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Sammanfattning 
Prehospital omvårdnad av patienter med akut hjärtinfarkt innefattar numera att 12-
avledningsleds elektrokardiogram (EKG) sänds från ambulansen till sjukhus. Om EKG visar 
ST-höjningsinfarkt skall patienten transporteras direkt till sjukhus med möjlighet att utföra 
perkutan coronar intervention. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor i ambulans upplever den 
prehospitala omvårdnaden av patienter med akut hjärtinfarkt som transporterats med 
ambulans direkt till sjukhus för perkutan coronar intervention (PCI).  
Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor inom 
ambulansverksamheten. Kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera data och 
utmynnade i tre kategorier: Kompetensnyttjande, Ansvarstagande och Otillräcklighet.   
Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde trygghet i uppdraget att omhänderta 
patienter med hjärtinfarkt som transporteras direkt till PCI. Sjuksköterskorna bedömde 
patientens tillstånd och tog ställning till hur den fortsatta omvårdnaden skulle utformas. 
Kontakten med mottagande läkare upplevdes mycket bra. Något som upplevdes som mindre 
positivt var dels den bullriga miljö som förekom i några ambulansmodeller, samt när det var 
dålig mottagning i mobiltelefonnätet. Båda dessa störningsmoment upplevdes som en källa till 
osäkerhet när det gällde läkemedelsordinationer från mottagande läkare. Det fanns önskemål 
om att dessa ordinationer borde verifieras med ett textmeddelande till ambulansen. Vidare 
visade resultatet att sjuksköterskorna kunde uppleva ensamhet med omvårdnadsansvaret för 
patienten.  
Slutsatser: Vikten av att kunna arbeta ensam, ha handlingsberedskap i komplexa situationer 
och specialistkunskaper för att kunna göra korrekta bedömningar är av stor betydelse. 
Läkemedelsordinationer till sjuksköterskan ska verifieras genom att ordinerande läkare 
skickar ordinationen skriftligt via textmeddelande till ambulansen. 
Nyckelord: Ambulanssjukvård, kompetensnyttjande, kvalitativ innehållsanalys, upplevelser. 
 

Abstract: The prehospital management of patients with acute myocardial infarction (AMI) 
now includes 12-lead electrocardiogram transmission directly from the ambulance to hospital. 
If the ECG shows ST-elevated myocardial infarction the patient should be transported directly 
to a hospital with capability for percutaneous coronary intervention (PCI). 
Aim: The aim of this study was to describe how ambulance nurses experienced the 
prehospital management of patients with AMI who are transported by ambulance directly to 
hospital for PCI.  
Method: Semi structured interviews were conducted with eight ambulance nurses. Data were 
analysed using qualitative content analysis. The categories that emerged were: Use of 
competence, Responsibility and Insufficiency.    
Result: The result showed that the ambulance nurses felt secure when they cared for patients 
transported directly to PCI. The nurses assessed the patient and decided how he or she should 
be cared for. The contact with doctors was considered good. However the nurses discussed 
the noisy environment in ambulances and bad connection in the cellular phone network as a 
source of insecurity when prescriptions were given to them. They would like to have a written 
prescription as a text message from the doctor. The nurses also felt that they had the sole 
responsibility for the patient.  
Conclusions: The capability of working alone, ability to act in complex situations and 
specialist knowledge in order to assess the patient correctly is important. Prescriptions should 
be verified with a text message to the ambulance from prescribing doctor. 
Keywords: Ambulance services, experiences, use of competence, qualitative content analysis. 
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Introduktion 

Kranskärlssjukdom 

Kranskärlssjukdom utgör den vanligaste orsaken till akut sjukhusvård i Sverige. Cirka 12 % 

av Sveriges befolkning lider av hjärt-kärlsjukdomar och under år 2006 vårdades cirka 25300 

personer på sjukhus för akut hjärtinfarkt (Riks-Hia, Sephia och Scaar, 2008). Med 

kranskärlssjukdom avses instabil angina pectoris, ST-höjningsinfarkt (STEMI = ST-Elevation 

Myocardial Infarction) och icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI= Non-ST-Elevation 

Myocardial Infarction) (DeVon och Ryan, 2005). Riskfaktorer som högt blodtryck, rökning, 

höga halter av kolesterol och triglycerider, fysisk inaktivitet samt diabetes ökar risken att 

utveckla kranskärlssjukdom hos både kvinnor och män. Såväl kvinnor som män delar samma 

riskfaktorer men kvinnor insjuknar 10-20 år senare än män, vilket anses bero på den 

skyddande effekten av hormoner kvinnor har fram till menopausen (Persson, 2000 ss.78-84).  

 

Hjärtinfarkt 

Symptomen vid hjärtinfarkt kan variera från individ till individ men det mest karaktäristiska 

är molande tryck bakom bröstbenet, ofta med utstrålande smärta i vänster arm ibland båda 

armarna samt upp mot halsen, käkarna eller ryggen. Dessutom är det vanligt med illamående, 

andnöd och yrsel. Bröstsmärtan uppkommer hastigt då hjärtats kranskärl drabbas av försämrat 

blodflöde orsakat av ateroskleros, vilket innebär otillräcklig syresättning av hjärtmuskulaturen 

när blodflödet är reducerat till hälften. Vid allvarlig bröstsmärta som varar längre än 15 

minuter eller andra tecken på allvarlig påverkan på hjärtat eller blodcirkulationen 

rekommenderas att omedelbart kontakta ambulans för snabbast möjliga vårdinsats. 

Hjärtmuskelns skada ökar för varje minut den är utsatt för syrebrist (Ericson och Ericson, 

2002 ss.33-40). 

 

Behandlingen inriktar sig på att lindra pågående symtom samt att minska utvecklingen av 

hjärtinfarkten. Beroende på hur länge syrebristen varar och vilka delar av hjärtat som är 

drabbat avgör således hjärtinfarktens allvarlighet. Leder syrebristen till bestående 

hjärtmuskelskada kallas det akut hjärtinfarkt. Akut hjärtinfarkt delas i huvudsak in i två typer 

beroende på hur elektrokardiogrammet (EKG) ser ut: ST-höjningsinfarkt (ST-höjning eller 

vänstersidigt skänkelblock) respektive icke-ST-höjningsinfarkt. Den viktigaste 

behandlingsinsatsen vid akut hjärtinfarkt är att så snabbt som möjligt åter öppna ett tilltäppt 
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kranskärl genom perkutan coronar intervention (PCI) eller blodproppsupplösande 

läkemedelsbehandling - Trombolys (Persson, 2003 ss.102-115).  

 

Prehospital omvårdnad i ambulans 

Ambulanssjukvården har utvecklats från en ren transportorganisation till en avancerad 

sjukvårdsinrättning där omvårdnadsåtgärder utförs i patientens hem och under transport till 

sjukhus. Vid misstänkt hjärtinfarkt sänds numera alltid 12-avlednings EKG från ambulanser 

till sjukhus för bedömning och beslut om åtgärder samt vart transporten skall dirigeras. Det 

finns en sändarenhet och bildskärm i ambulansen och EKG sänds över mobiltelefoninätet. Det 

finns även möjlighet att skicka textmeddelanden och dokumentera i datajournal i samma 

system (Ortivus, 2009). Om EKG visar ST-höjningsinfarkt skall ambulanstransporten 

dirigeras direkt till sjukhus med möjlighet att utföra PCI akut, vilket de flesta landsting i 

Sverige, däribland Gävleborgs läns landsting numera gått över till (Socialstyrelsen, 2008). 

Läkemedelsbehandling startar i ambulansen för att förbereda patienten för kommande PCI 

behandling. Läkemedel som Nitroglycerin, Morfin, Trombyl ger sjuksköterskan utifrån de 

behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården i Gävleborg arbetar efter. Vidare kan läkemedel 

som T. Plavix, Heparin och Seloken ges efter att läkare ordinerat det via telefon 

(Behandlingshandbok Ambulanssjukvården Gävleborg, 2008). Vid ST-höjningsinfarkt som 

har diagnostiserats med EKG i ambulansen och där primär PCI inte är tillgänglig inom 90 

minuter rekommenderar socialstyrelsen att prehospital trombolys ska göras (Socialstyrelsen, 

2008). Landstingen i Norrbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gotlands län var 

fortfarande under 2007 helt hänvisade till trombolysbehandling (Riks-Hia, Sephia och Scaar, 

2008). 

 

Arbetet i ambulansen är inriktat på övervakning och stabilisering av vitala funktioner. Detta är 

ett krävande arbete och ambulanssjuksköterskan tvingas fatta akuta beslut som normalt tas av 

läkare inne på sjukhusen. Det finns emellertid behandlingsriktlinjer inom ambulanssjukvården 

som beslutsstöd vid olika åkommor och symtom. Den medicinska utvecklingen kräver ökat 

antal Prio 1 körningar, det vill säga ett uppdrag med högsta prioritet, där patienten bedöms ha 

akuta livshotande symptom eller drabbats av olycksfall (SOS alarm, 2008). En av orsakerna 

till detta är den prehospitala diagnostiseringen vid akut hjärtinfarkt och transport till akut PCI. 

Denna utveckling gör att antalet ambulansuppdrag ständigt ökar. År 2002 var antalet 

transporter 850 000/år och år 2006 hade det ökat till 950 000/år (Lennqvist, 2007 s. 87)  



 

 3 

För att möta kraven på den allt mer avancerade sjukvården finns i dag alltid en sjuksköterska 

med i ambulansen för att läkemedel skall kunna administreras till patienten (SOSFS 2001:17). 

Att göra bedömningar av patienters tillstånd är ett område som studerats inom 

ambulanssjukvården. Bruce, Dahlberg och Suserud, 2003a betonar vikten av ett öppet sinne 

vid första undersökningen och bedömningen av en patient då det händer att larmuppgifterna 

från SOS Alarm inte alla gånger stämmer överens med patientens tillstånd. En annan aspekt 

på bedömningar inom ambulanssjukvården tar Melby och Ryan (2005) upp. De lyfter fram 

vikten av att även göra bedömningar utifrån ett holistiskt perspektiv och inte enbart utifrån 

medicinska aspekter. Det holistiska perspektivet är framförallt viktigt när det gäller 

bedömningar av den äldre patienten som ofta kan vara multisjuk menar de.  

 

Sjuksköterskors arbete inom ambulanssjukvården beskrivs som en process som startar vid 

utlarmning och som avslutas vid överlämnandet av patienten till mottagande personal på 

sjukhuset (Bruce, Dahlberg och Suserud, 2003a). Sjuksköterskans arbete i ambulans 

balanserar mellan medicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan etablerar en nära kontakt med patienten och identifierar dennes behov av 

omvårdnad, samt beslutar mellan handlingsalternativen lasta och åka eller behandla på plats 

(Bruce, Dahlberg och Suserud, 2003b, Bruce och Suserud, 2004). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor i ambulans upplever den 

prehospitala omvårdnaden av patienter med akut hjärtinfarkt som transporteras direkt till 

sjukhus för perkutan coronar intervention (PCI).  

 

Metod 

En kvalitativ studie baserad på intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor verksamma 

inom ambulanssjukvården Gävleborg. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys 

(jmf. Lundman och Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

Deltagare och procedur 

Först av allt kontaktades verksamhetschefen för ambulanssjukvården i Gävleborg som 

skriftligen informerades om studiens syfte. Denne gav sitt godkännande till studien (bilaga 1).  
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Inklusionskriterier för att medverka i studien var sjuksköterskor verksamma inom 

ambulanssjukvården Gävleborg i Hälsingland. Dessutom skulle hon eller han ha genomfört 

minst två akuta ambulanstransporter till PCI i Gävle från patientens hem.  

 

Med hjälp av ambulansverksamhetens dataansvarige, som sökte bland journaler inom 

ambulanssjukvården Gävleborgs journalsystem, kunde tänkbara deltagare sållas fram. 

Eftersom ett nytt journalsystem infördes inom ambulansverksamheten 1 maj, 2008 gick det 

bara att söka bland journaler från detta datum. Antalet ambulanstransporter mellan 1 maj, 

2008 och 31 januari, 2009 som transporterats direkt till PCI från patienters hem var 29. Bland 

dessa 29 ambulanstransporter fanns namnen på fem sjuksköterskor som uppfyllde 

urvalskriterierna. Av dessa fem sjuksköterskor var tre män och två kvinnor. Då det var 

önskvärt att studien byggde på åtta deltagare, utökades sökningen av sjuksköterskor som gjort 

en transport direkt från patientens hem och en transport direkt till PCI lab. från en 

hälsocentral. Då fick den dataansvarige fram namnen på ytterligare fyra möjliga deltagare, tre 

kvinnor och en man. För att få ett lika stort antal kvinnor som män i studien beslutade vi att 

tillfråga den manlige sjuksköterskan och två av de resterande tre kvinnorna ut bland dessa.  

 

Därefter kontaktades de tänkbara deltagarna per telefon av författarna där de muntligen 

informerades om studiens syfte och tillfrågades om de ville delta. Alla svarade ja till att delta i 

studien och då skickades informationsbrevet förfrågan om deltagande i studie till dem (bilaga 

2). Sedan kontaktades deltagarna ytterligare en gång per telefon och då bestämdes tid och 

plats för intervjun. Deltagarna fick själva välja tid och plats som passade dem bäst. 

Utgångspunkten var att intervjuerna skulle kunna utföras i en lugn och ostörd miljö (Polit och 

Beck, 2004 p. 346). Sex deltagare intervjuades på sin arbetsplats efter avslutat arbetspass och 

de övriga två intervjuades i sina hem, allt i enlighet med vad de själva tyckte passade bäst. 

Deltagarnas ålder varierade mellan 28 – 49 år. Medianåldern var 32 år. Deltagarna hade i 

genomsnitt arbetat som sjuksköterska 9.5 år, här fanns en spännvidd i tjänsteår mellan 3-24 år. 

Medianvärdet på antal yrkesverksamma år som sjuksköterska var 8 år. När det gäller att ha 

arbetat som sjuksköterska i ambulans så hade tre av deltagarna arbetat i ett år och den som 

jobbat längst hade arbetat som sjuksköterska i ambulans i 11 år. Medianvärdet för detta var 

2.5 år. Tre av deltagarna hade specialistutbildning, två inom anestesisjukvård och en inom 

intensivvård. De övriga fem var grundutbildade sjuksköterskor. 
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Intervjuer    

En provintervju utfördes för att testa såväl inspelningstekniken som frågorna i intervjuguiden 

och författarna som intervjuare. Ljudkvaliteten från provintervjuerna var mycket bra och 

frågeguiden bedömdes innehålla relevanta frågor utifrån syftet med undersökningen. 

Dessutom fick författarna viss övning i att intervjua. 

 

Innan intervjuerna påbörjades gavs deltagarna möjlighet att ställa frågor om studien. Sedan 

blev det lite småprat om vardagliga saker för att etablera en lugn stämning innan intervjuerna 

startade. Semistrukturerade intervjuer genomfördes således med hjälp av en intervjuguide 

(bilaga 3). Anledningen till att en intervjuguide valdes var för att säkerställa att samma 

frågeområden skulle tas upp i samtliga intervjuer, då författarna var för sig intervjuade fyra 

deltagare vardera. Intervjuguiden innehöll frågeområden som berörde sjuksköterskornas 

upplevelser av omvårdnaden under ambulanstransport till PCI i kronologisk ordning, från 

larm till avlämning. Intervjuerna spelades in för att därefter skrivas ner ordagrant. Fördelen 

med att spela in är att den som intervjuar kan koncentrera sig på vad som sägs och inte 

behöver göra anteckningar. Därmed kan intervjuaren infoga uppmaningar som ”Berätta mer” 

o.s.v. för att mer djupgående få veta hur deltagarna upplevt olika aspekter av 

ambulanstransporten och omvårdnaden av patienten. När frågorna är i kronologisk ordning 

måste intervjuaren vara följsam om den intervjuade själv tar upp ämnen som skall avhandlas 

längre fram i intervjun Polit och Beck (2004 p. 342). Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

mp3-spelare (MPEG-1 Audio Layer 3 ett komprimerat digitalt ljud) och varade mellan 22-38 

minuter. Filerna med det inspelade materialet säkerhetskopierades till ett USB-minne 

(Universal Serial Bus). Både mp3-spelaren och USB-minnet förvarades sedan inlåsta. 

 

 

Etiska överväganden 

Inget tillstånd hos etisk kommitté söktes då vi inhämtade informerat samtycke av deltagarna 

och verksamhetschefen för ambulanssjukvården Gävleborg (Mittuniversitetets 

Forskningsetiska kommitté, 2008). Deltagarna blev informerade via brev om studiens syfte. 

Där ingick även information om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst 

utan att deltagarna behövde ange några skäl för detta. De fick ge muntligt informerat 

samtycke samt skriftligen underteckna samtycke till intervjun. Allt material behandlades 

konfidentiellt, vilket innebar att ingenting i studien kunde avslöja deltagarnas identitet (Kvale, 

1997 s.107-110). Det inspelade materialet var under arbetet med studien inlåst, så att inga 
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obehöriga kunde ta del av det. När studien är avslutad så förstörs allt material. Detta är av stor 

betydelse i en intervjustudie där deltagarna lämnar ut personliga upplevelser.  

 
Kvale (1997 s.110) menar att konsekvenserna av en intervjustudie måste uppmärksammas, 

vad det gäller möjliga skador för informanterna att delta i undersökningen. Detta medför ett 

ansvar för författarna, genom att bli observant på de möjliga konsekvenserna som ett 

deltagande kan innebära. Deltagarna i denna studie berättade hur de upplever att transportera 

en patient med misstänkt hjärtinfarkt direkt till PCI. Ingen verkade vara besvärad av att prata 

om ämnet, författarna kunde i alla fall inte märka några tendenser till obehagskänsla i form av 

ändrat tonfall eller besvärat kroppsspråk hos någon deltagare. 

 

Analys  

De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant av respektive författare. Därefter läste båda 

författarna texten ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. I nästa steg träffades vi 

och strukturerade tillsammans texter och avsnitt med liknande innehåll till meningsenheter. 

Sedan kondenserades meningsenheterna till kärnfulla beskrivningar av dess innehåll. 

Kondensering innebär att meningarna kortas ner, så att texten blir mer lätthanterliga, men utan 

att dess centrala betydelse går förlorad. Därefter abstraherades de kondenserades texterna och 

försågs med koder. Kodningsförfarandet, menar Lundman och Hällgren-Graneheim (2008 s. 

163), hjälper forskaren att reflektera över sina data på nya sätt. Koderna skapades med hänsyn 

till helheten. Koderna abstraherades därefter till underkategorier utifrån deras likheter med 

varandra. Innehållet i underkategorierna ligger mycket nära varandra men inga data ska falla 

mellan två underkategorier eller passa in i fler än en underkategori.   

 

Därpå följde en process där underkategorierna tolkades utifrån texten som helhet och 

kategorier som fångar den underliggande meningen formulerades. Exempel på 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier visas i 

tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessens steg.  

 
        Meningsenhet 

Kondenserad 
Meningsenhet 

 
Kod 

 
Underkategori 

 
Kategori 

Det är en körning som man har 
varit med om många gånger … 
det känns ganska tryggt i sig… 
jag känner mig trygg i den… 
därför att jag vet… vet hur jag 
ska hantera dom patienterna 

Känner trygghet och vet 
hur patienterna ska 
hanteras. Har gjort 
dessa körningar många 
gånger 

Känner 
trygghet 
genom sina 
Kunskaper 

Specialist 
Kunskaper 

Man kommer överens med 
kollegan liksom hur man ska 
lägga upp det när man kommer 
ut ….just det här med 
uppkoppling och att man 
kanske hjälps åt och skicka ett 
EKG innan man åker iväg och 
så 

Förbereder och kommer 
överens hur arbetet ska 
organiseras skickar 
EKG innan avfärd 

Planerar hur 
arbetet ska 
genomföras 

Teamarbete 

Jag förklarar ju att det är EKG 
förändringar och…. att en 
doktor vill att du ska åka till 
Gävle och röntga kärlen… och 
se om det går att åtgärda direkt 
alltså….ja om det är 
förträngningar….som ska 
åtgärdas 

Information till 
patienten om varför 
transport går till Gävle. 
Förträngningar i kärl 
ska åtgärdas 

Informerar 
patienten om 
vad som ska 
ske 

Information 
till patient 

Det är ju lätt att det blir som 
sagt… i stundens… om man är 
stressad och så där jag har hört 
att många har sagt att dom 
säger ja men ge två stycken 
eller någonting i stället för att 
ordinera i styrka så har man 
ordinerat antal tabletter… det 
vore väl inte så dumt att få 
ordinationer på skärmen och nu 
när vi fick nya Trombyl… så 
gäller det verkligen att kolla av 
så att… så det kan ju bli fel så 
det gäller ju att man 
efterfrågar… att man tänker på 
det själv också… det är ju lätt 
att det blir fel… man har ju 
ändå ansvaret för vad man ger 

Många gånger ordineras 
antal tabletter i stället 
för i styrka. Det vore 
inte dumt att få 
ordinationer på skärmen 
så det inte blir fel. Det 
kan lätt bli det om man 
är stressad. Man är 
ansvarig för det man 
ger 

Ordinationer 
i antal 
tabletter. 
Skriftliga 
ordination 
vore bra 

Delegering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetens 
nyttjande 
 

 

Analysen utmynnade i tre kategorier och åtta underkategorier (se tabell 2).  
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier som framkom under analysarbetet.  

Kategori Underkategori 

 

Kompetensnyttjande 

Specialistkunskaper 
Teamarbete 
Information till patient 
Delegeringar 

Ansvarstagande Bedömningar 
Ställningstaganden 

Otillräcklighet Ensamarbete 
Komplexa situationer 

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de kategorier och underkategorier som framkommit i analysen. I 

de fall citat förekommer är syftet att för läsaren tydligt belysa sjuksköterskornas upplevelser 

av den prehospitala omvårdnaden.  

Polit och Beck (2004 p. 615) menar att citat skall användas sparsmakat och illustrera 

deltagarnas ståndpunkter.  

 

Kompetensnyttjande 

Denna kategori består av underkategorierna specialistkunskaper, teamarbete, information till 

patient och delegeringar. 

   

Specialistkunskaper  

På alla patienter där sjuksköterskan misstänker hjärtinfarkt skall EKG sändas till sjukhus för 

bedömning av läkare. I Gävleborgs län skickas alla EKG som visar ST-höjningar till 

hjärtintensivavdelningen (HIA) i Gävle för bedömning om transporten skall dirigeras direkt 

till PCI eller till närmsta sjukhus. Samtliga deltagare berättar att det är lätt att tolka EKG och 

att de vet på vilka indikationer EKG skall skickas till Gävle. Deltagarna känner trygghet och 

upplever att de har den kompetens som behövs för dessa uppdrag, då de har utfört många 

transporter av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Deltagarna lyfter fram vikten av att koppla 

upp EKG på vida indikationer. Olika sjukdomsfall de larmas ut på som exempelvis svimning, 

sänkt medvetande och andnöd kan ju bero på hjärtsjukdom.  

 

Sjuksköterskorna känner sig trygga med sina kunskaper om hur de skall hantera patienter med 

misstänkt hjärtinfarkt. I berättelserna framkommer att det upplevs stimulerande att utföra 

ambulanstransporter direkt till PCI. Sjuksköterskorna ger, utifrån ordinationer från 
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mottagande läkare och de behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Gävleborg har, 

förberedande läkemedelsbehandling under transporten inför PCI. Denna behandling kan 

ibland leda till att ST-höjningen på EKG normaliseras under transporten. Det är bland annat 

sådana tillfällen som gör att deltagarna upplever att dessa ambulanstransporter är stimulerande 

att utföra.  

 

Teamarbete 

En ambulans bemannas av ett litet team och oftast arbetar en sjuksköterska och en 

ambulanssjukvårdare tillsammans. Det förekommer att två sjuksköterskor bildar ett team men 

det är mindre vanligt. Sjuksköterskorna berättar hur de tillsammans med 

ambulanssjukvårdare, under framkörningen till patienten förbereder sig genom att gå igenom 

vem som gör vad hos patienten. De kommer överens om hur arbetet skall läggas upp, men är 

även beredda att ändra detta om situationen hos patienten så kräver. Detta är särskilt viktigt 

om sjuksköterskan arbetar med någon han eller hon inte arbetar med normalt. De kan hjälpas 

åt med att skicka EKG innan avfärd. Om sjuksköterskan alltid arbetar med samma kollega så 

flyter arbetet på utan att de behöver prata med varandra så mycket.  

 

Sjuksköterskan sköter den medicinska intervjun och den medicinska behandlingen eftersom 

han eller hon sedan måste ansvara för den i ambulansen. Kollegan assisterar med praktiska 

åtgärder exempelvis att koppla EKG elektroder, applicera perifer venkateter (PVK) och mäta 

blodtryck och saturation. I teamarbetet ingår även mottagande personal på HIA och PCI lab. i 

Gävle som sjuksköterskorna tycker ger snabba, klara och tydliga besked. Det upplevs även 

som en trygghet att kunna ringa upp jourhavande kardiolog, om det tillstöter något med 

patienten under transporten.  

 

Information till patient 

Sjuksköterskorna berättar om vikten av att informera såväl patient som anhörig att EKG 

skickas från ambulansen till sjukhuset innan ambulanstransporten från patientens hem 

påbörjas. Detta för att inte patient och/eller anhörig ska bli förvånade eller irriterade över att 

inte transporten startar på en gång.  

 

Det är viktigt att förklara för dom att det är för att patienten ska få så snabb 
behandling som möjligt. 
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Vikten av att ärligt informera patienten varför ambulanstransporten går direkt till Gävle lyfts 

fram  

Man brukar väl ändå säga att // du har tecken som gör att vi misstänker… att du 
har en hjärtinfarkt och att… vi måste åka och undersöka det… för att i så fall 
kunna åtgärda det. 

 

Vidare berättar sjuksköterskorna i ambulansen att de informerar patienten om hur en PCI går 

till. Patienten får vara vaken under behandlingen och följa med i förloppet via bildskärm när 

en kateter förs upp via en artär på handleden. Sedan sprutas kontrast in och hjärtats kranskärl 

röntgas. Syns några förträngningar i kranskärlen vidgas dessa på en gång med hjälp av en 

kateter. Det finns en medvetenhet om att patienten kanske inte kan ta till sig all information 

men information ska upprepas menar deltagarna. Slutligen betonar flera av deltagarna att all 

ambulanspersonal bör ha sett en PCI för att kunna informera patienten på ett bra sätt.  

 

Delegeringar  

Det finns generella delegeringar i de behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården har. Dessa 

tycker deltagarna är bra utformade, dock beskrivs att läkemedel mot illamående saknas.  

Vidare kan den läkare som bedömt EKG ordinera ytterligare läkemedel under transporten mot 

Gävle.   

 

Sjuksköterskorna nyttjar sin kompetens när det gäller delegeringar. De kan ringa upp läkaren 

om patienten exempelvis uppfyller, eller hamnar inom behandlingsgränserna för att få 

Seloken, om patienten inte uppfyllt det i det initiala skedet. Ett annat exempel är att de kan få 

ordination om att ge 5 mg Seloken och då fråga om inte de kan ge ytterligare 10 mg under 

transporten för att behandla patienten fullt ut under transporten.  

 
Om det är någon nu då som har lite små ont och är lite takykard och det fungerar 
bra med Seloken då är det väl bra om man kan fortsätta fullt ut då när man ändå 
har tiden på sig. 

 

I intervjuerna uppmärksammas att hörbarheten i mobiltelefonen ibland är mycket dålig på 

grund av högt vägljud i ambulansens sjukhytt och störningar i mobiltelefonnätet. Detta 

upplevs som problematiskt vid telefonkontakt med mottagande läkare framförallt när läkaren 

ordinerar olika läkemedel.  
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Vi har… en ambulans som är så bullrig så att det är svårt att sköta kommunikationen 
via telefonen… det är i ibland svårt att uppfatta vad dom säger. 

 

Det förekommer att ordinationer ges i antal tabletter och inte i styrka. Detta kan leda till 

missuppfattningar. Ett exempel på detta som flera av deltagarna tar upp är tablett Trombyl 75 

mg som standardmässigt används inne på sjukhuset. Inom ambulanssjukvården används 

styrkan 160 mg. Det blir säkrare ordinationer om dessa sker skriftligt menar deltagarna. 

Dessutom skriver ordinerande läkare sitt namn då, vilket också kan vara svårt att uppfatta i 

telefonen. Deltagarna förslår därför att ordinationer, förutom att de ges muntligt via 

mobiltelefon, borde kompletteras med en skriftlig ordination via textmeddelande. 

 

Dom skulle kunna ordinera via mobimeden så att man får det skriftligt så man har 
liksom… dokumenterat vad det är dom ordinerar för någonting… det tycker jag 
är en brist i nuläget. 

 

Ansvarstagande 

Denna kategori innehåller underkategorierna bedömningar och ställningstaganden. 

Bedömningar handlar om att värdera patientens tillstånd och ställningstaganden om hur 

sjuksköterskan skall agera i det fortsatta vårdförloppet.  

 

Bedömningar 

Deltagarna berättar om att de gör en bedömning av patientens tillstånd när de kommer fram 

till honom eller henne. De bildar sig snabbt en uppfattning om hur pass påverkad patienten är  

Genom bedömningar anser sig sjuksköterskorna vara säkra på om patienten har cirkulations 

och andningsbesvär ”Man ser ju direkt om patienten är påverkad cirkulatoriskt och 

respiratoriskt”.  

 

De berättar att de lägger in betydelsen av vilken ålder patienten befinner sig i samt om det är 

en man eller kvinna. Vid bröstsmärtor kopplas alltid patienten upp så att EKG bilden kan 

avläsas och sändas för vidare tolkning av jourhavande kardiolog eller medicinläkare.  

Deltagarna beskriver hur känslan av att patienten har en hjärtinfarkt finns hos dem redan 

innan de tolkar EKG bilden. 

 

Det är ju utifrån den kliniska bilden, om man ser att det är en bröstsmärta som är 
väldigt dålig // kan man känna direkt att det här kommer nog att bära iväg. 
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Ställningstaganden 
 
Deltagarna säger att de direkt ser om patienten är andningspåverkad, blek och kallsvettig. I 

dessa fall försöker de arbeta snabbt och koppla upp EKG samt applicera PVK och lasta 

patienten i ambulansen så de kan sända EKG ”då lägger man ju på ett kol det här är ju akut”. 

 

Om sjuksköterskan är helt säker på att det rör sig om en ST-höjningsinfarkt påbörjas 

transporten mot PCI lab. i Gävle innan mottagande läkare bekräftat detta, vilket innebär att 

dyrbar tid sparas. Det gäller att besluta om hur den fortsatta vården skall genomföras.  

 

Ser man redan från… från början att det är en… en tydlig ST-höjningsinfarkt då 
eller generella ST-sänkningar då… då påbörjar man ju direkt transporten till 
Gävle. 

 

Handlingsberedskap ses som en nödvändighet eftersom arbetet är flexibelt, de vet aldrig vad 

som kommer att ske under transporten ”man kan ju aldrig veta vad som väntar… det gäller 

att ha handlingsberedskap”. 

 

Otillräcklighet 

Kategorin otillräcklighet innehåller underkategorierna ensamarbete och komplexa situationer. 

Ensamarbete är naturligt under transporten då sjuksköterskan ensam ansvarar för patientens 

vård och komplexa situationer uppstår när något oväntat sker under uppdraget. 

 

Ensamarbete 

Det ligger i sakens natur att sjuksköterskan blir ensam med patienten under transporten då han 

eller hon sitter tillsammans med patienten i sjukhytten och ambulanssjukvårdaren kör 

ambulansen. Upplevelsen av ensamarbete beskrivs som att det blir många arbetsuppgifter att 

utföra under transporten. De skall skriva journal, administrera läkemedel och ha kontakt med 

mottagande läkare på HIA/PCI lab. Att arbeta med olika kollegor är ett annat exempel på 

känslan av otrygghet i ensamarbetet  

 
Jag jobbar ju med olika hela tiden och det är ju det som är så svårt … en del är ju 
vana att jobba så att man bara lastar patienten och så gör man allt jobb där bak 
sen. 
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Komplexa situationer 

Det kan uppstå oväntade situationer under dessa ambulansuppdrag. Deltagarna relaterar detta 

till händelser då det varit svårt att sända EKG i vissa områden och att det har dröjt innan 

läkaren bedömt svårtolkade EKG och beslutat var patienten skall hänvisas, Bollnäs, 

Hudiksvall eller till Gävle. Detta sker framförallt om EKG bilden inte tydligt visar ST-

höjning. Ambulansen kan vid sådana tillfällen bli stillastående innan det är bestämt vilket 

sjukhus patienten skall åka till ”om man är till exempel i stan och inte vet om jag ska åka 

direkt till Gävle // då blir man stillastående”. 

 

En annan aspekt som framkommer är att patienter med bröstsmärtor som inte har några EKG 

förändringar, men som ändå har ont under transporten, inte hänvisas direkt till HIA på det 

lokala sjukhuset, utan till akutmottagningen. Det är ju inte säkert, menar sjuksköterskorna, att 

en hjärtinfarkt utvecklar sig på en gång utan att det är ett förlopp som pågår över tid. Då 

upplevs det som en brist att lämna dessa patienter på akutmottagningen. De borde i stället få 

gå direkt HIA och ha fortsatt EKG övervakning. Något som också lyfts fram är jobbiga 

situationer när man inte kan påbörja tänkt behandling. Anledning till detta menar man är 

svårighet att applicera en perifer venkateter (PVK) för att kunna ge intravenösa läkemedel. 

Samtidigt som de observerar att patienten blir sämre i sin hälsa ”ett skräck scenario som 

skulle kunna hända var att man inte får in någon nål… att dom blir… sämre”. 

 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur sjuksköterskor i ambulans upplever den 

prehospitala omvårdnaden av patienter med akut hjärtinfarkt som transporteras direkt till 

sjukhus för perkutan coronar intervention (PCI).  

Föreliggande studies resultat visar att sjuksköterskor i ambulans känner sig trygga med sin 

kompetens vid omvårdnaden av patienter med akut hjärtinfarkt som transporteras direkt till 

PCI lab. De gör omgående en bedömning av patientens tillstånd och tar ställning till hur det 

fortsatta vårdförloppet skall utformas. Vad som är avgörande är om patientens EKG uppvisar 

tydliga ST- höjningar så kan transporten mot PCI lab. börja innan läkare bedömt EKG för att 

spara dyrbar tid. Sjuksköterskorna upplever trygghet med sina kunskaper genom att larm där 

patienten har bröstsmärtor är så vanligt förekommande. Sjuksköterskorna berättar hur de 

tillsammans med sina kollegor under framkörning planerar för hur arbetet skall läggas upp 
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hos patienten och under transporten. Trots denna planering med kollegan så framkommer det 

att sjuksköterskorna kan känna sig ensamma vad det gäller ansvaret för patienten. Samtliga 

sjuksköterskor i vår studie upplever att de kan ge god information till patienten om 

hjärtinfarkt och vad som väntar vid framkomsten till PCI lab. då de tidigare närvarat vid 

behandlingar där. Sjuksköterskorna tar dock upp att bullrig miljö i ambulansen samt dålig 

mottagning i mobiltelefonnätet kan vara en källa till osäkerhet när det gäller 

läkemedelsordinationer från mottagande läkare.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet av vår studie framgår att deltagarna tycker att det är lätt att tolka EKG. Detta 

överensstämmer med en amerikansk studie där ambulanspersonals förmåga att korrekt 

identifiera ST-höjningsinfarkter testades. Resultatet i den studien visar att 

ambulanspersonalen kan tolka ST-höjningar på EKG lika bra som läkare (Feldman, 

Brinsfield, Bernard, White och Maciejko, 2005). 

 

Vad som framkommer i vår studie är att samtliga, även de med kort tid som sjuksköterska 

kände sig trygga gällande bröstsmärtor, detta var lite oväntat då författarna anade att en längre 

tids arbetserfarenhet kunde liknas med trygghet i rollen och larmet. Vad som ligger till grund 

för samtligas trygghet i larmet tror vi då grundar sig i de tydliga behandlingsriktlinjer som 

finns för bröstsmärtor och transport till PCI, samt att det är ett vanligt förekommande larm. 

Detta stämmer överens med Bruce, Dahlberg och Suserud (2003a), vars studie visar att 

sjuksköterskor inom ambulansverksamhet känner sig trygga med sina yrkeskunskaper när de 

har erfarenheter från liknande larm 

   

Resultatet i föreliggande studie belyser vikten av att genast koppla upp EKG om 

sjuksköterskan misstänker att patienten har hjärtinfarkt, även om det inte framgår av 

larmuppgifterna från SOS Alarm. De menar att exempelvis larm där patienten har 

andningsbesvär eller har svimmat kan vara orsakat av hjärtåkomma. Att EKG kopplas på vida 

indikationer stämmer med författarnas erfarenheter där vi vet att det många gånger är svårt att 

utesluta bröstsmärta vid exempelvis buksmärta och smärtor i bröstryggen. Något som inte 

belystes i vår studie var svårigheten att bedöma om det är bröstsmärta eller annan orsak till 

smärtan initialt, där tror vi att sjuksköterskorna helt fokuserar sig på tryggheten vid att kunna 

avläsa tecken på hjärtinfarkt via EKG uppkopplingen. Författarna har förståelse för den 

trygghet sjuksköterskorna känner, samtidigt som vi är medvetna om att symtomen hos 
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patienterna beskrivs helt olika och är individuella vad det gäller skillnaden män och kvinnor. 

Smärtans lokalisation och intensitet är olika vid bröstsmärtor, där tror vi att några års 

erfarenhet är betydelsefullt. Att ha en klinisk blick för att kunna bedöma, ställa rätt frågor 

samt tolka parametrar anser vi ha sin grund i erfarenhet i omvårdnad. (Melby och Ryan, 2005) 

framhåller i sin studie att träning och erfarenhet behövs för att sjuksköterskan skall kunna se 

patientens behov. 

 

I vår studie framkommer att teamarbete är viktigt, gällande förberedande insatser för att 

omvårdnaden av patienten skall bli professionellt. Ambulansteamet förbereder sig under 

framkörningen och kommer överens om vem som gör vad när de kommer fram till patienten. 

Detta är särskilt viktigt om de arbetar med någon de vanligtvis inte jobbar med, för att kunna 

ge god och säker omvårdnad omgående. Vidare beskrivs att när sjuksköterskan arbetar med 

samma kollega så flyter arbetet på utan att de behöver prata med varandra så mycket.  

Suserud m.fl. (2005a) beskriver hur nära ambulanspersonal kommer varandra om de arbetar 

tillsammans länge. Då utvecklas ett arbetssätt där den ene vet vad den andre gör i olika 

situationer och vården av patienten flyter på smidigt utan verbal kommunikation mellan team 

medlemmarna.  

 

Författarna till föreliggande studie anser att betydelsen av erfarenhet och kunskap leder till att 

man själv finner trygghet i sin roll och därigenom kan utföra ett bra arbete. Genom denna 

trygghet kan man utföra ett bra arbete även om man hamnar i team med en ny kollega, samt 

även utesluta känslan av ensamhet som framkom i vår studie, vilket vi anar kan vara en känsla 

av osäkerhet. 

Även Wireklint-Sundström (2005 s. 115) beskriver att när det är en bra kollegial samverkan i 

vårdteamet så skapas en lugn atmosfär hos patienten. Medlemmarna i teamet förstår varandra 

utan att direkt prata med varandra. 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie tar upp att det är viktigt att informera patient och 

anhöriga om att när patienten lastats in i ambulansen så skickas EKG innan avfärden till 

sjukhus. Detta för att inte skapa oro eller irritation över att ambulansen är stillastående. 

Betydelsen av ärlig information till patienterna under transport till PCI lyfts fram. De berättar 

varför de måste åka till PCI lab. såsom att tecken tyder på hjärtinfarkt och detta skall 

undersökas och eventuellt åtgärdas. Sjuksköterskorna förklarar också för patienten varför 

olika läkemedel ges i ambulansen under färden. Vikten av att själva närvarat vid en PCI anser 
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deltagarna är nödvändigt för att kunna ge adekvat information till patienten om hur själva 

undersökningen går till. Författarna har närvarat vid PCI behandlingar och vi framhåller 

vikten av denna erfarenhet. Då kan man med egna ord förklara så att patienten får den 

information som behövs vid tillfället. Det känns tryggt att kunna ge bra information, det 

stärker även den profession vi har, patienten ser att vi är säker i rollen som informatör.  

 

De generella behandlingsriktlinjer som ambulanssjukvården har tycker sjuksköterskorna är 

bra. Men deltagarna tar upp förslag till förbättringar när det gäller läkemedelsordinationer. 

Önskemål finns om att mottagande läkares läkemedelsordinationer ges både muntlig genom 

telefon samt skriftligt via textmeddelande till ambulansen. Detta för att inga feltolkningar av 

ordinationer i det akuta skedet ska ske. Författarna känner väl igen denna utsatta situation, när 

osäkerheten kommer fram, då måste sjuksköterskan försäkra sig om att man uppfattat rätt 

läkemedel och styrka. Enligt socialstyrelsen får läkemedel ordineras av läkare via telefon. En 

läkemedelsordination måste därefter bekräftas via fax eller elektronisk post. Detta skulle lätt 

låta sig göras inom ambulanssjukvården genom att ordinerande läkare skickar ett 

textmeddelande till ambulansen. Då skulle det samtidigt komma med i patientens journal via 

mobimedsystemet. Det skulle då i journalen framgå vem som ordinerat läkemedlet, vilken 

styrka patienten skall ha, samt administrationssätt och tidpunkt för administrering. Detta 

ligger också i linje med socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:17).   

 

Målet med bedömningar inom ambulanssjukvården är enligt Bruce, Dahlberg och Suserud 

(2003b) att ge patienten optimalt välbefinnande. Bedömningar av en patient är en 

förutsättning för att sjuksköterskan i ambulans ska kunna ta beslut om olika åtgärder. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskriver att de gör en första bedömning av patienten 

med en första blick på denne. Då bedömer sjuksköterskan patientens andning och cirkulation. 

Därefter bedöms EKG som kopplas upp inne i ambulansen. Visar EKG klara ST-höjningar 

skickas det till Gävle och sjuksköterskorna tar då ställning till att åka dit innan mottagande 

läkare bedömt EKG och dirigerat transporten till PCI.  

 

Bruce, Dahlberg och Suserud (2003a) visar i sin studie att ambulanssjuksköterskor tar upp 

vikten av ett öppet sinne vid ankomsten till patienten eftersom det händer att uppgifterna från 

SOS Alarm inte alla gånger stämmer överens med patientens tillstånd. Detta tar även 

Wireklint-Sundtröm (2005 s. 121-124) upp och menar att sjuksköterskor i ambulans har ett 

öppet patientperspektiv. Bedömningen påbörjas i ambulansen på väg ut genom att vara 
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förberedd på olika scenarion hos patienten. Sjuksköterskan är alltså förberedd på att vara 

oförberedd. Att vara förberedd på att vara oförberedd är något som deltagarna i vår studie 

också pekar på när de tar upp att de har handlingsberedskap. De bildar sig en uppfattning om 

patientens tillstånd genom bedömning och tar ställning till hur de ska handla därefter.    

Bruce och Suserud (2003c) menar att bedömningar inom ambulanssjukvården ofta görs allt 

för snävt och diagnosinriktat och att inom ambulanssjukvården ligger fokus ligger oftast på 

medicinsk vetenskap snarare än på omvårdnadsvetenskap. Det faller sig naturligt i en akut 

situation när en patient drabbats av akut hjärtinfarkt att sjuksköterskan i första hand vidtar 

åtgärder som skall lindra patientens medicinska besvär, eftersom vävnadsskador i hjärtat 

utvecklas i det akuta skedet. Så då ligger fokus på att ge läkemedel och sända EKG. Men ett 

exempel på omvårdnadsåtgärder som samtliga sjuksköterskor i vår studie tar upp är vikten av 

att ge patienten information. När sjuksköterskorna misstänker att patienten drabbats av 

hjärtinfarkt informerar de patienten om att de nu skall åka och undersöka och vid behov 

åtgärda detta. Sjuksköterskorna informerar också om hur en PCI går till. 

 

Suserud (2005b) menar att förmågan att fatta rätt beslut inte alltid är självklart i det 

prehospitala arbetet och framhåller skillnaden för sjuksköterskan när denne möter någons 

behov i hemmet jämfört från den miljö där övervakningsapparater och övrig specialiserad 

vårdpersonal finns.   

 

Författarna till föreliggande studie anser att sjuksköterskan måste lita på sin erfarenhet för att 

kunna se patientens behov, vilket kan vara svårt i vissa situationer. Vilket även belyses av 

Suserud (2005b) som menar att sjuksköterskan måste vara lyhörd gällande information från 

patienten vilket skall leda till behandling och avgörande av vad som skall göras omedelbart. 

Deltagarna i föreliggande studie betonar att det är bra att ha en behandlingsberedskap under 

arbetet. Patientens tillstånd kan försämras, detta kan relateras till att sjuksköterskan behöver 

assistans i vårdarhytten eller att ny kontakt måste tas med mottagande läkare för vidare 

ordinationer. Att ha förmågan att vara oberoende är således nödvändig för att inte bli 

handlingsförlamad. Vetskap om vad som skall göras i varje given situation är viktig (Hallin 

och Danielson, 2006). Vidare visar resultatet i vår studie att sjuksköterskor kan börja 

transporten mot PCI lab. innan de fått svar från jourhavande medicinläkare om EKG och 

anamnes visar tydliga tecken på hjärtinfarkt. Detta hänför man till den rutin man har av att 

tyda EKG och känna igen tecken på en hjärtinfarkt. Detta medför att tiden till rätt behandling 

minskas ner och sjuksköterskan har därmed gjort ett ställningstagande inom ramen för sitt 
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yrkesansvar som är avgörande för patientens fortsatta hälsa. Deltagarna beskriver också att 

om de direkt ser att patienten är andningspåverkad, blek och kallsvettig, arbetar de snabbt 

med att koppla upp EKG, applicera PVK och lasta patienten i ambulansen så de kan sända 

EKG. Detta ligger i linje med Wireklint-Sundström (2005 s. 95-96) som observerat att 

ambulanspersonal anpassar sitt vårdtempo utifrån patientens medicinska tillstånd. Om det är 

en akut situation agerar personalen snabbt och om situationen inte är så akut sker 

omhändertagandet i ett lugnare tempo.  

 

I resultatet av vår studie framkommer även att sjuksköterskorna ibland känner sig ensamma i 

sitt arbete, detta härleder de till att de har det medicinska ansvaret för patienten. 

Sjuksköterskan blir ensam i vården runt patienten i vårdarhytten. Vid vissa akuta situationer 

har sjuksköterskorna behov av fler händer. Som när det är svårigheter att sända EKG samt om 

EKG inte visar några förändringar, medan patienten uttrycker smärta och har symtom som 

kan härledas till hjärtinfarkt. Detta leder till en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskan i 

den fortsatta vårdkedjan om det exempelvis är oklart till vilket sjukhus patienten skall 

transporteras. Otillräckligheten visar sig även med tillfälliga brister i exempelvis 

kommunikationen via mobiltelefon med mottagande läkare. Känslan av att inte kunna ge 

behandling enligt behandlingsdirektiven beskrivs genom när det inte går att få in en PVK. 

Detta kan relateras Danielson och Berntsson (2006) vars forskning visar att sjuksköterskan 

behöver en stimulerande arbetsmiljö gällande övervakning och stöd för att möjliggöra 

sammanhängande professionell utveckling.   

 

I föreliggande studie framkom det att läkemedel mot illamående saknades i ambulansen. 

Författarna anser att det i behandlingsriktlinjerna tydliggörs att Morfin är ett läkemedel som 

kan framkalla illamående och inte skall ges som första dos. För att förhindra illamående och 

kräkning skall Nitroglycerin ges i upp till tre omgångar/doser om det systoliska blodtrycket 

tillåter, innan Morfin behöver ges (Behandlingshandbok ambulanssjukvården Gävleborg, 

2008). Där ser vi att det går att förhindra illamåendet vid bröstsmärta om sjuksköterskan inte 

ger Morfin omgående och då finns inte något behov av ytterligare läkemedel mot illamående i 

ambulansen. Vi tror att syftet att smärtstilla med Morfin är starkt förankrat inom ambulansen, 

vi framhåller betydelsen av att ge Nitroglycerin enligt behandlingsriktlinjerna. Då eliminerar 

vi illamåendet vid bröstsmärtor samtidigt som transporten blir behagligare för patienten. 
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Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ innehållsanalys som metod var fruktbar då syftet med föreliggande studie 

var att beskriva hur sjuksköterskor i ambulans upplever omvårdnaden av patient med akut 

hjärtinfarkt som transporteras direkt till sjukhus för PCI. Intervjuerna som var 

semistrukturerade genomfördes med stöd av en intervjuguide bestående av elva frågor. 

Anledningen till att vi valde så många frågor i intervjuguiden var att vi ville täcka in helheten 

i ambulanssjuksköterskans upplevelser under hela uppdraget, från larmets början till 

avlämning av patienten på PCI lab. Vi ansåg att intervjuguiden var väl utformad och att 

intervjumaterialet resulterat i att vår studies syfte har uppnåtts.  

 

Att använda sig av intervjuer som metod ställer krav på den som intervjuar. Dels ska intervjun 

genomföras i lugn och trygg miljö för den som intervjuas. Sedan spelas intervjun in för att 

därefter skrivas ner ordagrant då är det viktigt att inspelningstekniken fungerar. Fördelen med 

att spela in är att den som intervjuar kan koncentrera sig på vad som sägs och inte behöver 

göra anteckningar. Eide och Eide (1997 s.133) menar att aktivt lyssnande innebär att fokusera 

på den andra parten och därefter följa upp det som observeras med olika typer av följdfrågor 

och uppmaningar som ”berätta mer” och ”kan du ge exempel”. 

 

Ljudkvaliteten på de inspelade intervjuerna var mycket bra så det var inga problem att höra 

vad som sades när intervjuerna skulle skrivas ner. Ett klassiskt misstag begicks vid en 

intervju. Inspelningsknappen var inte ordentligt intryckt på mp3-spelaren, vilket upptäcktes 

efter två frågor, då fick intervjun börja om.  

 

Trovärdigheten i resultatet.  

Författarna har förförståelse i ämnet utifrån egna erfarenheter och upplevelser inom 

ambulansverksamheten. Vi har fyra (MJ) respektive två (BL) års yrkeserfarenhet som 

sjuksköterskor inom ambulansverksamheten och dessförinnan arbetade vi som 

ambulanssjukvårdare. Vi försökte vara objektiva under intervjuerna men vid genomlyssning 

av alla intervjuer då de skrevs ner ordagrant, märktes att följdfrågor borde ha ställts vid några 

tillfällen. Det är lätt att tolka svaren under intervjuerna utifrån egna erfarenheter inom 

området, och glömma bort att be den som blir intervjuad förtydliga och ge exempel på vad de 

menar. Dessutom kan det vara så att vid några tillfällen gled deltagarna i intervjuerna över till 
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att beskriva andra situationer än de när de transporterar patient till PCI lab. Men det behöver 

inte vara någon nackdel då det stärker överförbarheten i resultatet.  

 

Polit och Beck (2004 p. 430-431) och Lundman och Hällgren-Graneheim (2008 s. 169-170) 

menar att urvalet av deltagare i en kvalitativ studie skall vara variationsrikt och innehålla både 

kvinnor och män ur olika åldersgrupper. Deltagarna i föreliggande studie var fyra kvinnor och 

fyra män och deras medianålder var 32 år. Medianvärdet på antal yrkesverksamma år som 

sjuksköterska var 8 år. Tre av deltagarna hade specialistutbildning, två inom anestesisjukvård 

och en inom intensivvård. De övriga fem var grundutbildade sjuksköterskor. Så vi anser att 

det har varit ett brett urval trots att vår studie baseras på åtta deltagare. 

 

I analysprocessen av intervjumaterialet har kategorierna gemensamt diskuterats fram av 

författarna i samråd och diskussion med handledarna så där anser vi att resultatet har stor 

tillförlitlighet. Då detta är en kvalitativ studie går resultatet inte att generalisera vilket inte 

heller var avsikten. Däremot anser vi att överförbarheten är hög då resultatet kan överföras 

och användas i liknande situationer om det placeras i en ny kontext. 

 

Det skulle vara intressant att i fortsatta studier undersöka hur patienter upplever att åka direkt 

till PCI lab. med ambulans och hur de upplevde vården i ambulansen. 

 

Slutsatser 

Föreliggande studie har fördjupat vår förståelse för sjuksköterskans prehospitala omvårdnad 

under ambulanstransport till PCI lab. Att som sjuksköterska kunna arbeta ensam prehospitalt, 

ha handlingsberedskap i komplexa situationer och specialistkunskaper så korrekta 

bedömningar görs är betydelsefullt. För att uppnå omvårdnad av hög kvalité krävs också att 

läkemedelsordinationer till sjuksköterskan i ambulans verifieras genom att ordinerande läkare 

skickar ordinationen skriftligt via textmeddelande till ambulansen. 
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Detta försättsblad används endast för webbaserad version 

 

Bilaga 1 
 

 
 
Inst. för hälsovetenskap 

 

 

Till verksamhetschef vid Ambulansen Gävleborg. 

Förfrågan om tillstånd avseende intervjustudie 2009-01-19 – 2009-06-05. 

Patienter med bröstsmärtor står för en hög andel av ambulanssjukvårdens akuta 
uppdrag. Numera sänds 12-leds EKG till närmaste Hjärtintensivavdelning (HIA) 
som en del i omvårdnaden av patient med bröstsmärtor. Vid misstanke om ST-
höjningsinfarkt skickas EKG direkt till HIA i Gävle för bedömning om akut Perkutan 
Coronar Intervention (PCI) skall utföras.  
 
Mot denna bakgrund finner vi det intressant att genomföra en studie med syftet att 
beskriva hur sjuksköterskor i ambulans upplever den prehospitala omvårdnaden av 
patienter med akut hjärtinfarkt som transporteras med ambulans direkt till PCI lab. 
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer med åtta sjuksköterskor 
verksamma inom ambulansen Gävleborg (fyra manliga och fyra kvinnliga). Där varje 
deltagare har genomfört minst två akuta ambulanstransporter till PCI lab. De 
aktuella deltagarna tas fram av dataansvariga på arbetsplatsen.  
Varje intervju beräknas pågå ca 45 minuter och kommer att spelas in för att därefter 
skrivas ut till text och analyseras. Insamlat material kommer att behandlas enligt god 
forskningsetik och kommer att förvaras inlåst. Endast undertecknade kommer att 
kunna ta del av intervjuerna. Deltagarnas identitet kommer inte att kunna utläsas i 
resultatet.  
 
Vi vänder oss till Dig i egenskap av verksamhetschef då vi önskar få tillåtelse att 
genomföra studien under tidsperioden 2009-01-19 – 2009-06-05. Studien är ett 
projektarbete på avancerad nivå vid institutionen för hälsovetenskap 
Mittuniversitetet. Studiens resultat kommer att presenteras i form av en 
magisteruppsats i omvårdnad med inriktning specialist sjuksköterskeutbildning 15 
hp  
 
Tacksam för svar i bifogat svarskuvert. 
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Svarstalong om tillstånd till intervjustudie  

 
Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke till att studien får 
genomföras under angiven tidsperiod 2009-01-19 – 2009-06-05 
 
Datum: 
 
 
Namnunderskrift: 
 
 
Namnförtydligande: 
 
 
Verksamhetsområde 
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Inst. för hälsovetenskap 
 

Förfrågan om deltagande i studie 
 
Patienter med bröstsmärtor står för en hög andel av ambulanssjukvårdens akuta 
uppdrag. Numera sänds 12-leds EKG till närmaste Hjärtintensivavdelning (HIA) 
som en del i omvårdnaden av patient med bröstsmärtor. Vid misstanke om ST-
höjningsinfarkt skickas EKG direkt till HIA i Gävle för bedömning om akut Perkutan 
Coronar Intervention (PCI) skall utföras.  
 
Mot denna bakgrund finner vi det intressant att genomföra en studie med syftet att 
beskriva hur sjuksköterskor i ambulans upplever den prehospitala omvårdnaden av 
patienter med akut hjärtinfarkt som transporteras med ambulans direkt till PCI lab. 
För att få djupare kunskaper så vore det värdefullt att få ta del av Dina erfarenheter.  
Dataansvariga på arbetsplatsen har namngivit aktuella deltagare. Inklusionskriterier 
är att varje deltagare ska ha erfarenhet av minst två uppdrag gällande transport till 
PCI lab. Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer med åtta sjuksköterskor 
(fyra manliga och fyra kvinnliga). De aktuella deltagarna tas fram av dataansvarig på 
arbetsplatsen. Varje intervju beräknas pågå ca 45 minuter och kommer att spelas in 
för att därefter skrivas ut till text och analyseras. Insamlat material kommer att 
behandlas enligt god forskningsetik och kommer att förvaras inlåst. Endast 
undertecknade kommer att kunna ta del av intervjuerna. Din identitet kommer inte 
att kunna utläsas i resultatet.  
 
Inom en vecka kommer Du att kontaktas av någon av oss studenter med frågan om 
hur Du beslutat. Då ges även tillfälle till att ställa frågor samt att få ytterligare 
information om studien. Om du väljer att delta bestäms tid och plats för när 
intervjun ska genomföras. Svarstalongen om deltagande i studien kan då lämnas till 
studenten personligen. Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan att behöva förklara Dig. Studiens resultat kommer att 
presenteras i form av en magisteruppsats i omvårdnad med inriktning specialist 
sjuksköterskeutbildning 15 hp  
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Svarstalong om deltagande i intervjustudie  

 
Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i studien om hur sjuksköterskor i 
ambulans upplever akut omhändertagande av patient med misstänkt hjärtinfarkt 
som transporteras direkt till PCI lab. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt 
och att jag när som helst och utan att ange skäl kan avbryta mitt deltagande. 
 
Datum: 
 
 
Namnunderskrift: 
 
 
Namnförtydligande: 
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Studieprotokoll: (för varje person som du tillfrågat om medverkan oavsett om de är 
med eller inte är de inte med så frågar du om orsaken och fyller i detta under 
bortfall) 
 

Kön            M         K  
 
 
Ålder ________________ 
 
 
Utbildning 
________________________________________________________________________ 
 
 
Antal år som ambulanssjuksköterska?  __________________________ 
 
 
Antal år på den nuvarande arbetsplatsen?  ______________________ 
 
 
 

 

 

Bortfall 

 

Tillfrågad men tackat nej. Orsak?  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Intervjuguide. 
 
 
1. Kan du berätta om hur du upplever ett Prio 1 larm bröstsmärtor? 
 
 
2. När du sen kommer fram till patienten hur upplever du det? 
 
 
3. Hur identifieras patienter som skall direkt till PCI? 
 
 
4. Hur upplever du ambulanstransporten till PCI? 
 
 
5. Hur upplever Du behandlingsriktlinjerna när det gäller patienter med hjärtinfarkt som skall 
transporteras till PCI? 
 
 
6. Hur upplever Du telefonkontakten/ordination med läkaren/läkarna under transporten? 
 
 
7.  Hur upplever du att du kan ge patienten den information denne behöver/efterfrågar inför 
det som väntar? 
 
 
8. Upplever Du att det finns något som skulle kunna förbättras avseende denna typ av 
ambulansuppdrag? 
 
 
9. Hur upplever du din roll som sjuksköterska under dessa uppdrag? 
 
 
10. Hur upplever du att patienterna reagerar/kommenterar sådana här ambulanstransporter? 
 
 
11.  Är det något annat du vill framföra gällande denna situation som vi inte berört? 
 


