, det finns inget konstigt att intubera en annan människa, det är 

bara ett moment som ska göras, jag har inga tankar alls.” (7) 

Hur man värderar sin egen kompetens 

Ambulanssjuksköterskans val av metod och erfarenheter kring de olika metoderna för fri 

luftväg och ventilering på prehospitala hjärtstopp påverkade i högsta grad känslorna 

rörande sin egen kompetens. En del av dem kände sig väl förberedd i synnerhet de som 

hade anestesiutbildning och arbetar, utöver sin tjänst inom ambulanssjukvården, på 

operation. 

“Jag känner mig väldigt förberedd, jag är ju regelbundet inne på narkosen också och 

upprätthåller min kompetens så jag känner mig inte alls nervös inför att intubera en 

patient.” (5) 

De flesta av de som enbart var utbildade ambulanssjuksköterskor kände sig inte förberedd 

och kompetent nog att utföra bra IE. 

“Det skulle inte rulla på helt friktionsfritt.” (3) 

Svårigheter 

De flesta av intervjupersonerna upplevde EI vid prehospitala hjärtstopp som något 

stressande, frustrerande och gjorde dem nervösa på grund av bristande kunskap och träning 

kring ingreppet. 

“Det är ju svårt att se. Man känner sig inte riktigt trygg i det man gör.” (4) 

“Det var stressande och frustrerande. Det är ju inte ofta för övrigt som vi kör 

intubering förutom vid hjärtstopp, så det ger ju inte så mycket kunskap och erfarenhet. 

Det var frustration! Så nej, jag drar mig för att använda intubation faktiskt.”(9)  
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En av ambulanssjuksköterskorna beskrev att EI inom ambulanssjukvården var något man 

förut var stolt över att bemästra och att de var omedvetna om hur stora risker man tog när 

man EI patienter utan att vara van vid ingreppet, att man utförde ingreppet på styrka istället 

för teknik och därav skadade patienten. 

Två av intervjupersonerna beskrev betydelsen av att känna sig trygg med sin kollega vid EI 

vid prehospitala hjärtstopp. Att beroende på vilken kollega de arbetade med kunde göra att 

de kände sig trygg eller osäker. 

“Ja framför allt osäkerhet kring just det, man har ju övat på docka och det är ju en sak  

och det var första gången jag gjorde det där på en människa, men samtidigt eftersom 

min kollega var anestesisjuksköterska så kände jag att fixar jag inte detta så kan ju han 

troligtvis min kollega eftersom han har intuberat mycket, det var ju ändå en trygghet. 

Så osäkerhet kring mitt eget handhavande eftersom man har för lite erfarenhet av det.” 

(8) 

 “Jaa… det som var var att min kollega hade just kommit tillbaka från en längre 

sjukskrivning, sen hade vi en vikarie som skulle börja hos oss, som åkte med. Det blev 

lite stressigt med en oerfaren och en ringrostig.” (2)  

4.2.3 Endotracheal intubation inom ambulanssjukvården 

En kompetens som bör upprätthållas inom ambulanssjukvården 

En del av ambulanssjuksköterskorna uttryckte att de tyckte att EI är ett viktigt hjälpmedel 

att ha inom ambulanssjukvården om LM inte skulle fungera optimalt och att det är 

skrämmande att delegationer på EI inte utfärdas längre. 

“Det är lite skrämmande att intubation är på väg bort.” (8) 

“Jag tycker att det är en bra metod och det är synd att det är på väg ut. Det är ett bra 

instrument i verktygslådan. Det bör även nyare sköterskor behärska.” (1)  

Svår åtgärd som kräver mycket vana 

Intervjupersonerna beskrev att EI är det bästa hjälpmedlet att upprätthålla fri luftväg och 

ventilering vid prehospitala hjärtstopp om man är tillräckligt van att handha hjälpmedlet. 

De uttryckte att för att upprätthålla kompetensen behöver man träna kontinuerligt och inte 
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bara på dockor utan även på riktiga människor och att det är viktigt att vara väl medvetna 

om riskerna och om man inte är tillräckligt erfaren så kan EI vara till mer skada än nytta för 

patienten.  

“Det är en svår åtgärd. Vi ska ju träna på det ofta och inte bara på docka, utan även på 

operationssal för att bibehålla vanan. Men tidigare hade vi ju inget alternativ. Det var 

ju andningsballong eller att intubera när vi skulle assistera andningen. När man 

intuberar så är det fler moment som kan gå fel. Det var mycket därför man slutade ge 

nya delegeringar eftersom det har hänt att felintubationer kommit in till sjukhus.” (2) 

Övning ger färdighet 

Alla ambulanssjuksköterskor i denna studie, som inte arbetade kontinuerligt som 

anestesisjuksköterska, uttryckte att de skulle behöva träna mer på EI för att upprätthålla sin 

kompetens, minska riskerna för patienten och reducera sin egen stress kring ingreppet. 

“Generellt sett så är det så är intubation en teknik som kräver att du håller på med det 

regelbundet för att behärska det. Tittar man i behandlingsriktlinjerna och så sägs det 

att man ska intubera inom 30sek, vilket också kräver att du är en van personal att göra 

det.” (5) 

“Framgångsfaktorer är att öva mycket på handgreppen så att kollegan vet vad den som 

intuberar behöver ha hjälp med. Det skall ju inte bli något utdraget förlopp eller flera 

försök. man skall vara samövade. Annars blir det för mycket fokus på teknik kring 

intubering, så att man tappar på det basala i hjärt-lungräddning.” (2) 

En av lösningarna på problemet var att kunna få möjligheten att hospitera regelbundet på 

sjukhuset på operationsavdelningen, men att det inte gick att genomföra på grund av 

resursbrist. 

“Sen att få komma ner på narkosen och få göra nånting… det är ju personalbrist och vi 

konkurrerar med de som går anestesiutbildning, så det är svårt att komma iväg. Och en 

vecka per år ger inte mig så mycker mer, efter de första tre veckorna som jag gjorde 

minhospitering där. Sen är man tillbaka i gamla gängor igen att man tappar det där.” 

(9) 
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4.3.  Larynxmask 

4.3.1 Beslutsprocess 

Snabb applicering och mindre moment än vid endotracheal intubation 

Intervjupersonerna beskrev att de valde att använda LM för att det är ett hjälpmedel som är 

enklare än EI eftersom det är mindre moment och tar mindre tid från resterande arbete vid 

ett prehospitalt hjärtstopp och likt EI frigör händer för andra uppgifter. 

“När det går så snabbt med larynxmask är det inte så mycket att förbereda. Det tar inte 

tid ifrån hjärt-lungräddningen på samma sätt som en intubation.” (2) 

“Vi valde inte något annat om man tänker svalgtub osv för att… Vi var många på 

plats, men det var IVPA och de är inte van att hålla fri luftväg med mask och ventilera 

med svalgtub vilket är också är svårare samtidigt. Med larynxmasken har man ju en 

till arm att använda. Masken sitter där den sitter, jag behöver inte hålla i käken eller 

oroa mig för sådana saker. Det var en självklarhet.” (9) 

En annan anledning till valet av LM var att ambulanssjuksköterskorna provat andra 

alternativ innan, så som svalgtub med pocketmask, men de fungerade inte tillfredsställande. 

“Vi använde oss av andra hjälpmedel först och fick inte så bra resultat av den.” (4) 

Tillgänglighet 

En annan anledning till att vissa av intervjupersonerna hade valt att använda LM var att LM 

hade varit tillgänglig i andningsvårdsväskan medans EI varit kvar i en separat väska i 

ambulansen. 

“Skälet till att vi använde det då var att det var det vi hade för handen så att säga 

i.o.m. att intubationsutrustningen är i en väska.” (1) 

“Då befann vi oss så pass långt ifrån ambulansen. Vi hade ju larynxmaskerna med oss 

i andningsvårdsväskan, så det blev outtalat att vi skulle använda den.” (9) 
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4.3.2 Tankar och känslor  

En enklare, snabbare åtgärd med lägre skaderisk än endotracheal intubation 

Alla ambulanssjuksköterskor uttryckte att de tyckte att LM är ett mycket bra hjälpmedel 

inom ambulanssjukvården. Det är mindre skaderisk för patienten om man jämför med IE. 

Den är enkel att applicera och man kan inte sätta den fel. I och med att de upplevde LM som 

en enkel metod reducerades stressen och osäkerheten kring fri luftväg och ventilation vid 

prehospitala hjärtstopp. 

“Sen är det ju mindre riskmoment på den. Jag känner mig inte lika stressad med den, 

som att intubera.” (2) 

“Personligen så tror jag att känslor och tankar som de flesta har så tror jag att dom 

känner sig lugnare nu när dom har en larynxmask, därför det är ett jättekliv i rätt 

riktning, det är en luftväg som du kommer lyckas få till på ett eller annat vis med hjälp 

av en larynxmask.” (5) 

“Ja det känns ju som att det är betydligt lättare att få dit den än en intubation, tycker 

jag så därför känner man mindre osäkerhet när man gör det, helt enkelt.” (8)  

Negativa känslor kring larynxmask 

En del av intervjupersonerna beskrev att de trots att LM var en enklare metod än EI med 

mindre riskmoment gällande appliceringen så var det ett stressmoment innan LM var riktigt 

tät och luftvägen optimal. 

“Det enda som är är ju att initialt är ju inte larynxmasken helt tät. Man behöver ha 

lite is i magen till den blir helt varm och formar sig. Ja det är ju ett stressmoment…” 

(1) 

Alla ambulanssjuksköterskor var eniga om att larynxmask inte var en lika säker luftväg som 

när patienten är intuberad. 
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4.3.3  Larynxmask inom ambulanssjukvården 

Ett hjälpmedel som passar bra inom ambulanssjukvården 

Alla ambulanssjuksköterskor i denna studie tyckte att LM var ett bra hjälpmedel vid 

prehospitala hjärtstopp inom ambulanssjukvården. 

“Då när jag studerade till ambulanssjuksköterska hade vi inte larynxmask på 

ambulansen, så när jag provade dem där kände jag att verkligen vore något för 

ambulansen. Vi har ingen bra arbetsmiljö, vi är på golvet och håller på. Det är inte lätt 

när vi håller på på golvet då att försöka se någonting. Då kände jag att kommer det här 

till ambulansen då kommer det underlätta för många av oss när vi är ute på hjärtstopp 

att hålla en fri luftväg.” (9) 

“Det är ett bra hjälpmedel. Ett lättsamt hjälpmedel. Det går snabbt och enkelt, med 

minimal påverkan på patienten. Jag gillar det skarpt.” (2) 

“Bättre än intubering, vid hjärtstoppssituation. Eller bättre är det väl inte rent 

tekniskt, men enklare och smidigare. Vi är inte så duktiga som vi tror, så vi behöver 

förenklingar.” (3) 

Övning ger färdighet 

Intervjupersonerna uttryckte, precis som vid IE, att de behövde öva mer på att applicera LM. 

Ett alternativ för att upprätthålla kompetensen var att få hospitera en operationsavdelning 

och mängdträna kontinuerligt. Skillnaden mellan LM och EI i detta fall var att även fast 

ambulanssjuksköterskorna övade lika lite på båda metoderna så kände sig de ändå mer 

säker på att applicera LM. 

“Larynxmasken känner jag är lättare att upprätthålla kompetensen på för oss som 

jobbar prehospitalt.” (4) 

“Jag har egentligen övat lika mycket, eller lite på de båda, men eftersom att jag anser 

själv att det är lättare att få dit larynxmasken så känns det som att där är jag mer säker 

och förberedd. (8)  

 Flera av intervjupersonerna beskrev hur de rent generellt behöver bli bättre på fri luftväg 

inom ambulanssjukvården.  
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“ Luftväg är stort. Vi tror att vi är för bra på det inom ambulansen. Vi borde träna 

mer. Har du själv gjort din narkospraktik, så vet du vad jag menar.” (3) 

Att få möjligheten att hospitera på en operationsavdelning var en stor del för alla 

ambulanssjuksköterskor, förutom de som redan arbetade som anestesisjuksköterska, för att 

upprätthålla sin kompetens för alla metoder som handlar om fri luftväg och ventilation och 

reducera stress och osäkerhet. 

“Det jag saknar generellt är ju mer övning på människor att få vara inne och hospitera 

mer på en narkosenhet. Gärna återkommande föreläsningar av narkosläkare eller 

narkossköterskor gällande luftvägshantering. Bara att det är folk som kan sin sak tror 

jag skulle göra att vi som inte kan det skulle känna oss tryggare.” (4)  

“För att minska stress så mycket det går… när det är en stressig situation så gället det 

att ha koll på hur det ska göras så att man inte börjar fundera på det.” (6) 

5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2012, ss. 17-18, 226) syftar en kvalitativ deskriptiv studie just att 

beskriva upplevelsen av ett fenomen och aspekter av händelser som sker och eftersom 

denna studie syfte var att att ta reda på erfarenheter kring ett fenomen så valdes just den 

designen. Författarna valde en induktiv forskningsansats eftersom det menas med att dra 

slutsatser av erfarenheter (Krippendorff, 2013, s. 41).  

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes i denna studie för att komma 

fram till fynden kring studiens specifika syfte. Enligt Polit och Beck (2004, ss. 341-343) är den 

semistrukturerade intervjuns syfte att få deltagaren att prata öppet kring frågorna och att 

berätta sin historia med sina egna ord. En annan intervjumetod som författarna hade kunna 

använda i denna studie är fokusgrupper där deltagarna sitter i grupper och diskuterar 

ämnet. Fokusgrupper kan vara till en fördel då en öppen diskussion kring deltagarna kan 

leda till mycket värdefull information, men det kan även vara till nackdel då det kan hämma 

deltagarna från att känna sig trygg och tala fritt i grupp. På grund av det valdes att inte göra 

det. 
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Innehållsanalys gjordes utefter det hermeneutiska paradigmet, eftersom enligt Polit och 

Beck (2004, s. 249) är hermeneutik när man använder erfarenheter som ett redskap för att 

bättre förstå och tolka dess sociala sammanhang. 

Innan denna studie gjorde författarna en pilotstudie om exakt samma ämne och fick då 

möjligheten att revidera tillvägagångssättet i pilotstudien och framför allt intervjuguiden 

innan denna studie och enligt Krippendorff (2013, s. 172) så är det till analytikernas fördel 

att genom tidigare framgång och misslyckande utveckla en specifik analytisk konstruktion. 

En annan styrka med denna studie var att sista frågan under alla intervjuer var om 

ambulanssjuksköterskan hade något ytterligare att tillägga vilket skapar en tillfälle för 

ambulanssjuksköterskan att tala fritt kring studiens syfte. 

Svagheter med denna studie var att författarna var oerfarna inom intervjumetodik och att 

tolka fynden. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 105) måste intervjuaren ha omfattande 

kunskap och träning inom intervjumetodik för att intervjun ska nå en hög kvalitet. I denna 

studie intervjuades nio ambulanssjuksköterskor. Denna siffra kan ses som liten i detta 

sammanhang men enligt Polit och Beck (2004 ,s. 659) ter det sig så att på grund av praktiska 

skäl kan man ofta inte fylla kvoten för hur många intervjuer man egentligen skulle behöva 

för ett så tillförlitligt resultat som möjligt utan man måste ha överseende med vad som är 

rimligt. Författarna kände också att efter nio intervjuer hade de upprepade fynd och kände 

att resultatet var mättat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) uttrycker att för att en 

studie ska bli mer tillförlitligt ska man ha varierande ålder, kön och erfarenhet på 

intervjupersonerna. I denna studie hade vi ett åldersspann på 34-48år på deltagarna, detta 

kan ses som en kort åldersspann men med tanke på inklusionskriterierna som kräver att 

deltagarna ska vara vidareutbildad till ambulanssjuksköterskor och att de ska ha delegering 

på intubation så faller många yngre potentiella deltagare bort. Endast en av deltagarna var 

en kvinna vilket kan ses som en svaghet i studien, men samtidigt är är det inte ett 

genusperspektiv som behandlas i studien utan ambulanssjuksköterskors erfarenheter kring 

ett fenomen, därför bör inte fynden bli signifikant annorlunda om det var fler kvinnliga 

deltagare i studien. Intervjuerna är gjorda på ambulanssjuksköterskornas arbetsplats under 

arbetstid, som i sin tur kan göra att de känner sig stressade under intervjun eftersom de när 

som helst kan få ett larm och således inte kan slappna av helt och utföra en bra intervju.  
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Denna studie är endast utför i Sverige i Västernorrland. Därav är fynden är inte direkt 

generaliserbara i resten av Sverige. Samtidigt uttrycker Polit och Beck (2004, ss. 40-42) att 

generaliserbara resultat är mer intressant inom kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning 

är man mindre intresserad av att fynden ska vara generaliserbara, utan intresset ligger i att 

hitta en förståelse som är användbara i andra situationer. Enligt Polit och Beck (2004, s. 41) 

är det överförbarheten i kvalitativ forskning som är en av delarna i forskningen som gör den 

trovärdig, alltså om resultatet i forskningen är överförbart i andra omgivningar. Eftersom 

denna studie är gjord i Västernorrland med både ambulansstationer i glesbygden och i 

städer så anser författarna att denna studie är relativt överförbar till resterande delar av 

Sverige. 

Författarna i denna studie hade redan en viss förförståelse för ämnet i studien eftersom de 

hade erfarenhet inom ambulanssjukvården sedan innan. Enligt Krippendorff (2013, s. 173) så 

är viss förförståelse för det man forskar om värdefullt. Det kan ge analysen validitet och 

hjälper forskaren att ta bra beslut genom hela studien. Dock beskriver han även att viss 

förförståelse kan stjälpa studien om forskaren går till överdrift med egna förutfattade 

meningar som påverkar analysen av fynden. 

5.1.1 Studiens betydelse för omvårdnad 

Denna studie ger ökad kunskap kring ambulanssjuksköterskans känslor, tankar och 

erfarenheter gällande fri luftväg och ventilation vid prehospitala hjärtstopp. Ökad 

medvetenhet kring valet av metod för fri luftväg och vara kritiskt kring det. Studien kan 

också ytterligare stimulera debatten kring intubationens vara- eller icke vara inom 

ambulanssjukvården och ambulanssjuksköterskans kompetens inom luftvägshantering. 

5.1.2 Framtida forskning 

Något som inte diskuterats i studien är eventuella alternativ till intubering. Sedan 

larynxmask infördes i intervjupersonens ambulansverksamhet för några år sedan och 

intubationsdelegeringar inte längre ges, kunde ett alternativ då larynxmask kunna bli 

alltmer aktuellt för behandling av patienter med t.ex. ansiktstrauman eller svullna luftvägar. 

Cricothyroidotomi varvid ett snitt etableras vid thyroidea och en kirurgisk luftväg skulle 

kunna vara ett alternativ. Scrase och Woollard (2006) anser att detta är en teknik som lätt 

kan läras ut till sjuksköterskor. Hur ambulanssjuksköterskor ser på ett sådant alternativ och 
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hur mycket träning som skulle behövas för att känna sig trygga med förfarandet vore 

intressant att studera ytterligare. 

5.2. Resultatdiskussion 

Patricia Benner (1993, ss. 118-125) beskriver i en av sina sju domäner sjuksköterskans 

uppdrag att säkerställa kvaliteten i praktiskt vårdarbete och en säker vård. Användandet av 

intubation och larynxmask vid hjärtstopp handlar om att säkra patientens luftväg, så att ett 

effektivt och för patienten gynnsamt livräddningsförsök kan göras. Flera intervjupersoner 

förknippade valet av intubation med säkerhet för patienten och dess luftväg.  

I denna intervjustudie har det framkommit att man oftast väljer den metod man känner sig 

mest trygg med. Den metoden man tränat och utfört flest gånger och den som är smidigast 

att använda. I detta fall ter det sig att intervjupersonerna utan anestesividareutbildning har 

mest positiva erfarenheter och tankar kring larynxmasken. Enligt Rumball, Macdonald, 

Barber, Wong, & Smecher (2004) som undersöker, i en kvantitativ studie, 

ambulanspersonalens applicering av endotracheal intubation på patienter med hjärtstopp, 

framkom det att de som hade deltagit och tränat på försöksdockor hade en högre frekvens 

av lyckade försök när de sedan skulle applicera detta på patienterna än de som inte tränat 

innan.  

Intervjupersonerna utan anestesividareutbildning ger uttryck för att de känner sig otrygga 

med intubation eftersom de fått för lite träning och känner sig osäkra på om intubationen 

skall lyckas. Att intervjupersoner känner en trygghet och ser det som ett naturligt 

förstahandsval med larynxmask har man tidigare också visat i forskningsresultat. I en 

italiensk studie belyser man att personal som inte är vältränade på intubering upplever en 

otrygghet kring användning av endotrachealtub, just såsom återkommande tas upp i 

intervjun. När man då studerade sjuksköterskors användning av larynxmask prehospitalt, 

visade det sig att trots minimal träning lyckade de applicera masken på 90 % av patienterna 

(Kette et al., 2005). 

Bland de intervjuade med både ambulans- och anestesividareutbildning var dock flertalet 

för att använda EI som förstahandsval. För flera var det dessutom förstahandsvalet och 

någon sade till och med att hen alltid intuberade vid hjärtstopp. En annan nämnde att 
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patienten fick en större chans. Denna övertygelse kring intubation hos somliga av de 

intervjuade ambulanssjuksköterskorna kan te sig motsägelsefull i samband med att 

Holmberg, Holmberg och Herlitz (2002) forskning kring hjärtstopp hade visat på en lägre 

chans för överlevnad vid intubation. Man kan då tänka sig att intuberade patienter sorterar 

fram de med lägst överlevnadschans, men i studien hade man i multivariabla analyser 

försökt sortera bort faktorer som orsaken till hjärtstoppet, om det var bevittnat, bystander-

HLR, behandling med adrenalin m.m. En japansk studie (Kajino et al., 2011) visade inte på 

någon signifikant skillnad på användning av intubation eller larynxmask kopplat till 

patientens överlevnadschans. Däremot var det fördelaktigt med en tidig avancerad luftväg, 

oavsett vilken av dem man valde. De intervjuade personerna motiverade inte generellt sin 

uppfattning om vilken metod de främst valde med hänvisning till studier eller forskning, 

utan mer till sin känsla av vilket som var bäst för patienten. 

Vid hjärtstopp med dödlig utgång finns flera konstaterade både kort- och långsiktiga 

reaktioner efteråt. De kan vara negativa, såsom sorg eller osäkerhet, eller positiva effekter, 

som känslan av att ha gjort allt för att rädda patientens liv. Ambulanspersonalens 

känslomässiga påverkan är som starkast när patienten har varit ett barn eller de fått tagit 

hand om de anhöriga efteråt (Fernández-Aedo et al., 2017). Trots att hjärtstopp är ett 

livsavgörande tillstånd för patienterna tycktes dock inte genomförandet av 

luftvägsåtgärderna, som är en central del i återupplivningsförsöket, vara särskilt 

förknippade med känslomässiga betänkligheter just vid själva hjärtstoppet. Informanterna 

såg det där och då som en del av jobbet och något som bara skulle göra, men betonade att 

det var väldigt fokuserade vid nedsättandet av endotrachealtuben. Benner (1993, ss. 101-108) 

beskriver färdigheten som viktig att snabbt kunna vara effektiv och sätta in rätt hjälp utifrån 

de hjälpmedel man har att tillgång. Att inte paralyseras av situationens allvar, kunna 

fokusera på uppgiften och göra det som krävs underlättar agerandet vid hjärtstopp. 

Upplevelsen av intubation var däremot anledning till stress, osäkerhet och nervositet för och 

efter hjärtstopp. Det kan möjligtvis hänga ihop eller åtminstone förstärkas av ett visst mått 

av prestige kring förfarandet. Intubation har benämns ibland som “gold standard” när det 

gäller luftvägshantering och en intervjuperson påtalar också att det var något man varit stolt 

över att kunna förr. Det kan vara så att denna uppfattning minskat en aning idag. 
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Alternativet larynxmasken som kommit kan ha påverkat detta samtidigt som HLR-rådet 

tonad ned betydelsen av den avancerade hjärtlungräddningen och nu trycker mer på vikten 

av basal HLR och tidig defibrillering. Länken “tidig avancerad hjärt-lungräddning” har 

numera till och med eliminerats från “kedjan som räddar liv” på grund av avsaknad av 

dokumentation (Herlitz, 2016, s. 34). 

Vad gäller upprätthållande av kompetensen kring intubation påtalade flertalet att det krävs 

övning för att bemästra det tillfredsställande. Helst skulle man hålla på med det 

regelbundet. Trots det berättar de att man att övning på intubation var en bristvara inom 

ambulansen. Majoriteten av de intervjuade hade inte ens intuberat alls under de senaste fem 

åren. De har dock fortfarande delegeringen kvar, eftersom det inte finns något 

utgångsdatum eller krav för att behålla denna. Flera säger att hospitering på 

anestesikliniken skulle vara en bra träning, men att någon sådant verkar svårt att få till i 

praktiken inom verksamheten. Samtidigt kan noteras att nyutexaminerade, som nyligen haft 

övning och praktik på operationsavdelningar, inte ges delegering för intubation. 

6. Slutsats 

Alla ambulanssjuksköterskor i denna studie uttryckte att EI var den absolut säkraste 

luftvägen vid prehospitala hjärtstopp. EI minskar risken för komplikationer såsom 

aspiration av maginnehåll. Samtidigt beskrev intervjupersonerna att om man inte är 

tillräckligt kompetent att utföra en bra intubation så kan den göra mer skada än nytta för 

patienten. En del av ambulanssjuksköterskorna upplevde att de inte hade några känslor när 

de utförde EI och några andra av intervjupersonerna uttryckte att de upplevde stress, 

nervositet och frustration  på grund av bristande kunskap kring ingreppet. Vilken kollega 

intervjupersonerna arbetade med spelade roll i hur stressade de kände sig. Kände de sig 

trygg med sin kollega reducerades stressen kring ingreppet och om de kände sig otrygg med 

sin kollega kände de sig mer stressade. Om huruvida EI är ett bra hjälpmedel inom 

ambulanssjukvården skiljde svaren, en del tyckte att EI är viktigt att ha kvar inom 

ambulanssjukvården då det är den mest säkra luftvägen medan en del svarade att det är bra 

att EI är på väg bort då kompetensen är för bristande då det kan göra mer skada än nytta. 
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Intervjupersonerna upplevde att LM var ett enklare hjälpmedel med mindre moment under 

appliceringen än IE. Många av ambulanssjuksköterskorna upplevde att LM reducerat stress 

och osäkerhet eftersom den är enkel och man inte kan skada patienten med den, dock 

uttryckte de också att det kunde upplevas som stressande innan LM var helt tät och slutat 

läcka luft efter appliceringen. Alla intervjupersoner uttryckte att LM är ett hjälpmedel som 

passar bra inom ambulanssjukvården. 

Beslutsprocessen kring vilket hjälpmedel för fri luftväg och ventilering vid prehospitalt 

hjärtstopp skiljde en del kring deltagarna. Många uttryckte att de valt LM eller EI eftersom 

de redan provat andra metoder innan och de fungerade inte tillfredsställande och att de valt 

LM eller EI för att det gör att de får fria händer för att göra andra arbetsuppgifter vid 

hjärtstoppet. Valet mellan LM eller EI uttryckte intervjupersonerna att de tog den metod de 

kände sig tryggast med. Ibland var beslutsprocessen så enkel så som att de hade valt LM för 

att den redan fanns i andningsvård väskan som de hade haft med sig in till patienten, till 

skillnad från EI som varit i en separat väska i ambulansen. 

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte att de behövde öva mer än vad de redan gjorde på 

både LM och EI och helst få möjligheten att hospitera med jämna mellanrum på en 

operationsavdelning för att upprätthålla kompetensen. De enda intervjupersoner i denna 

studie som upplevde att de inte behövde öva mer på metoderna var de som hade 

vidareutbildning inom anestesi och arbetade på en operationsavdelning kontinuerligt. De 

flesta av ambulanssjuksköterskorna tyckte att man måste bli bättre på att hantera luftvägen 

inom ambulanssjukvården rent generellt.  
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Bilaga 1 - Brev till stationscheferna 
 

Hej!  

Vi heter Emmeli Sjölander Vikström och Niklas Wikholm och vi är legitimerade 

sjuksköterskor som går specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

ambulanssjukvård på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi önskar intervjua 

ambulanssjuksköterskor till våran D-uppsats. Syftet med D-uppsatsen är att undersöka 

ambulanssjuksköterskans upplevelser av användning av larynxmask och intubation vid 

prehospitala hjärtstopp. 

 

Bakgrund 

Enligt HLR-rådet (2016) drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp prehospitalt varje 

år. 5000 stycken av dessa påbörjas HLR och ca 500 stycken av dessa överlever. 

Prehospitala hjärtstopp är stressande för ambulanspersonalen eftersom de ska utföra flera 

olika medicinska åtgärder under tidspress. En av dessa åtgärder som kan vara problematisk 

är att upprätthålla en fri luftväg med hjälpmedel som endotrachealtub och larynxmask. 

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av användning av 

larynxmask och intubation vid prehospitala hjärtstopp. 

 

Förfrågan om deltagandet 

För vår studie behöver vi intervjua ambulanssjuksköterskor med delegering på intubation. 

Denna information lämnades ut av respektive enhetschef.  

 

Hur går studien till?  

Det som krävs av intervjupersonen till denna studie är en intervju på ca 30 min. Eventuellt 

kan vissa kompletteringar på intervjun vara nödvändiga. Intervjun kommer spelas in på 

som en ljudfil och intervjupersoner väljer själv var och när intervjun ska hållas. 

 

Vilka är riskerna? 

I intervjuerna vill vi djupgående veta upplevelsen kring larynxmask och intubation vid 

prehospitala hjärtstopp, där av kan starka känslor uppstå för intervjupersonen att till 



 

 

 

exempel berätta om jobbiga upplevelser. Intervjupersonen ska ej känna sig tvungen att prata 

om dessa jobbiga upplevelser om hen ej vill och vi värnar om intervjupersonens integritet. 

Intervjun kan avbrytas när som helst och uppföljande samtal går att ordna om 

intervjupersonen känner behov av det. 

 

Finns det några fördelar? 

Som intervjuperson har du förmånen att aktivt delta i forskningen kring detta ämne och 

bidra till ökad förståelse för ambulanssjuksköterskans arbete vid potentiellt livräddande 

arbetsmoment. 

 

Hantering av data och sekretess 

De enda som kommer veta identiteten på intervjupersonerna är författarna till denna studie. 

Inga namn kommer nämnas under intervjun och intervjupersonens fulla namn och 

personnummer är ej relevant för denna studie. I transkriberingen av intervjun kommer 

intervjupersonen få en siffra som “namn” så det ej kan härledas tillbaka till 

intervjupersonen. Efter transkriberingen kommer ljudfilen att förstöras omgående. 

Resultatet av studien kommer presenteras på ett sätt så ingen identitet blir igenkänd. 

 

Hur kan jag få information om studiens resultat? 

Vid intresse att ta del av studiens resultat finns möjlighet att kontakta författarna. 

Examensarbetet kommer även att läggas upp på internet, på www.diva-portal.org. 

 

Frivillighet 

Intervjun är helt frivillig och kan avbrytas när som helst utan några personliga 

konsekvenser. Om intervjupersonen redan gjort intervjun, men önskar att vi ej använder 

dess resultat så raderas den ur studien omgående. 

 

Ansvariga 

Emmeli Sjölander Vikström, Bergsgatan 34, 852 36 Sundsvall. Tel.nr: 070-3054569.  

E-post: emmelisj@gmail.com. 

mailto:emmelisj@gmail.com


 

 

 

Leg. Sjuksköterska, student specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård. 

Mittuniversitetet.  

 

Niklas Wikholm, Smedgatan 2, 852 34 Sundsvall. Tel.nr.: 073-0332944.  

E-post: niwi1002@student.miun.se. 

Leg. Sjuksköterska, student specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård. 

Mittuniversitetet. 

 

Samtycke 

Härmed ger jag mitt godkännande att Emmeli Sjölander Vikström och Niklas Wikholm får 

intervjua ambulanssjuksköterskor på denna enhet under perioden 15 februari - t.o.m. 15 

april 2017 kring ambulanssjuksköterskors upplevelser av användning av larynxmask och 

intubation. 
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Namnteckning, områdeschef  
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Bilaga 2 - Brev till intervjupersonerna  
 

Hej!  

Vi heter Emmeli Sjölander Vikström och Niklas Wikholm och vi är legitimerade 

sjuksköterskor som går specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

ambulanssjukvård på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi behöver intervjua 

ambulanssjuksköterskor till våran D-uppsats. Syftet med D-uppsatsen är att undersöka 

ambulanssjuksköterskans upplevelser av användning av larynxmask och intubation vid 

prehospitala hjärtstopp. 

 

Bakgrund 

Enligt HLR-rådet (2016) drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp prehospitalt varje 

år. 5000 stycken av dessa påbörjas HLR och ca 500 stycken av dessa överlever. 

Prehospitala hjärtstopp är stressande för ambulanspersonalen eftersom de ska utföra flera 

olika medicinska åtgärder under tidspress. En av dessa åtgärder som kan vara problematisk 

är att upprätthålla en fri luftväg med hjälpmedel som endotrachealtub och larynxmask. 

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av användning av 

larynxmask och intubation vid prehospitala hjärtstopp. 

 

Förfrågan om deltagandet 

För vår studie behöver vi intervjua ambulanssjuksköterskor med delegering på intubation. 

Denna information lämnades ut av respektive enhetschef.  

 

Hur går studien till?  

Det som krävs av intervjupersonen till denna studie är en intervju på ca 30 min. Eventuellt 

kan vissa kompletteringar på intervjun vara nödvändiga. Intervjun kommer spelas in på 

som en ljudfil och intervjupersoner väljer själv var och när intervjun ska hållas. 

 

Vilka är riskerna? 

I intervjuerna vill vi djupgående veta upplevelsen kring larynxmask och intubation vid 

prehospitala hjärtstopp, där av kan starka känslor uppstå för intervjupersonen att till 

exempel berätta om jobbiga upplevelser. Intervjupersonen ska ej känna sig tvungen att prata 

om dessa jobbiga upplevelser om hen ej vill och vi värnar om intervjupersonens integritet. 

Intervjun kan avbrytas när som helst och uppföljande samtal går att ordna om 

intervjupersonen känner behov av det. 

 

Finns det några fördelar? 

Som intervjuperson har du förmånen att aktivt delta i forskningen kring detta ämne och 

bidra till ökad förståelse för ambulanssjuksköterskans arbete vid potentiellt livräddande 

arbetsmoment. 

 

Hantering av data och sekretess 

De enda som kommer veta identiteten på intervjupersonerna är författarna till denna studie. 

Inga namn kommer nämnas under intervjun och intervjupersonens fulla namn och 

personnummer är ej relevant för denna studie. I transkriberingen av intervjun kommer 

intervjupersonen få en siffra som “namn” så det ej kan härledas tillbaka till 



 

 

 

intervjupersonen. Efter transkriberingen kommer ljudfilen att förstöras omgående. 

Resultatet av studien kommer presenteras på ett sätt så ingen identitet blir igenkänd. 

 

Hur kan jag få information om studiens resultat? 

Vid intresse att ta del av studiens resultat finns möjlighet att kontakta författarna. 

Examensarbetet kommer även att läggas upp på internet, på www.diva-portal.org. 

 

Frivillighet 

Intervjun är helt frivillig och kan avbrytas när som helst utan några personliga 

konsekvenser. Om intervjupersonen redan gjort intervjun, men önskar att vi ej använder 

dess resultat så raderas den ur studien omgående. 

 

Ansvariga 

Emmeli Sjölander Vikström, Bergsgatan 34, 852 36 Sundsvall. Tel.nr: 070-3054569.  

E-post: emmelisj@gmail.com. 

Leg. Sjuksköterska, student specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård. 

Mittuniversitetet.  

 

Niklas Wikholm, Smedgatan 2, 852 34 Sundsvall. Tel.nr.: 073-0332944.  

E-post: niwi1002@student.miun.se. 

Leg. Sjuksköterska, student specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

ambulanssjukvård. 

Mittuniversitetet. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse vid användning av 

larynxmask och endotrakealtub vid prehospitala hjärtstopp. 

 

Intervjupersonen 

Kön? 

Ålder? 

Antal år som sjuksköterska? 

Antal år inom ambulansyrket? 

Antal år som ambulanssjuksköterska? 

Hur många hjärtstopp där ni påbörjat HLR har du uppskattningsvis varit med om? 

Hur många intubationer har du uppskattningsvis utfört? 

Hur många larynxmasker har du uppskattningsvis applicerat? 

Hur många intubationer har du uppskattningsvis utfört sedan larynxmasker infördes inom 

ambulansen i Landstinget Västernorrland år 2013? 

 

Kan du beskriva ett tillfälle du varit med om där man intuberat vid ett prehospitalt 

hjärtstopp? 

Stödfrågor: 

 Vad hade du för tankar och känslor kring situationen? 

 Varför valde du eller ni att intubera patienten istället för andra metoder för att skapa fri 

luftväg? 

 Hur tänker du kring intubation generellt sett inom ambulansen? 

Kan du beskriva ett tillfälle du varit med om där man applicerat en larynxmask vid ett 

prehospitalt hjärtstopp? 

Stödfrågor: 

 Vad hade du för tankar och känslor kring situationen? 

 Varför valde du eller ni att sätta en larynxmask på patienten istället för andra metoder för 

att skapa fri luftväg? 

 Hur tänker du kring applicering av larnmask generellt sett inom ambulansen? 

Hur förberedd känner du dig inför intubering? 

Hur förberedd känner du dig inför applicering av larynxmask? 

Stödfrågor: 

 Hur upplever du din kunskap som ambulanssjuksköterska kring de olika metoderna? Om 

otillräcklig vad saknas och hur kan den tillgodoses på bästa sätt enligt dig? Om tillräcklig, vad 

gör att du känner så? 

 Hade du verksamhetsförlagd utbildning vid en operationsavdelning när du läste VUB 

ambulans? I så fall, hur värderar du den praktiken i användning av larynxmask och 

endotrachealtub vid hjärtstopp? 

 Har du något mer att tillägga med tanke på syftet med denna studie? 


