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Abstrakt: 
Bakgrund: År 2015 inträffade omkring 5500 oförutsägbara hjärtstopp prehospitalt i Sverige, 
ambulanssjukvården återupplivade ungefär tio procent av patienterna. För att öka chansen till 
överlevnad med minimala kvarstående neurologiska sekvele krävdes att avancerad hjärt- och 
lungräddning påbörjades tidigt. Fri luftväg i kombination med kompressioner var åtgärder för att 
säkerställa patientens syresättning samt cirkulation. Tidigare studier beskrev olika metoder för att 
skapa fri luftväg men kunde inte fastställa vilken metod som var bäst lämpad. Forskningen var 
begränsad angående ambulanssjuksköterskans erfarenhet och upplevelse av att skapa fria luftvägar 
vid prehospitalt hjärtstopp 
 
Syftet: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenhet och upplevelse av 
att skapa fri luftväg vid hjärt- och lungräddning.  
 
Metod: Syftet i studien besvarades genom en kvalitativ empirisk semistrukturerad intervjustudie 
med beskrivande design. Studien hade ett strategiskt urval och åtta specialistsjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård inkluderades. Det insamlade materialet transkriberades ordagrant och 
analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultat: Alla ambulanssjuksköterskor upplevde stress vid skapandet av fri luftväg vid prehospitalt 
hjärtstopp. För att skapa fri luftväg använde ambulanssjuksköterskan den metod som de kände sig 
mest trygg med att hantera. Majoriteten av ambulanssjuksköterskor använde larynxmask vid 
prehospitala hjärtstopp. Ambulanssjuksköterskor med mer erfarenhet upplevde mindre stress. När 
ambulanssjuksköterskor arbetade med oerfarna kollegor upplevdes ökat ansvar och mer stress inför 
situationen. Alla ambulanssjuksköterskor upplevde behov av kontinuerlig träning och fortsatt 
utbildning. 
 
Slutsats: För att minska ambulanssjuksköterskors upplevda stress och för att öka patientsäkerheten 
vid skapandet av fri luftväg krävs det erfarenhet, utbildning och kontinuerlig träning.   
 
Nyckelord: Ambulans, erfarenhet, hjärtstopp luftvägshantering, sjuksköterska. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract: 
Introduction: In 2015, about 5500 unexpected cardiac arrests occurred outside of hospitals in 
Sweden, the ambulance care revived about ten percent of the patients. To increase the chance of 
survival with minimal sequele, advanced cardiovascular and pulmonary resuscitation is required 
early. Free airway in combination with compressions were actions that secured the patients 
oxygenation and circulation. Previous studies described different methods to ensure free airway but 
could not determine which method were best suited. There was limited research about ambulance 
nurse´s experience of creating free airways during prehospital cardiopulmonary resuscitation 
 
Aim: The aim with the study was to describe the ambulance nurse's experience of creating a free 
airway during cardiopulmonary resuscitation. 
 
Method: The purpose of the study was answered by qualitative empirical semistructured interview 
study with descriptive design. The study had a strategic selection and eight specialist nurses in 
ambulance care were included. The collected material was transcribed and analyzed with a 
qualitative content analysis. 
 
Result: All ambulance nurses experienced stress in the creation of free airway at prehospital cardiac 
arrest. To create a free airway the ambulance nurse used the method they felt most secure to use, 
most ambulance nurses used laryngeal mask during prehospital cardiac arrestarrests. Ambulance 
nurses with more experience felt less stress. When the ambulance nurses worked with 
inexperienced colleagues, the ambulance nurses experienced increased responsibility and more 
stress when facing the situation. All ambulance nurses experienced a need for continuous training 
and continued education. 
 
Conclusion: To minimize the ambulance nurse perceived stress and to increase patient safety in the 
creation of free airway, experience, education and continuous training are required. 
 
Keywords: Airway management, ambulance, cardiac arrest, nurse. 
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Bakgrund 
År 2015 inträffade omkring 5500 oförutsägbara hjärtstopp prehospitalt i Sverige vilka 
ambulanssjukvården kunde återuppliva cirka tio procent av patienterna (Socialstyrelsen, 2015). För 
att öka förutsättningarna för överlevnad med minimala kvarstående neurologiska sekvele behövdes 
patientens syresättning och cirkulation säkerställas med hjälp av avancerad hjärt- och lungräddning. 
Ventilation och kompressioner var lika viktiga för patientens överlevnad likaså att hjärt- och 
lungräddning påbörjades i tidig anslutning till hjärtstoppet. För att säkerställa att patienten erhöll 
tillräckligt med syre kunde enklare hjälpmedel och metoder användas som svalgtub, nästub och 
käklyft men också mer avancerade i form av endotracheal intubation (ETI) samt larynxmask 
(LMA). När hjärt- och lungräddning förväntades pågå under en längre tid skulle en avancerad 
luftvägshantering övervägas (Soar et al., 2015).  
 
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och föreningen för sjuksköterskor redogjorde för 
ambulanssjuksköterskors kompetensbeskrivning ”En sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård skall med utgångspunkt 
från patientens individuella behov och ibland komplexa sjukdomstillstånd självständigt och med 
begränsade resurser ansvara för avancerad omvårdnad i en oordnad prehospital miljö och ibland 
under pressade arbetsförhållanden” (Wireklint, 2012s. 6). Vidare skulle ambulanssjuksköterskor 
också besitta medicinsk kompetens för att kunna ge patienten rätt vård ”bedöma patientens tillstånd 
enligt ABCDE, samt utföra undersökningar, ta beslut om, utföra och utvärdera åtgärder, tolka 
värden och vitalparametrar som underlag till beslut om vårdåtgärder, utifrån lokala 
behandlingsriktlinjer självständigt besluta om, administrera och utvärdera farmakologisk 
behandling, använda medicinskteknisk utrustning och utvärdera funktionen” (Wireklint, 2012, s. 7). 
 
Tidigare forskning 
Tidigare forskning kunde inte påvisa vilken metod som var bäst lämpad för att skapa fri luftväg vid 
prehospitalt hjärtstopp. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation från 2015 
beskrev att patienter med hjärtstopp också alltid hade en ofri luftväg, ofta till följd av förlorat 
medvetande. En ofri luftväg kunde också vara den primära orsaken till hjärtstoppet. En snabb 
bedömning och åtgärd för att skapa en fri luftväg var nödvändigt för att kunna ventilera patienten. 
Utan en fri luftväg kunde patienten inte återfå spontan cirkulation och om en fri luftväg kunde 
etableras snabbt minskade sekundära skador på hjärnan och andra vitala organ. Tidigare forskning 
kunde inte konstatera vilken metod som var bäst lämpad för att skapa en fri luftväg, vissa studier 
påstod att avancerad luftväg var det bästa alternativet, medan andra observationsstudier menade att 
basala metoder för att skapa fri luftväg var bättre (Soar et al., 2015).  
 
Becker et al. (2017) jämförde olika metoder för att skapa och vidhålla fri luftväg vid samtidigt 
användandet av mekaniska kompressioner. Resultatet visade inga skillnader i perfusion, ventilation, 
att patienten återfick spontan cirkulation eller överlevnad vid prehospitalt hjärtstopp, oavsett vilken 
metod av luftvägshantering som användes. I en studie av Benoit, Gerecht, Steuerwald & McMullan 
(2015) visade resultatet att ETI var det bättre alternativet att använda vid skapandet av fri luftväg 
vid prehospitalt hjärtstopp. Studien visade att patienter som erhöll ETI vid prehospitalt hjärtstopp 
hade bättre förutsättningar att återfå spontan cirkulation, bättre överlevnad till inläggning på sjukhus 
och bibehållen neurologisk status jämfört med LMA. Yeung et al. (2014) menade att val av metod 
inte var av någon betydelse om patienten skulle återfå spontan cirkulation eller hade någon negativ 
påverkan på patientens neurologiska status efter hjärt- och lungräddning, men att LMA var 
snabbare och lättare att applicera i jämförelse med ETI.  Det tidigare forskning kunde konstatera var 
att utan en adekvat syresättning var det omöjligt för patienten att återfå en spontan cirkulation och 
återupplivningsförsöket var dömt att misslyckas (Soar et al. 2015).  
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Problemformulering 
Ambulanssjuksköterskor ska beakta patientens individuella behov, sjukdomstillstånd och utvärdera 
användandet av medicinskteknisk utrustning. Begränsade resurser, ogynnsam miljö och pressade 
arbetsförhållanden kunde skapa en komplex situation för ambulanssjuksköterskan vid hjärtstopp 
utanför sjukhuset. Vid ett prehospitalt hjärtstopp skulle fri luftväg etableras omgående för möjlighet 
till fortsatt överlevnad samt minskade skador på vitala organ. Tidigare forskning undersökte vilken 
metod som var bäst för att skapa fri luftväg men forskningen kunde inte påvisa vilken metod som 
var bäst för patienten. Det som kunde konstateras av tidigare forskning var att utan en fri luftväg 
fanns inte förutsättningar för överlevnad hos patienter med hjärtstopp. För ambulanssjuksköterskor i 
Sverige ingår det att skapa fri luftväg vid prehospitalt hjärtstopp men tidigare forskning har inte 
behandladlat ambulanssjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser vid skapande av fria 
luftvägar. Författarna till föreliggande studie ansåg därför att det var viktigt att uppmärksamma 
ambulanssjuksköterskornas erfarenhet och upplevelse av att skapa fri luftväg vid prehospitala 
hjärtstopp. Studien kan bidra till att fastställa vilken metod som är bäst lämpad för skapande av fri 
luftväg hos patienten och att öka patientsäkerheten, därför behövdes en ökad förståelse om 
ambulanssjuksköterskans erfarenhet och upplevelse i situationen.  
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans erfarenhet och upplevelse av att skapa 
fri luftväg vid prehospital hjärt- och lungräddning.  
 
Metod 
Design 
Syftet i studien besvarades genom en beskrivande kvalitativ empirisk semistrukturerad 
intervjustudie med induktiv ansats (Polit, & Beck, 2012). 
 
Urval 
Studien hade ett strategiskt urval. Inklusionskriterier i studien var specialistsjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård och arbetslivserfarenhet från ambulansen. Tre ambulansstationer i Mellansverige 
tillfrågades att medverka i studien. Enhetschefer och verksamhetschefer för de tre 
ambulansstationerna i Mellansverige fick ett informationsbrev med en kort presentation om studien 
samt en förfrågan om studien fick genomföras på respektive arbetsplats. Efter godkännande från 
samtliga verksamhetschefer och enhetschefer skickades ett informationsbrev ut till alla anställda 
ambulanssjuksköterskor via mail som erhölls från verksamhetscheferna. Brevet innehöll en kort 
beskrivning om studien, att studien sökte deltagare och att medverkandet var frivilligt. Totalt 
tillfrågades 80 ambulanssjuksköterskor att delta i studien vilka 8 ambulanssjuksköterskor från en 
ambulansstation tackade ja till deltagandet och inkluderades i studien, se tabell 1. 
Ambulanssjuksköterskor som deltog i studien hade varierande arbetslivserfarenhet, se tabell 2. 
 
Tabell 1. Urvalsförfarande 
Ambulansstation A B C 
Tillfrågade 
ambulanssjuksköterskor. 

62 7 11 

Ambulanssjuksköterskor 
som deltog i studien. 

8 0 0 
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Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide, se 
bilaga 1. Intervjuguiden är modifierad från andra studentuppsatser med liknande syfte. 
Ambulanssjuksköterskorna valde själva tid och plats för vart intervjuerna skulle genomföras. Ett 
konferensrum på ambulanssjuksköterskornas arbetsplats valdes av 7 deltagare och en intervju 
genomfördes i ambulanssjuksköterskans hem. Gemensamt för alla intervjuer var att intervjun kunde 
genomföras utan störande moment. Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer där ena 
författaren intervjuade och den andra författaren observerade samt säkerställde att alla frågor togs 
upp. Efter den första intervjun transkriberats granskades det inhämtade materialet för att kontrollera 
att intervjuguiden svarade mot studiens syfte. Inga ändringar gjordes i intervjuguiden och den första 
intervjun kan ses som en pilotintervju som sedan inkluderades i studien. Intervjuerna varade mellan 
18–34 minuter och spelades in med hjälp av digital inspelningsutrustning som tillhandahölls av 
lärosätet. Efter intervjuerna lyssnade författarna på inspelningarna för att säkerställa god 
ljudkvalitet av materialet och eventuellt identifiera följdfrågor som kunde ha uteblivit under 
intervjun (Polit, & Beck, 2012). Inga följdfrågor identifierades. 
 
Analys 
Författarna till föreliggande studie avidentifierade intervjuerna och ersatte namn med koder. 
Materialet transkriberades ordagrant och transkriberingarna utfördes enskilt av författarna. 
Författarna granskade sedan varandras transkriberingar för att säkerställa att materialet 
transkriberats korrekt och objektivt. Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys enligt Polit & Beck (2012). Innehållsanalysen delades upp i fyra steg. Det första 
steget var att förstå materialet, författarna läste det transkriberade materialet flertal gånger för att 
skapa djupare förståelse för innehållet. Steg två var att syntetisera, författarna identifierade 
meningsbärande enheter som kondenserades till koder. I steg tre sökte författarna efter kategorier i 
det kondenserade materialet som svarade mot syftet, se tabell 3. I det fjärde och sista steget tolkades 
materialet kritiskt i sitt sammanhang. 
 
 
 
 
 
 

 
År på ambulansen  
 0–5 år    4 
 6–10 år   0 
 >11 år    4 
 
År som specialistsjuksköterska inom 
ambulanssjukvård 
 0–5 år    3 
 6–10 år   4 
 >11 år    1 
Andra vidareutbildningar 
 Ja             1 (Anestesi) 
 Nej    7 

Totalt antal deltagare   8 
Kön 
 Man    6 
 Kvinna    2 
Ålder:  
 Medel     45,5 år 
 Spann    (27–63) 
år 
År som sjuksköterska  
 0–5 år    0 
 6–10 år   1 

>11 år    7 

Tabell 2. Sammanställning av demografiskdata 
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Tabell 3. Exempel på analysförfarande. 
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 
Jag tror man får bättre 
resultat med enkla 
hjälpmedel. 
 

Enkla hjälpmedel var 
att föredra. 
 

Hjälpmedel Att vara trygg eller 
inte i val av metod. 

Det känns som ett 
svårare moment att få 
till ett bra grepp och 
teknik att hålla fri 
luftväg manuellt 
 

Att skapa fri luftväg 
manuellt kan vara 
svårt. 
 

Handgrepp 

Forskningsetiska överväganden 
Innan studien påbörjades kontaktades enhetschefer och verksamhetschefer som godkände att 
studien fick genomföras på arbetsplatsen. Medverkandet var frivilligt i studien och deltagarna hade 
rätt att när som helst avbryta sitt medverkande i studien. Det insamlade materialet hanterades 
konfidentiellt. Enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avsåg människor krävdes 
inte studier som genomfördes inom en högskoleutbildning ett etisktillstånd (Sveriges Riksdag, 
2003). Studien genomfördes med Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer i 
beaktning, information-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. Alla studiedeltagare fick 
ett informationsbrev samt muntlig information vid intervjutillfället om studien. Vid intervjutillfället 
skrev alla deltagare på ett informerat samtycke, på samtyckesblanketten informerades deltagarna att 
medverkandet i studien var frivilligt och möjlighet att när som helst kunna avbryta medverkandet. 
Det insamlade materialet bearbetades enbart på lösenordskyddade datorer som endast författarna 
hade tillgång till, allt material användes endast till studien. Efter att studien godkänts och avslutats 
raderades allt insamlat material. 
 
Förförståelse 
Båda författarna till föreliggande studie arbetade under studieprocessen inom 
ambulansverksamheten. Båda författarna hade erfarenheter av patienter som fått prehospitalt 
hjärtstopp där en fri luftväg behövde etableras. Under studieprocessen var författarna objektiva och 
neutrala samt åsidosatt den egna förförståelsen för att inte påverka studiens resultat. 
 
Resultat 
Under analysen framkom tre kategorier vilka var; Att vara trygg eller inte i val av metod, Att 
uppleva stress eller inte i situationen, Att uppleva behov av mer utbildning se tabell 4.  
 
 
 
 
Tabell 4. Presentation av koder och kategorier 
Kod Kategori 
Metoder 
Hjälpmedel 
Handgrepp 
Teknik 
Enkel 
Snabb 
Vårdmiljö 
 

Att vara trygg eller inte i val av metod 
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Att vara trygg eller inte i val av metod 
Ambulanssjuksköterskorna valde mellan tre metoder för att skapa fri luftväg vid prehospitalt 
hjärtstopp. Metoderna var basala hjälpmedel som käkvinkellyft, svalgtub, nästub och pocketmask 
samt mer avancerade metoder med hjälp av LMA och ETI. Metodvalet grundade sig på erfarenhet, 
trygghet och vårdmiljön. 
  
Vid val av metod för att skapa fri luftväg upplevde ambulanssjuksköterskorna att basala hjälpmedel 
ökade risken för att fylla magen med luft vilket då också ökade risken för aspiration av maginnehåll 
vilket skapade en otrygghet vid etablerande av fria luftvägar. Ambulanssjuksköterskan med 
erfarenhet från anestesin ansåg att handgreppet att hålla fri luftväg var enkelt och 
ambulanssjuksköterskorna utan erfarenhet från anestesin upplevde det svårare att skapa fri luftväg 
med basala hjälpmedel. Det framkom olika åsikter kring skapandet av fria luftvägar med basala 
hjälpmedel och att samtidigt ventilera patienten. En del av ambulanssjuksköterskorna ansåg att det 
var en enkel uppgift medan andra ansåg att det var ett svårt moment att få masken att sluta tätt vid 
ventilation av patienten. Ambulanssjuksköterskorna som ansåg sig ha en god teknik med basala 
hjälpmedel föredrog att använda just basala metoder, upplevelsen var att resultatet blev bättre än 
med avancerade metoder. ”Om man har bra resultat av att ventilation och syresättning som funkar 
med enkla hjälpmedel behöver man inte gå över till LMA. Jag tror att man har bättre resultat av att 
använd enkla metoder” 6. 

 

Om hjärtstoppet inträffade på barn var ambulanssjuksköterskorna styrda till att använda basala 
hjälpmedel då det inte fanns tillgång till avancerade hjälpmedel på barn. Ambulanssjuksköterskorna 
upplevde en saknad av möjligheten att använda avancerade hjälpmedlen på barn. ”att få sätta 
larynxmask på barn, det är något jag saknar ” 8 
 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att det fanns fördelar med att använda LMA som 
förstahandsalternativ eftersom metoden ansågs som en enkel och snabb åtgärd för att skapa fri 
luftväg. Samtliga ambulanssjuksköterskor upplevde trygghet med användandet av LMA. Många 
ansåg att det var det säkraste alternativet vid skapande av fri luftväg. Efter införandet av LMA 
upplevde ambulanssjuksköterskorna att överlevnaden hade ökat och de flesta använde LMA som 
förstahandsåtgärd för att skapa fri luftväg. Nackdelarna som framkom kring användandet av LMA 
var att anatomiskt passade inte LMA för alla patienter, att det kunde vara svårt att fästa LMA och 
att den lätt åkte ur vid förflyttning av patienten. ”Luftvägshanteringen har förbättrats högst 
väsentligt med larynxmasken i och med att det är av största vikt att det går snabbt vid hjärtstopp att 
man börjar få ned luft så fort som möjligt. Den är inte helt säker men mycket säkrare än blåsa med 
pocketmask för det blir inte lika effektivt. Det blir tätare med larynxmask och den är väldigt lätt att 
applicera till skillnad från en trachealtub” 1.  

Trygghet 
Stress 
Plan 
Frustration 
Maktlöshet 
Ansvar 
 

Att uppleva stress eller inte i situationen 
 

Kompetens 
Utbildning 
Kontinuerlig träning 
Kunskap 
Viktigt 
 

Att uppleva behov av mer utbildning 
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I samband med att LMA inträde minskade intubationsförsöken och ambulanssjuksköterskorna 
upplevde att de inte längre hade den fingerfärdighet och erfarenhet som krävdes för att tryggt kunna 
intubera prehospitalt. Ambulanssjuksköterskan som valde ETI för att säkerställa luftvägen gjorde 
det för hen kände sig säker med metoden och för att skapa en säker luftväg vid prehospitalt 
hjärtstopp. ”Om man är tekniskt lagd är det lätt att intubera, den är 100 % tät gentemot 
larynxmasken, det är en säker luftväg ” 5.  
 
Prehospital vårdmiljö kunde påverka valet av metod. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att 
skapandet av fri luftväg kunde försvåras när patienten befann sig på olämpliga platser tex i trång- 
eller mörk miljö och andra metodval fick tillämpas för att etablera en fri luftväg vid prehospitalt 
hjärtstopp. ”Det är stor skillnad att intubera på ett upphöjt och upplyst anestesibord gentemot att 
ligga på mage på en leråker nere i Kumla.”8 
 
Att uppleva stress eller inte i situationen 
Ambulanssjuksköterskor med mer erfarenhet av att skapa fri luftväg prehospitalt vid hjärtstopp 
upplevde mindre stress och kände sig mer säkra i de metoder som fanns för att skapa fri luftväg. 
Ambulanssjuksköterskor med mindre erfarenhet av att skapa fri luftväg vid prehospitalt hjärtstopp 
upplevde mer stress och en större respekt för uppgiften. För att underlätta för sig själv i den 
stressiga situationen hade ambulanssjuksköterskan en reservplan vilket kunde vara att använda sig 
av enklare metoder för att skapa fri luftväg. Vid ett lyckat försök att skapa fri luftväg kände sig 
ambulanssjuksköterskan tillfreds med sig själv. Ambulanssjuksköterskor upplevde mindre stress när 
arbetet utfördes med en erfaren kollega, ambulanssjuksköterskan upplevde det lättare att diskutera 
fram en lösning. Vid arbete med en oerfaren kollega lades ett större ansvar på den erfarna 
ambulanssjuksköterskan, att både skapa fri luftväg samt att ha övergripande blick över 
patientomhändertagandet vilket bidrog till en ökad stress.” Luftvägshanteringen, är det värsta 
tycker jag”7, ”När jag var ny i min yrkesroll upplevde jag mer stress innan jag kände mig trygg i 
vem som gör vad och hur länge vi ska arbeta.”2. 
 
Det fanns ambulanssjuksköterskor som inte upplevde stress över att skapa fri luftväg, men beskrev 
en upplevelse av stress relaterat till att tiden vid ett hjärtstopp är avgörande för patientens 
överlevnad.  
När luftvägshanteringen inte fungerade beskrev ambulanssjuksköterskan känslan som utsiktslös och 
upplevde en frustration när en adekvat luftväg inte kunde etableras. Ambulanssjuksköterskorna 
upplevde att det var svårare och mer stressigt vid skapandet av fri luftväg när det fanns blod och 
maginnehåll i luftvägarna. När hjärtstoppet berodde på främmande kropp i luftvägen upplevde 
ambulanssjuksköterskorna en maktlöshet för att det inte fanns några bra metoder att tillämpa för att 
säkra luftvägen.  ”Det gick inte, det bara vällde upp, vi försökte först med sugen men det var helt 
ogjort men det kom bara mer och mer. Jag misstänker att vi i slutändan bara tryckte ner massa i 
lungorna. Det är extremt frustrerande, jättefrustrerande och man vet ju det att vi inte har kunnat 
ventilera den här patienten på 15 minuter, vad är sannolikheten att hon överlever? även om vi nu 
har fått en rytm en liten stund så vet man att det inte kommer gå”2. 
 
Att uppleva behov av mer utbildning 
Erfarenhet, kompetens och utbildning varierade mycket mellan ambulanssjuksköterskorna, 
gemensamt för alla var behovet av mer utbildning kring skapandet av fri luftväg. 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att utbildningen om momentet var otillräcklig både under 
grundutbildningen, under vidareutbildning och på arbetsplatsen. Under studien framkom att 
ambulanssjuksköterskorna beskrev ett behov av kontinuerlig träning och utbildning angående 
skapandet av fria luftvägar vilket kunde leda till ökad patientsäkerhet. Ambulanssjuksköterskorna 
ansåg att mer utbildning vid skapandet av fri luftväg och hospitering på andra arbetsplatser där fria 
luftvägar skapades, skulle ge ökad trygghet i situationer som kan uppstå i yrkesrollen. 
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Ambulanssjuksköterskorna ansåg att det lades mycket ansvar på individen själv att lära sig 
handgreppen och få den kunskap som krävdes för att skapa fri luftväg. ”Jag tycker vi har för lite 
utbildningen med tanke på vilket viktigt moment det är” 3, ”För att vara bra på att hålla fri luftväg 
och att intubera kräver det att man gör det ofta” 8.  
 

Resultatsammanfattning  
Ambulanssjuksköterskorna hade olika upplevelser av att skapa fri luftväg prehospitalt vid 
hjärtstopp. Det fanns flera sätt att skapa fri luftväg och ambulanssjuksköterskan valde själv vilken 
metod hen skulle använda sig av, ambulanssjuksköterskan valde metoden hen kände sig mest trygg 
med. Den prehospitala vårdmiljön bidrog inte till val av metod men kunde försvåra skapandet av fri 
luftväg. Vid ett prehospitalt hjärtstopp upplevde ambulanssjuksköterskan stress av hjärtstoppet, 
ambulanssjuksköterskorna med mer erfarenhet av att skapa fri luftväg upplevde större trygghet än 
ambulanssjuksköterskorna med mindre erfarenhet. När ambulanssjuksköterskan arbetade med en 
oerfaren kollega upplevde ambulanssjuksköterskan ett större ansvar och mer stress. Det framkom 
att mer stress uppstod när det tillstötte komplikationer med luftvägshanteringen, så som 
maginnehåll eller blod i luftvägen, främmande kropp eller om patienten hade en anatomisk svår 
luftväg. Det skiljde sig mycket gällande erfarenhet och utbildning vid skapandet av fri luftväg 
mellan ambulanssjuksköterskorna. Det som var gemensamt för alla ambulanssjuksköterskor var 
upplevelsen av att mer utbildning och kontinuerlig träning på att skapa fri luftväg skulle öka 
patientsäkerhet. 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse att skapa fria luftvägar vid hjärt 
och lungräddning. Författarna använde en empirisk semistrukturerad intervjustudie för att fånga 
upplevelsen hos ambulanssjuksköterskan. För att kunna dra slutsatser från informationen från 
ambulanssjuksköterskornas upplevelse användes en induktiv ansats. Genom att välja en kvalitativ 
ansats fick författarna en bättre helhetsbild av upplevelsen, den empiriska semistrukturerade 
intervjustudien tog fram individens upplevelse (Polit & Beck, 2012).   
 
Ett strategiskt urval tillämpades för att få en maximal variation av deltagarnas ålder, kön, 
arbetslivserfarenhet och utbildning. Genom en variation hos population fanns ett brett resultat att 
arbeta med vilket kunde leda till ökad överförbarhet. Genom spridning ökade chansen till att uppnå 
mättnad av information vilket ökade studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Endast 
ambulanssjuksköterskor från en ambulansstation av tre svarade och var intresserade av att 
medverka i studien. Det kan ses som en svaghet att studien endast innehöll resultat från en 
ambulansstation i Mellansverige, vilket kan minska överförbarheten av resultatet. Anledningen att 
deltagare från andra ambulansstationer valde att inte medverka i studien var okänt. I studien 
inkluderades åtta ambulanssjuksköterskor vilka uppfyllde inklusionskriterierna. Författarna till 
föreliggande studie hade utgångspunkten att studien skulle inkludera lika många män som kvinnor 
för att uppnå neutralt genus i studien. Neutralt genus önskades uppnås för att kvinnor och män kan 
ha olika upplevelser av situationer (Öhman, 2009). Personalen på ambulansstationen bestod av fler 
män än kvinnor vilket speglades i studiens population. Författarna till föreliggande studie gjorde ett 
medvetet val av att inte använda sig av fler inklusionskriterier för att öka variationen på deltagarna i 
studien. Oavsett tidigare erfarenhet hos ambulanssjuksköterskan kan hen ställas inför att skapa fri 
luftväg vid prehospitalt vid hjärtstopp, och då ansåg författarna att det var viktigt att också 
inkludera ovana ambulanssjuksköterskor i studien.     
 
Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att svara mot 
studiens syfte. Designen användes för deltagarna skulle få möjlighet att prata fritt kring ämnet, det 
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gav författarna djupare förståelse för deltagarnas erfarenhet och upplevelse kring ämnet. Författarna 
till föreliggande studie var kollegor till deltagarna i studien vilket kan ha bidragit till ökad tillit och 
trygghet för deltagarna som resulterade i mer material. Det kunde också leda till att materialet 
begränsades (Kvale & Brinkman, 2015). Författarna till föreliggande studie tror att 
materialmängden ökade på grund av att författarna var kollegor till studiedeltagarna för att det 
ökade tilliten och tryggheten under intervjuerna. 
 
Deltagarna hade själva valt tid och plats för vart intervjun skulle genomföras. Alla intervjuer 
genomfördes i en lugn miljö och utan störningsmoment, det skapade förutsättningar för att 
ambulanssjuksköterskan skulle uppleva trygghet och kunna delge information samt känslor 
angående studiens syfte. För att säkerställa att alla ambulanssjuksköterskor fick samma frågor 
användes en intervjuguide och en författare agerade observatör som säkerställde att alla frågor togs 
upp under intervjuerna. Efter första intervjun transkriberades det inhämtade materialet och 
granskades av författarna ett flertal gånger för att säkerställa att materialet svarade mot studiens 
syfte. Efter varje intervju lyssnade författarna på materialet för att säkerställa god ljudkvalitet av 
materialet och för att eventuellt identfiera följdfrågor som missats under intervjuerna, inga 
följdfrågor identifierade (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna avslutades alltid med frågan “Finns det 
något annat du upplever av vikt att berätta om gällande luftvägshantering prehospitalt?” vilket gav 
deltagarna ytterligare ett tillfälle att uttrycka sig gällande det undersökta ämnet (Kvale & Brinkman, 
2015) 
   
Författarna läste, transkriberade och analyserade materialet individuellt och diskuterade sedan 
fynden tillsammans vilket bidrog till att författarna fick en ökad förståelse för materialet. 
Författarna jämförde det transkriberade materialet så att det stämde överens med varandra och på så 
sätt undveks transkriberingsfel vilket ökade studiens trovärdighet. Då författarna till föreliggande 
studie själva jobbade på ambulansstationen där studien utfördes, arbetade författarna aktivt med att 
undvika egna värderingar och förförståelse för att inte påverka resultatet. Författarna analyserade 
materialet med kvalitativ innehållsanalys enligt Polit & Beck (2012). Kvalitativ innehållsanalys 
användes för att ett beskrivande material som skulle analyseras, kategorier och mönster 
identifierades för att skapa en helhet. Att använda en kvalitativ innehållsanalys kan medföra 
svagheter som att insamlat material ej presenteras och författarnas förförståelse kan påverka 
resultatet (Polit & Beck, 2012). Författarna till föreliggande studie har tagit svagheterna i beaktning 
under arbetet med studien, genom att presentera hur analysen genomförts, hur kategorier framkom, 
se tabell 4, och genom att använda sig av citat från alla studiedeltagare. Vidare har författarna 
granskat varandra under intervjuerna, läst varandras transkriberingar och inte använt sig av egna 
värderingar som kunde ha påverkat resultatet i studien. Under intervjuerna uppstod tillfällen då 
författarna inte förstod innebörden av budskapet deltagarna beskrev. Författarna bad då om en 
utveckling av svaret för att undvika att författarnas förförståelse skulle påverka resultatet. 
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Resultatdiskussion 
 
Majoriteten av ambulanssjuksköterskorna föredrog att använda LMA som förstahandsalternativ vid 
skapandet av fri luftväg vid prehospitalt hjärtstopp för att den var snabb och lätt att använda. 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde avsaknad av avancerade metoder för att skapa fri luftväg när 
patienten var barn. Enligt kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor skall ett 
systematiskt omhändertagande användas, skapa säkra vårdrum och använda medicinteknisk 
utrustning (Wireklint, 2012). När fri luftväg ska skapas på barn frångår ambulanssjuksköterskorna 
kompetensbeskrivningen eftersom att arbetsgivaren inte tillhandahåller hjälpmedlen som 
ambulanssjuksköterskorna upplever behov av. Vidare tror författarna att ambulanssjuksköterskorna 
skulle uppleva en ökad trygghet om avancerade hjälpmedel fanns att tillgå även till barn.  
 
Att skapa fri luftväg med en avancerad metod direkt strider mot HLR-rådet (2016) att fri luftväg 
skall först skapas med basala metoder för att sedan övergå till avancerade metoder. Författarna tror 
att LMA användes för det var den metod ambulanssjuksköterskorna kände sig mest trygg att 
använda i ett stressfullt moment. Upplevelsen var att en välbekant metod ökade tryggheten och 
minskade den upplevda stressen. Ambulanssjuksköterskorna upplevde en osäkerhet kring ETI efter 
inträdandet av LMA, upplevelsen var minskad fingerfärdighet och okunskap kring metoden. 
McMullan et al. (2014) beskrev att LMA var en metod ambulanspersonal upplevde snabb och lätt 
att applicera vid etablering av fria luftvägar. Vidare beskriver McMullan et al. (2014) att intubation 
var metoden att föredra då fri luftväg skulle skapas vid prehospitalt hjärtstopp då det mer frekvent 
bidragit till att patienten återfått en spontancirkulation och minskat sekvele efter hjärtstopp jämfört 
med LMA. 
 
Kärnkompetenser för sjuksköterskan beskriver tekniska och icke-tekniska färdigheter vilka kan 
bidra till ökad patientsäkerhet. För att säker vård ska kunna utföras krävs yrkeskunnande, vilket 
innefattar tekniska momenten (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Ambulanssjuksköterskor 
upplevde en otrygghet av att skapa fri luftväg med ETI och beskrev ett behov av utbildning och 
repetition. Trygghet i användandet av metoden kan leda till ökad patientsäkerhet.  
 
Ambulanssjuksköterskor upplevde ökning av överlevande efter HLR sedan införandet av LMA, om 
det stämmer eller inte kan vara svårt att avgöra. Jeong, Ahn & Shin (2016) beskrev i meta-analysen 
att användandet av avancerade luftvägshjälpmedel inte ökade överlevande vid prehospitala 
hjärtstopp. Författarna tror att ambulanssjuksköterskors upplevelse av att flera överlever hjärtstopp 
kan troligtvis härledas till omarbetade rutiner kring HLR. 
 
Ambulanssjuksköterskor upplevde stress och tidsnöd vid arbete med hjärtstopp. Författarna anser 
att mycket av den upplevda stressen kan motverkas genom att fler praktiska moment om att etablera 
fria luftvägar inkluderas under vidareutbildningen mot ambulanssjukvård samt fortbildning på 
arbetsplatsen efter avslutad utbildning. Författarna anser också att reflektion över momenten kan 
öka kompetensen för att lättare förstå och hantera situationer ambulanssjuksköterskan ställs inför i 
det prehospitala mötet med patienten. Carhart, (2012) bekräftar att adekvat träning till exempel 
mycket praktisk övning, handhavande av metoder, utbildning, kliniskt arbete och reflektion av 
genomförda moment minskar den upplevda stressen när prehospital personal ställs inför svåra 
situationer.  
 
Författarna anser att det var av betydelse att ambulanssjuksköterskorna delade med sig av 
erfarenheter kring svåra situationer som kan uppstå vid etablerande av fri luftväg till kollegor för att 
utbyta erfarenhet av att lösa komplikationer. Det kan bidra till att minska stressen hos 
ambulanssjuksköterskor vilket en studie av Bohström, Carlström & Sjöström (2017) bekräftar 
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genom att beskriva två metoder för att minska den upplevda stressen, vilka var stöd från andra 
kollegor samt att dela med sig av egna erfarenheter. Det kunde ske genom att 
ambulanssjuksköterskor förde samtal tillsammans med en kollega som varit delaktig situationen 
eller mer formella debriefing samtal.  
 
Ambulanssjuksköterskor upplevde ökad stress när arbetet utfördes tillsammans med mindre erfarna 
kollegor. Bohström et al. (2017) beskrev att om ambulanssjuksköterskor arbetade med erfarna 
kollegor minskade den upplevda stressen vid mötet med den prehospitala patienten. För att minska 
det upplevda ansvaret och den ökade stressen anser författarna att arbetsplatsen bör tillgodose 
nyanställda och vikarier en god introduktion och ökad kompetens vid omhändertagandet av 
patienter med prehospitalt hjärtstopp. Författarna anser att det kan leda till att 
ambulanssjuksköterskor ökar patientsäkerheten då trygghet finns till att kollegan klarar att utföra 
uppgiften.  
 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att utbildningen var bristfällig angående skapandet av fri luftväg 
vid prehospitala hjärtstopp, det fanns en önskan om att få kontinuerlig träning kring skapandet av 
fria luftvägar med samtliga metoder. Benner, Hooper-Kyrakidis och Stannard (1999) beskriver att 
sjuksköterskor måste få rätt förutsättningar av utbildningen och att arbetsgivaren att utveckla 
färdigheter inom verksamheten. Benner (1993) beskriver Dreyfusmodellen, om hur en individ kan 
förvärva färdigheter om en specifik situation och bli expert inom området. Individen startar sin 
novis genom fem olika stadier för att bli expert. Den bästa utbildningen för att utveckla 
kompetensen hos sjuksköterskor är att använda fallstudier där sjuksköterskorna får använda egen 
erfarenhet för att bemöta problemområdet. Av erfarenhet, handledning och utbildning blir individen 
expert inom området och kan hantera problemområdet på rätt sätt. Utbildning och att erhålla 
erfarenhet av liknande situationer i tidigare yrkesliv krävs för att bli expert och sjuksköterskan kan 
då utföra kvalificerade prestationer samt utföra den vård som patienten är i behov av utan att 
försumma tid i livshotande situationer. ICN, 2014 beskriver att sjuksköterskor skall verka för 
jämlikhet och social rättvisa gällande tillgång till hälso- och sjukvården samt vård och 
omsorgsutövning. 
 
Författarna anser att Dreyfusmodellen är användbar på ambulanssjuksköterskor och när 
ambulanssjuksköterskan nått expertnivå kan hen använda sig av sin erfarenhetsbakgrund för att 
lättare kunna hantera situationer kring prehospitalt hjärtstopp. Om varje ambulanssjuksköterska 
skulle erhålla god grundutbildning för att etablera fri luftväg vid prehospitalt hjärtstopp, skulle en 
god teoretisk och praktisk grund erhållas för att kunna användas vid prehospitalt hjärtstopp. 
Arbetsgivaren bör tillgodose utbildning i form av både fallstudier samt klinisk utbildning där 
ambulanssjuksköterskor får arbeta med att lösa situationer. Om ambulanssjuksköterskor hade 
möjlighet till rätt utbildning från arbetsgivaren och lärosätena kan det leda till ökad patientsäkerhet 
och en jämställd vård där varje patient får samma förutsättning till överlevnad.  Varje patient kan få 
möjlighet att möta en ambulanssjuksköterska som erhåller god praktisk och teoretisk kunskap att 
skapa fri luftväg vid prehospitalt hjärtstopp. Det kan gynna samhället genom att fler patienter kan 
överleva ett prehospitalt hjärtstopp och samtidigt minska sekvele på vitala organ, vilket då också 
kan innebära mindre kostnader för samhället i eftervården av patienter som fått hjärtstopp 
prehospitalt.  
 
Författarna till föreliggande studie tror att om ambulanssjuksköterskorna skulle få den utbildningen 
och kontinuerliga träningen som krävs för att skapa fri luftväg med att använda sig av ETI kan det 
leda till en ökad trygghet för ambulanspersonalen, vilket också kan öka patientsäkerheten.  
Finska ambulanssjuksköterskor som hade ett liknande utbildningsystem som omfattade fyra års 
studier använde ETI som förstahandsval enligt Hiltune, Jäntti, Kurisma & Slifvast (2015).  
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Vidare beskrev Hiltune et al, (2015) att finska ambulanssjuksköterskor lyckades med ETI-metoden 
vid 92% av försöken och med LMA metoden lyckades 85% av försöken. 
 
Författarna tror att om en intervention som syftar till att öka kunskapen och handhavandet av att 
skapa fria luftvägar med ETI, kan leda till att ambulanssjuksköterskor upplevde trygghet i metoden. 
I en studie av Wiggins (2018) som inkluderade att sjuksköterskor skulle genomgå en intervention 
bestående av pretest, posttest, checklistor, lärande av erfarna sjuksköterskor och lärande av 
instruktörer för att öka självkänsla och tryggheten vid användandet av vald metod som undersöktes. 
Vidare beskrev Wiggins (2018) att interventionen signifikant ökade sjuksköterskornas självkänsla 
och trygghet av undersökt metod. Författarna anser att ambulanssjuksköterskan i Sverige är 
kompetent nog att skapa fri luftväg med ETI om rätt utbildning och övning erbjuds.  
 
HLR-rådet (2016) beskriver att skapande av en fri luftväg kräver kunskap och kontinuerlig träning 
för att vara trygg i metoderna som används. Soar et al. (2015) berättar att luftvägshanteringen ska 
ske stegvis och efter utövarens kunskaper och erfarenheter. Hubert, Duwat, Deransy, Mahjoub & 
Dupont (2014) beskriver att läkare som genomgått utbildning för att skapa fri luftväg med 
avancerade metoder hade en högre följsamhet till de riktlinjer som gäller vid hanteringen av en svår 
luftväg. Under läkarnas utbildningstid följde 60% riktlinjerna och efter avslutad utbildning ökade 
följsamheten till riktlinjerna till 100%. Författarna tror att mer utbildning kan ledea att 
ambulanssjuksköterskan följer riktlinjerna noggrannare och på så sätt få en ökad trygghet vid 
skapandet och hanteringen av luftvägen samt kan leda till ökad patientsäkerhet. 
Ett sätt för att säkra vården kan vara att arbeta med standardiserade arbetssätt eller standardiserade 
operativa procedurer (SOP). Med hjälp av SOP säkerställs att samma säkra vård ges oavsett vem 
som jobbar. Checklistor och beslutstöd ligger till grunden för SOP, med hjälp av checklistorna 
utbildas lätt nya medarbetare i SOP (Svensk sjuksköterskeförening 2016).  
. 
Slutsats 
Alla ambulanssjuksköterskor upplevde någon form av stress vid skapande av fri luftväg vid 
prehospitalt hjärtstopp. Ambulanssjuksköterskor använde den metod de kände sig mest trygg med 
att använda för att skapa fri luftväg, trots att det kunde strida mot HLR-rådets (2016) riktlinjer. 
LMA var den metod som större delen av ambulanssjuksköterskorna använde för att skapa fri 
luftväg vid prehospitalt hjärtstopp. Upplevelsen var att den var snabb och enkel att applicera, efter 
LMA inträde upplevde ambulanssjuksköterskorna mer osäkerhet i användandet av ETI. Den 
prehospitala vårdmiljön bidrog också till valet av metod som skulle användas för etablering av fri 
luftväg, då situationen ibland kunde försvåra att utföra momentet tryggt och säkert.  
Ambulanssjuksköterskor med mer erfarenhet upplevde mindre stress gentemot kollegorna med 
mindre erfarenhet. När ambulanssjuksköterskor arbetade med oerfaren personal upplevde erfarna 
ambulanssjuksköterskorna ett ökat ansvar och mer stress inför momentet. Alla 
ambulanssjuksköterskor upplevde ett behov av kontinuerlig träning och fortsatt utbildning inom 
kunskapsområdet. Arbetsgivaren bör tillgodose att fortlöpande utbildning ges till personalen för att 
bibehålla en adekvat kompetensnivå gällande skapandet av fria luftvägar. 
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Kliniska implikationer 
I dagsläget förväntas det av ambulanssjuksköterskan att kunna skapa fri luftväg, oavsett tidigare 
erfarenheter; arbetsgivaren litar på utbildningen och individen. Det ligger ett ansvar på individen att 
själv tillgodose sig adekvat utbildning inom området. Studiens resultat visar på att dagens 
utbildning som erbjuds till blivande sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor var otillräcklig 
gällande skapandet och handhavandet av fria luftvägar. Författarna anser att det krävs mer 
utbildning i skapandet av fria luftvägar då det är ett viktigt moment. Studien kan användas till 
utbildningsansvariga inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildning inom 
ambulanssjukvård för att öka utbildningsmängden vid skapandet av fria luftvägar. Studien kan vara 
till ett stöd för arbetsgivaren för att utöka utbildningsinsatserna inom området. Studien kan också 
användas som underlag för att införskaffa det material som behövs för att skapa fri luftväg på barn. 
 
Fortsatt forskning 
Författarna anser att det krävs vidare forskning angående ambulanssjuksköterskors erfarenheter och 
upplevelser av att skapa fria luftvägar, då det finns avsaknad om forskningen inom området. Med 
ytterligare forskning kan ambulanssjuksköterskans behov tydliggöras vilket kan leda till ökad 
kompetensnivå inom ämnet. Fortsatt forskning kan också vara en del i beslut av metod som skall 
användas i Sverige när fri luftväg etableras i samband med prehospitalt hjärtstopp. 
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Bilaga. 1     Intervjuguide   
 
    Alla frågor kan/kommer att följas upp med följdfrågor 

 

- Börja med att berätta lite om dig själv, hur länge har du jobbat på 

ambulansen, hur länge har du varit spec. ambulanssjuksköterska, har du några andra 

vidareutbildningar? Hur länge har du varit sjuksköterska, ålder? 

Hur upplever du uppgiften att skapa fri luftväg i samband med prehospitala hjärtstopp? 

- Vilken metod väljer du/finns det andra metoder att välja? 

- Svårigheter/Hinder? 

- Varför väljer du just nämnda metod? 

- Känner du dig trygg i de metoder som finns i att skapa en fri luftväg? 

- När och var i larmprocessen/omhändertagandet bestämmer du vilken metod du tillämpar för 

etablering av fri luftväg? - Vilket resonemang har du med din kollega under framkörning till 

patienten? Om din kollega är av annan yrkeskategori, ändrar detta dina tankar/plan för 

omhändertagandet? 

- Känner du dig erfaren eller bekväm med att etablera fri luftväg i samband med hjärtstopp, oavsett 

val av metod? 

- Vad har du för utbildning gällande luftvägshantering?  

- Upplever du din utbildning som tillfredsställande i dagsläget när det gäller etablering av fri 

luftväg? 

- Bidrar den prehospital vårdmiljö till val av metod? 

- Har patientens ålder betydelse för val av metod? (Barn/Vuxna/Äldre) 

- Upplevelse av stress i samband med intubering? 

- Har du vid något tillfälle misslyckats med din luftvägshantering? Hur upplevde du denna situation 

isf? 

- Kan du beskriva en specifik situation du varit med om, där du var tvungen att etablera en fri 

luftväg som var extra speciell/framgångsrik/speciella omständigheter? 

- Finns det något annat du upplever av vikt att berätta om gällande luftvägshantering prehospitalt? 
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