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Abstract 
 
Introduktion. Patients with respiratory distress are common in the emergency care. The first 
patient assessment is usually provided by nurses. The severity can range from light to life 
threatening. The ability to identify deterioration and initiate oxygen treatment based on 
general guidelines is important for nurses. It is unknown how the Emergency Department and 
ambulance nurses perceive oxygen treatment, and if more knowledge is needed. Aim. The 
aim is to describe how nurses perceive oxygen management in prehospital- and emergency 
care. Method. A questionnaire was constructed and validated to measure nurse’s perception 
on oxygen treatment. The self-assessment and background information was investigated 
between ED’s and ambulance units. Participants. Clinically active nurses at the emergency 
clinics at Region Örebro Län (n=137, response rate 49,6%). Results. Knowledge of general 
treatment guidelines among the participants showed that 83.3% in ambulance units and 50% 
in ED’s were familiar with the directives. Specialistnurses perceived a better understanding of 
carbondioxide retention and oxygen treatment than registered nurses. The ambulance 
participants perceived a lack of evaluation tools for carbondioxide retention compared with 
the ED. The ED’s perceived the general guidelines as limited for initiation of treatment more 
often than the ambulance units. Specialistnurses and AMLS educated perceived less limitation 
by the general directives than registered nurses and nurses without AMLS. Specialistnurses 
perceived more confidence and evaluated/documented oxygen treatment more often than 
registered nurses. Conclusion. Differences exist between the ED’s and ambulance units in 
education, tools and guidelines. Interventions are necessary to improve care and patient 
safety. EDs require focused education on oxygen, its effects, risks and the need for evaluation. 
General guidelines need to be highlighted and expanded. The ambulance units needs tools to 
evaluate carbondioxide retention. Better knowledge and tools improves patientoutcome and 
shortens hospitalization. 
 
Keywords: Ambulance care, Carbondioxide retention, Documentation, Emergency care, 
Evaluation, General guidelines, Nursing, Oxygen treatment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstrakt. 
 
Bakgrund. Patienter med andningsbesvär är vanliga inom akutsjukvården. Den första 
patientbedömningen utförs oftast av sjuksköterskor. Allvarlighetsgraden kan vara lätt till 
livshotande. Förmågan att identifiera försämring och initiera syrgasbehandling utifrån 
generella direktiv är därför viktigt för sjuksköterskor. Det är okänt hur akut- och ambulans 
sjuksköterskor uppfattar syrgasbehandling och om mer kunskap behövs. Syfte. Syftet är att 
beskriva hur sjuksköterskor uppfattar hanteringen av syrgas i samband med vård prehospitalt 
och på akutmottagning. Metod. Ett frågeformulär konstruerades och validerades för att mäta 
sjuksköterskors uppfattning kring syrgasbehandling. Egenskattning och bakgrundsinformation 
undersöktes på akutmottagningar och ambulansenheter. Deltagare. Kliniskt verksamma 
sjuksköterskor på akutklinikerna vid Region Örebro Län (n=137, svarsfrekvens 49,6%) 
Resultat. Kännedom om generella behandlingsdirektiv bland deltagarna visade att 83,3% på 
ambulansenheterna och 50% på akutmottagningarna var välbekanta med direktiven. 
Specialistsjuksköterskor uppfattade en bättre förståelse kring koldioxidretention och 
syrgasbehandling än grundutbildade sjuksköterskor. Ambulansdeltagarna uppfattade att de 
saknar verktyg för utvärdering av koldioxidretention jämfört med akutmottagning. 
Akutmottagningarna uppfattade oftare de generella direktiven som begränsande för inledning 
av behandling än ambulansenheterna gjorde. Specialistsjuksköterskor och AMLS utbildade 
uppfattade sig mindre begränsade av det generella direktivet än grundutbildade sjuksköterskor 
och sjuksköterskor utan AMLS. Specialistsjuksköterskor uppfattade sig tryggare och 
utvärderade/dokumenterade oftare syrgasbehandling än grundutbildade sjuksköterskor. 
Slutsats. Det finns skillnader mellan akutmottagningar och ambulansenheter i utbildning, 
verktyg och riktlinjer. Interventioner är nödvändigt för att förbättra vården och 
patientsäkerheten. Akutmottagningar behöver fokuserad utbildning om syrgas, dess effekter, 
risker och behovet av utvärdering. Generella direktiv behöver belysas och utökas. 
Ambulansenheterna behöver verktyg för att utvärdera koldioxidretention. Bättre kunskap och 
verktyg förbättrar patientutgången och förkortar sjukhusvistelsen. 
 
 

NYCKELORD: Akutsjukvård, Ambulanssjukvård, Dokumentation, Generella direktiv, 
Koldioxidretention, Sjuksköterskor, Syrgasbehandling, Utvärdering. 
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1. BAKGRUND 
1.1 Inledning 
I vårt arbete på akutklinik innehållandes ambulansenhet och akutmottagning hanteras ofta 
syrgas i akuta situationer. Vi har upplevt skillnader i hur kollegor hanterar syrgas och hur de 
förhåller sig till de generella behandlingsdirektiven. Målet med uppsatsen är att få en 
uppfattning om över personalens självkännedom kring syrgas, dess fördelar, skadliga effekter 
samt användandet av generella direktiv. Att undersöka personalens uppfattning kring 
syrgasbehandling i Region Örebro läns samtliga akutkliniker gör det möjligt att identifiera 
kunskapsbrister som kan ligga till grund för riktade utbildningsinsatser.  

1.2 Begrepp   
Centrala begrepp och referensvärden relaterade till syrgasbehandling har sammanställts och 
definierats under bilaga 1 för att underlätta för läsaren. Utbildningar som ofta återkommer i 
text är Advanced Medical Life Support (AMLS) samt Akut Traumasjukvård för 
Sjuksköterskor/Prehospital Trauma Life Support (ATSS/PHTLS). 

1.3 Syrgas 
Syrgas som läkemedel har sitt ursprung i första världskriget där olika typer av kemisk gas 
användes som kemiska vapen. Syrgasen användes för att behandla soldater som utsatts för 
fosgengas, vilket angrep luftvägarna genom att skada alveolerna och orsaka lungödem. Den 
första riktiga studien på den moderna syrgasbehandlingen släpptes 1917 och behandlingen 
fortsatte att studeras och utvecklas fram till 60-talet då den moderna behandlingsalgoritmen 
började bli allmänt vedertagen (Grainge, 2004). Syre är en delkomponent i vanlig luft som är 
en blandgas beståendes av 78,5 % kväve, 21 % syre och resten koldioxid och vatten 
(Wikström, 2012). Syrgas är ett vanligt förekommande läkemedel i sjukvården och ordination 
finns ofta som generella behandlingsdirektiv. Syrgas ges till patienter genom särskilda 
anslutningar eller transportabla syrgasflaskor vars uttag är markerade med vit färg som är den 
medicinska beteckningen för syrgas (Wikström, 2012). Ren syrgas är brandfarligt och doftlöst 
vilket gör att läckage kan vara svårupptäckt (Björkman & Karlsson, 2008).  
 
Syrgas används i terapeutiskt syfte för att behandla hypoxi, dvs brist på syre i kroppens 
vävnader (Dettman, 2016; Considine, 2014; Björkman & Karlsson, 2008). Syrgas är inte tänkt 
att användas för behandling av dyspné eller andra andningsbesvär om inte samtidig hypoxi är 
misstänkt eller konstaterad. Hypoxi kan konstateras med pulsoximeter eller arteriell blodgas, 
pulsoximetern har potentiella felkällor som behöver kännas till för säker användning (Lynes, 
2009). Målvärdet för syrgassaturation bör vara 94-95% men kan vara lägre för patienter med 
känd lungsjukdom (Widgren, 2016; Garner, et al., 2013). Genom administrering av syrgas till 
patienten så kan syrgaskoncentration justeras från rumsluftens 21% upp till 100% beroende på 
vald andningsutrustning (Wikström, 2012). 
 
Att ge för mycket syrgas och orsaka hyperoxi är förringat med risker som kan ha skadliga 
effekter på kroppen (Lynes, 2009; Cornet, Kooter, Peters & Smulders, 2013). Syrgas har inga 
absoluta kontraindikationer men för med sig en del risker där den vanligaste risken är 
hyperkapni, förhöjd koldioxidkoncentration i blod (Wikström, 2012). Patienter med KOL 
eller risk för KOL har visat sig ha högt reducerad mortalitet, hyperkapni och respiratorisk 
acidos med titrerad syrgasbehandling jämfört med högflödessyrgas (Austin, Wills, Blizzard, 
Walters, & Wood-Baker, 2010). Hyperoxi kan orsaka vasokonstriktion vilket kan vara 
skadligt vid stroke eller ischemisk hjärtsjukdom på grund av det minskade blodflödet till det 
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ischemiska området (Metcalfe, 2012). Vid ischemisk hjärtsjukdom har hyperoxi som bäst 
visat sig inte göra någon nytta och som sämst ökat mortaliteten (Cornet et al., 2013). 

1.4 Sjuksköterskor på akutmottagning och ambulans 
1.4.1 Grundutbildad sjuksköterska 
Inga formella krav på specialistsjuksköterskekompetens krävs för anställning inom akut och 
ambulanssjukvården. Varje enhets verksamhetschef ansvarar för att rätt kompetens finns och 
upprätthålls enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30) och för ambulansen socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 
2009:10). Verksamhetschefen kan ange speciella krav för anställning, vilket är vanligt hos 
ambulansenheter som ofta har många specialistsjuksköterskor jämfört med akutmottagningar. 
Grundutbildade sjuksköterskor saknar idag kompetensbeskrivning från socialstyrelsen och 
följer verksamhetschefens kompetenskrav. Sen 2017 ger Svensk sjuksköterskeförening ut en 
kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor som anger att sjuksköterskor ska kunna 
bedöma, utvärdera och dokumentera hälsotillstånd samt att genomföra omvårdnadsåtgärder. 

1.4.2 Specialistutbildad sjuksköterska 
Akutsjukvård definieras ”Den vård och omvårdnad en akutsjuksköterska ger till en person 
som drabbats av plötslig ohälsa”, “Akutsjukvård är inte begränsad till tid eller 
organisatorisk tillhörighet, den bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av plats och 
verksamhet.” (s.3). (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård, 2017). Akutsjuksköterskan 
ska ha kunskap om och kunna identifiera och tolka tecken och symtom på patienter som söker 
akutsjukvård samt ordinera adekvata åtgärder och systematiskt utvärdera dess effekter. En 
akutsjuksköterska ska kunna identifiera, förstå och förklara verkningsmekanismer, 
kontraindikationer, behandlingseffekter och risker av behandling generellt inom akutsjukvård 
(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Prehospital 
sjukvård definieras som ”omedelbara medicinska åtgärder som görs av hälso- och 
sjukvårdspersonal utanför sjukhus”(s.11). (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska 
med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård, 2012). 
Ambulanssjuksköterskan ska kunna bedöma, prioritera och vårda patienter med livshotande 
sjukdomstillstånd och ställs ofta inför situationer med bristfällig information om händelsen 
och bakgrunden, och behöver då ha handlingsberedskap för att möta oförutsedda händelser 
(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

1.5 Sjuksköterskor och syrgasbehandling 
Sjuksköterskor har en nyckelroll för att påverka sambandet mellan andningsinsufficiens och 
patientutgången genom att kontinuerligt utvärdera patientens status och tidigt uppmärksamma 
andningsrelaterade problem och ta ansvar för inledandet av syrgasbehandling (Considine, 
2005; Considine, Botti & Thomas, 2005). Sjuksköterskors förmåga att tidigt upptäcka hypoxi 
och självständigt inleda syrgasbehandling kan förhindra skador och rädda liv (Wong and 
Elliott, 2009; Considine, 2005). Initiering av syrgasbehandling och handhavande av 
utrustningen varierar hos sjuksköterskor. Skillnader kan bero på oklarhet kring riktlinjer när 
det gäller indikationer för syrgas och rekommendationer angående val av syrgasutrustning och 
flödeshastighet (Considine et al., 2005; Considine et al., 2007). Faktorer som påverkar 
användningen av syrgas är inlärningsmotivation, autonomi, intelligens, tidsbrist, resurser, 
arbetsbelastning, kollegial attityd, chefer och personal från andra vårdkategorier. Personal 
med lång erfarenhet tenderar att självständigt administrera syrgas i större utsträckning än 
oerfarna kollegor (Considine et al., 2005). Dessa faktorer kan påverka det kliniska 
beslutsfattandet som är en viktig men komplex process för en sjuksköterska som ständigt 
pågår (Johansen & O’Brien, 2016). Att initiera syrgasbehandling självständigt kan ses som ett 
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svårt beslut hos osäkra sjuksköterskor vilket kan leda till principen med heuristik som innebär 
att beslutsfattaren tar den lättaste vägen för att lösa problemet, som i syrgasbehandlingens fall 
är att tillkalla eller invänta läkare för ordination (Johansen & O’Brien, 2016). 
 
Ett problem för sjuksköterskor är att litteraturen definierar normal saturation som >95% och 
hypoxi som <90%. Saturation på 90-95% beskrivs inte mer ingående vilket skapar en okänd 
gråzon mellan det normala och akuta värdet (Considine, 2014). För att identifiera och 
utvärdera saturation används oftast pulsoximeter som är ett pålitligt instrument förutsatt att 
sjuksköterskan förstår dess begränsningar och funktion. Kunskap om vad pulsoximetern 
beräknar saknades hos 31,5% av sjuksköterskorna (Considine, 2014). Arteriell blodgas är ett 
pålitligare hjälpmedel men är tyvärr ett prov som inte alla sjuksköterskor får genomföra 
(Considine, 2014). Sjuksköterskors utbildning tenderar att inrikta sig på risken för hyperkapni 
istället för riskerna med hypoxi, särskilt när det gäller patienter med KOL, och har resulterat i 
att sjuksköterskor kan tveka att initiera syrgasbehandling och hellre inväntar läkare. Det är 
viktigt att sjuksköterskor förstår att riskerna med obehandlad hypoxi är större än riskerna vid 
hyperkapni (Considine, 2005; Considine et al., 2007; Wong & Elliot, 2009). Tecken på 
andningsbesvär och dyspné som cyanos, ökat andningsarbete och oro är lätt att upptäcka för 
sjuksköterskor som jobbar med akut sjuka patienter och kan enkelt kontrolleras med 
pulsoximeter eller blodgasanalys. Vilket leder till att hypoxi kan konstateras, utvärderas och 
förebyggas förutsatt att sjuksköterskan tar ansvar för att inleda syrgasbehandling vid behov 
(Considine, 2005; Considine, 2014). 

1.6 Generella direktiv och riktlinjer 
Generella direktiv utformas och beslutas av medicinskt ansvarig läkare tillsammans med 
verksamhetsansvarig chef och ska alltid finnas skriftliga (Wikström, 2012). Ambulans och 
akutmottagning har generella behandlingsdirektiv som ger sjuksköterskan möjlighet att 
initiera och administrera syrgasbehandling. Ambulansens generella direktiv nås främst via 
elektronisk application (i iPad) och är gemensamma för samtliga ambulansenheter inom 
regionen. Direktiven riktar sig till specifika sjukdomstillstånd. Ambulansens basala 
behandlingsriktlinjer är målsaturation på 94%. Under målvärdet bör helst 1-2L syrgas 
användas men kan vid behov titreras till högre flöden. Andra tillstånd har specifika riktlinjer 
som KOL där mål för behandlingen är 88-92% och traumapatienter som alltid ska ha 10-15L 
syrgas. Regionens akutmottagningar har separata direktiv tillgängliga på intranätet eller PM 
pärm. Direktiven är övergripande och fokuserar på hypoxi och låg saturation <90%. Tillstånd 
där det finns risk för koldioxidretention hanteras som en kontraindikation för syrgas och 
begränsar därmed sjuksköterskorna från att initiera behandling. En av akutmottagningarna 
hade vid studiens start inget generellt direktiv men blev tillgängligt under studiens gång. 

1.7 Problemformulering 
Få studier avseende sjuksköterskors uppfattning om syrgasbehandling fanns tillgängliga. 
Utifrån detta kunskapsläge motiveras studien inom valt ämne. Sjuksköterskor kan inleda 
syrgasbehandling med hjälp av generella behandlingsdirektiv. Om sjuksköterskan avvaktar en 
läkarordination kan det leda till fördröjd behandling hos patienter med hypoxi som i sin tur 
kan leda till ökad morbiditet och mortalitet. Kliniskt beslutfattande är centralt för 
sjuksköterskor som ofta behöver lösa problem, tänka kritiskt och ta beslut om åtgärder. 
Sjuksköterskor med otillräcklig kunskap om syrgas kan känna tveksamhet att inleda 
syrgasbehandling på patienter med KOL relaterat till risken för hyperkapni och kolsyrenarkos. 
Med ökad kunskap om sjuksköterskors uppfattning om svårigheter angående 
syrgasbehandling kan riktade utbildningsinsatser införas för att stödja sjuksköterskor i att 
självständigt initiera syrgasbehandling på svårt sjuka patienter vilket ger en ökad 
patientsäkerhet.  
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2. SYFTE 
Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor uppfattar hanteringen av syrgas i samband med vård 
prehospitalt och på akutmottagning. 

3. METOD 
3.1 Design 
Studien har en jämförande deskriptiv design och är en enkätbaserad tvärsnittsstudie (Polit & 
Beck, 2012). Studien genomfördes på regionens tre akutmottagningar och ambulansenheter. 

3.2 Instrumentutveckling 
Enkäten utvecklades enligt en metod för instrumentutveckling beskriven av De Vet, Terwee, 
Mokkink och Knol (2011). Metoden beskriver instrumentutvecklingen i följande sex steg: 
 

• Definition and elaboration of the construct intended to be measured: Då inga studier 
angående sjuksköterskor uppfattning av syrgasbehandling och inget lämpligt färdigt 
instrument hittades, beslutade författarna att tillverka ett eget mätinstrument.  
 

• Choice of measurement method: För att mäta olika aspekter vad gäller 
syrgasbehandling valdes att skapa ett frågeformulär med flervalsalternativ.  

 
• Selecting and formulating items: Bakgrunden skapade en grund för frågorna. 

Relevanta aspekter för syrgasbehandling identifierades och frågor formulerades med 
hjälp av experter inom lungmedicin såsom lungspecialist diskuterades frågornas 
relevans i förhållande till studiens syfte.  

 
• Scoring issues: Delen om syrgasbehandling innehåller studiedeltagarnas uppfattning 

av syrgasbehandling, generella behandlingsdirektiv, risker, utbildning, utrustning samt 
dokumentation. Med en öppen fråga i slutet. Svarsalternativen i enkäten är: stämmer 
precis, stämmer ganska bra, stämmer inte särskilt bra och stämmer inte alls.  

 
• Pilot test: Genomfördes på frivilliga sjuksköterskor från Hjärt-Lungkliniken som 

besvarat enkäten och återkopplat om frågornas relevans och uppbyggnad. 
Återkopplingen från testfasen ledde till att frågorna omformulerades, förtydligades 
och ändrade strategisk placering i frågeformuläret för att minska missuppfattningar.  

 
• Fieldtest: Efter att ändringar genomfördes gjordes ett fälttest på fem stycken frivilliga 

sjuksköterskor med erfarenhet inom akutsjukvård med syftet att ytterligare stärka 
enkätens trovärdighet genom kritik från deltagarna, vilket kallas ”Think aloud 
metoden” (De vet et al., 2011). Deltagarna ansåg att frågorna var tydliga och lätta att 
förstå, att frågorna var enkla att besvara då frågorna var anpassade till den subjektiva 
uppfattningen av syrgasbehandling och att enkäten gick snabbt att genomföra. 
Fälttestet gav högre innehållsvaliditet genom att resonera med personer som är insatta 
i ämnet (Billhult & Gunnarsson, 2012c). Frågeformulären utformades till Region 
Örebro Läns enkätsystem ”Essmaker” som möjliggjorde ett konfidentiellt förfarande 
utan att röja respondentens namn. Det skedde med hjälp av Universitetssjukvårdens 
forskningscentrum. 
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3.5 Frågeformulär 
Frågeformuläret innehöll 18 frågor med flervalsalternativ (Stämmer precis, stämmer ganska 
bra, stämmer inte särskilt bra och stämmer inte alls). Svarsalternativen omvandlades till 
siffrorna 1-4 som redovisas i tabellerna under resultatet. Frågorna är ställda så att alternativet 
stämmer precis anses som mest positivt. Fråga 3, 10, 15, 17 & 18 har ställts på sådant vis att 
svarsalternativet ”stämmer inte alls” ansetts mest positivt. Fråga 19 var en frivillig fråga. Se 
bilaga 2 för frågeformulär. 

3.3 Urval 
Studiens inklusionskriterier var samtliga anställda sjuksköterskor som var kliniskt aktiva 
under studien vid de tre akutmottagningar och tre ambulansenheter inom Region Örebro Län. 
Studien exkluderade sjuksköterskor som var långtidssjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga, 
hade timvikariat, var kliniskt aktiva mindre än 50% och som var under introduktion för att få 
säkrast möjliga resultat. Avdelningschefer hjälpte till att markera de anställda som inte föll in 
under inklusionskriterierna. Se bilaga 3 för flödesschema. 

 Akutmottagning Ambulans 

Universitetssjukhuset Örebro n=89 n=65 

Lindesbergs Lasarett n=24 n=35 

Karlskoga Lasarett n=40 n=23 

Totalt antal n=153 n=123 

 
3.4 Datainsamling 
Tillstånd för studien inhämtades från verksamhetscheferna för valda akutkliniker med muntlig 
information samt bifogat brev. Avdelningscheferna för ambulans och akutmottagningarna 
informerades muntligt och via e-post. Information om studien gavs muntligt vid två olika 
tillfällen vid samtliga enheter. Webblänk till den elektroniska enkäten skickades efter att 
tillstånd erhållits ut till utvald personal via Region Örebro Läns E-postsystem vilket optimerar 
konfidentialitet och tillgänglighet. Den elektroniska enkäten fanns tillgänglig i 4 veckors tid. 
Efter 2 veckor skickades ett automatiskt påminnelsebrev ut via e-post till deltagare som inte 
besvarat enkäten. Enkäten inleddes med bifogat brev om studiens syfte och villkor för 
deltagande samt att medgivande för frivilligt deltagande sker genom att aktivt skicka in 
enkäten. 

3.6 Statistisk Analys 
Deskriptiv statistik användes för rådata. I den deskriptiva statistiken sammanfattades data till 
en samlad bild. Deskriptiv statistik visar hur olika grupper ser ut. Signifikansnivån sattes till 
p=<0,05 vilket är lämpligt vid omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). Analytisk statistik 
användes för att dra slutsatser om skillnader och likheter som beskriver hur olika saker hänger 
samman. Då ordinalskala användes och svarsalternativen var snedfördelade kontaktades 
statistiker för rådfrågning. Chi-2 test valdes som analysmetod som är en lämplig analys för att 
titta på skillnader mellan grupper, som tex skillnad mellan akutmottagning och ambulansenhet 
eller deltagare med eller utan en viss utbildning. Svarsfrekvensen på de olika frågorna mellan 
grupperna redovisas i exakt antal och procent (Billhult & Gunnarsson, 2012b) vilket ansågs 
relevant för studiens resultat då det går att se skillnader på detaljnivå. Spearmans 
korrelationsanalys för ordinalskala har använts för sambandprövning med vald koefficient till 
0.20 som är ett medelvärde för litet och medelstarkt samband (Cohen, 1988). Statistiken 
analyserades i SPSS programmet (Statistical Package for the Social Sciences). Fråga 19 var 
av kvalitativ art och redovisas deskriptivt.  
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ATSS/PHTLS utbildning bortsågs från analys då nästan samtliga deltagare hade utbildningen 
och ansågs för specifik för att anses relevant för studien. Frågan om specifik syrgasutbildning 
visade att nästan ingen gått en utbildning som ansågs relevant för studien och valdes bort. 
Analysen skedde genom att ställa bakgrundsinformationen i relation till frågorna om den egna 
uppfattningen för att titta efter samband kring kliniskt signifikanta skillnader och likheter 
mellan olika subgrupper. Fokus låg på skillnader mellan ambulansenhet och akutmottagning. 
För analys mellan utbildningsnivå jämfördes grundläggande sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor utan akutfokuserad utbildning (barn, medicin/kirurgi & operation), 
mot specialistsjuksköterskor med fokus på akuta patienter (specialistsjuksköterska inom akut, 
ambulans, intensivvård & anestesi). Jämförelser avseende kännedom om generella direktiv, 
arbetsplats och AMLS utbildning gjordes på samtliga deltagare oavsett tillhörighet. 

3.7 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska principer beskrivs ingående av Helsingforsdeklarationen (2013) och 
Vetenskapsrådet (u.å). Fyra grundläggande krav för individskyddet finns som skall övervägas 
vad gäller studier. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å). Studien som är en del av magisterexamen har 
granskats och godkänts av handledare, då personal inte omfattas av kravet för etikprövning. 
 
Informationsprincipen har uppfyllts genom att förse verksamhetschefer och samtliga 
sjuksköterskor som erbjöds delta i studien med information om studiens syfte, utformning, 
författarnas namn, kontaktuppgifter, tillhörande institution och att studien kommer att 
sammanställas som ett magisterarbete. Informationen gavs via e-post och även muntligt på 
berörda enheter. Den risk studien hade för deltagare med unik bakgrundsinformation inte 
kunde garanteras anonymitet då det var egna medarbetare som undersöktes. Information om 
att deltagande var frivilligt har tillgodosetts. Samtyckesprincipen har tillgodosetts genom att 
informera de sjuksköterskor som erbjudits delta i studien att informerat samtycke sker genom 
att besvara och skicka in enkäten vilket är i linje med forskningskravet om samtycke (Polit & 
Beck, 2012). Konfidentialitetsprincipen bedömdes som extra viktigt då studien genomfördes 
på författarnas egna kollegor som inte kunde garanteras anonymitet. Deltagare informerades 
om att data kommer hanteras konfidentiellt och redovisas på sådant vis att enskilda deltagare 
inte kommer kunna identifieras. Nyttjandeprincipen har säkerställts genom att försäkra 
studiedeltagarna om att data enbart kommer att användas för forskning, i det här fallet 
magisterarbete, och eventuellt som publicerad vetenskaplig artikel. 
 
Utöver de fyra etiska principerna har även skydd mot kränkning tagits i beaktande genom att 
utforma frågeformulärets frågor på sådant vis så att deltagaren inte ska uppleva ett 
ifrågasättande av sin kompetens och kunskap. Studiens upplägg gjorde även att valet att inte 
delta i studien skedde helt anonymt och utan att kontakt med författarna behövde göras vilket 
gör att deltagaren inte behöver känna sig i en utsatt situation. Resultatet syftar på att ha ett 
värde för vården genom att ge vetenskapliga belägg, resultatet kan ligga till grund för 
förbättringsarbeten och interventioner hos akutmottagningar och ambulansenheter som kan 
förbättra omhändertagande och patientsäkerhet. Dessa överväganden resulterar i att studien 
även har tagit autonomiprincipen, inte skada principen och nyttoprincipen i beaktande 
(Kjellström, 2012). 
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4. RESULTAT 
Av 276 tillfrågade valde 137 stycken att delta i studien vilket gav en svarsfrekvens på 49,6%. 
Bland de tillfrågade på ambulansenheterna deltog 43,9% (n=54/123) och bland de tillfrågade 
på akutmottagningarna deltog 54,2% (n=83/153). Se tabell 1. 
Deltagare från ambulansen kommer i text benämnas AMB och deltagare från akutmottagning 
kommer benämnas AKM när enheterna beskrivs som helhet. 
 
Tabell 1: Demografiska data av studiens population. n (%). 
 Antal Akutmottagning 

 
Ambulans 

Totalt 137 83 54 
Kön    

Kvinna 86 72 (86,7%)   14 (25,9%) 
Man 51 11 (13,3%)   40 (74,1%) 

Ålder    
Medelvärde  38,1 42,7 

Median  34,0 40,5 
Range   23-62 år 26-66 år 

SD  12,0 11,7 
Kvartiler  q1=28,0   q3=46,0 q1=32,7   q3=52,3 

Arbetslivserfarenhet    
Medelvärde   10,2 17,6 

Median  7,0 16,0 
Range  1-42 år 1-45 år 

SD  9,9 12,4 
Kvartil  q1=2,0   q3=15,0 q1=6,0   q3=28,3 

Utbildning    
Grundutbildning 68 55 (66,3%) 13 (24,1%) 

Akut/Ambulans spec. ssk 51 14 (16,85%) 37 (68,5%) 
Övriga spec. ssk 18 14 (16,85%) 4 (7,4%) 

Ort    
Örebro 81 49 (59,0%) 32 (59,3%) 

Karlskoga 35 24 (28,9%) 11 (20,4%) 
Lindesberg 21 10 (12,0%) 11 (20,4%) 

Internutbildning    
ATSS/PHTLS  74 (89,2%) 53 (98,1%) 

AMLS  22 (26,5%) 46 (85,2%) 
Kännedom Generella Direktiv    

Ja  42 (50,0%) 45 (83,3%) 
Nej  8 (10,0%) 0 (0%) 

Delvis  33 (40,0%) 9 (16,7%) 

4.1 Kompetensfördelning 
Vid akutmottagningarna var 66,3% (n=55) av deltagarna grundutbildade sjuksköterskor och 
33,7% (n=28) specialistsjuksköterskor. Av specialistsjuksköterskorna med 
akutsjukvårdsutbildning var elva stycken akut- och tre stycken ambulansspecialister, en av 
akutspecialisterna var även ambulansutbildad. Bland övriga specialistsjuksköterskor var 
fördelningen: sju barn, fyra intensivvård, en anestesi, en operation och en kirurg/medicin. Vid 
ambulansenheterna var 24,1% (n=13) av deltagarna grundutbildade sjuksköterskor och 68,5% 
(n=37) Ambulansspecialister, fem av dem var dubbelkompetenta inom anestesi eller 
intensivvård. En akutspecialist arbetade på ambulansen och redovisades som 
ambulansspecialist. Fyra deltagare var enbart specialiserade inom intensivvård eller anestesi. 
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4.2 Osäkerhet för att administrera syrgas 
På fråga 19 ”Finns det några sjukdomstillstånd som får dig att avstå från att inleda 
syrgasbehandling hos en patient med tecken på hypoxi (syrebrist)” valde 108 av 137 deltagare 
att inte svara eller svarade att ingen osäkerhet råder. Av deltagarna angav 23 stycken att det 
fanns en osäkerhet eller restriktivitet kring inledandet av syrgasbehandling hos patienter med 
KOL. Enstaka deltagare angav andra orsaker till att inte inleda syrgasbehandling. Svår astma, 
riskgrupp för koldioxidretention, svår fetma, intoxikation och neuromuskulära sjukdomar 
såsom ALS var de orsaker som nämndes.  

4.3 Skillnader avseende arbetsplats 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan arbetsplatserna förutom på fråga 14 ”Jag tycker 
att det finns tillgång till rätt verktyg för att utvärdera koldioxidretention” (P = 0,004). I 
Lindesbergs uppfattade 4,8% (n=1) att det fanns möjlighet att utvärdera koldioxidretention, 
resterande 95,2% (n=20) uppfattade att det fanns dåliga eller inga möjligheter. I Karlskoga 
uppfattade 45,7% (n=16) att det fanns goda eller delvis goda möjligheter, resterande 54,3% 
(n=19) uppfattade att det fanns dåliga eller inga möjligheter.  I Örebro uppfattade 53,1% 
(n=43) att det fanns goda eller delvis goda möjligheter, resterande 46,9% (n=38) uppfattade 
att det fanns dåliga eller inga möjligheter till utvärdering. 

4.4 Skillnader mellan akutmottagning och ambulansenhet 
Se tabell 2. Det fanns en signifikant skillnad där AMB oftare uppfattade att de generella 
direktiven var utformade för att självständigt kunna inleda behandling, uppfattade sig tryggare 
med att utvärdera syrgasbehandling och var mindre begränsade av det generella direktivet än 
vad AKM gjorde. AMB uppfattade oftare att utvärdering och dokumentation av 
syrgasbehandling genomfördes självständigt eller av kollegor. Uppfattning om att ha fått 
tillräckligt med information, inneha tillräckliga kunskaper för att känna sig trygg med 
syrgasbehandling och kunna påverka ordinerad behandling var också vanligare hos AMB.  
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan enheterna om att syrgas är en sjuksköterskeuppgift 
men en betydande del ur båda grupperna uppfattade att det inte är en uppgift för 
sjuksköterskor. En signifikant skillnad fanns där AKM oftare uppfattade syrgasbehandling 
som ett riskfyllt moment. AMB uppfattar sig som mer säkra på hur fysiologin kring 
koldioxidretention fungerar jämfört med AKM. Få på AMB uppfattar att de har rätt verktyg 
för att utvärdera koldioxidretention jämfört med AKM. Det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan AKM och AMB vad gäller kunskap om målsaturation på patient med eller utan risk 
för koldioxidretention, pulsoximeterns felkällor, administrationsutrustning och risker med 
hypoxi eller hyperoxi.
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Tabell 2a: Skillnader mellan akutmottagning och ambulansenhet.  
Totalt = 54 deltagare från ambulansenhet & 83 deltagare från akutmottagning. 

1. De generella direktiven är 
utformat så att jag självständigt 
kan inleda syrgasbehandling 

1 2 3 4 2. Jag känner mig trygg 
med hur jag självständigt 
kan utvärdera 
syrgasbehandling 

1 2 3 4 3. Jag känner mig 
begränsad av de 
generella direktiven när 
jag självständigt vill 
inleda syrgasbehandling 

1 2 3 4 

Akutmottagning 47,0% 
n=39 

44,6% 
n=37 

3,6% 
n=3 

4,8% 
n=4 

Akutmottagning 50,6% 
n=42 

48,2% 
n=40 

1,2% 
n=1 

0 Akutmottagning 0 13,3% 
n=11 

56,6% 
n=47 

30,1% 
n=25 

Ambulansen 81,5% 
n=44 

18,5% 
n=10 

0 0 Ambulansen 87,0% 
n=47 

13,0% 
n=7 

0 0 Ambulansen 3,7% 
n=2 

1,9%     
n=1 

27,8% 
n=15 

66,7% 
n=36 

P –värde 0,001 P –värde 0,000 P -värde 0,000 
 

4. Jag dokumenterar och 
utvärderar syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

1 2 3 4 5. Mina kollegor utvärderar 
och dokumenterar 
syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

1 2 3 4 6. Jag anser att 
syrgasbehandling är en 
sjuksköterskeuppgift 

1 2 3 4 

Akutmottagning 33,7% 
n=28 

59,0% 
n=49 

7,2% 
n=6 

0 Akutmottagning 3,6%     
n=3 

66,3% 
n=55 

28,9% 
n=24 

1,2% 
n=1 

Akutmottagning 41,0% 
n=34 

42,2% 
n=35 

13,3% 
n=11 

3,6% 
n=3 

Ambulansen 70,4% 
n=38 

27,8% 
n=15 

0 1,9% 
n=1 

Ambulansen 29,6% 
n=16 

68,5% 
n=37 

0 1,9% 
n=1 

Ambulansen 33,3% 
n=18 

38,9% 
n=21 

20,4% 
n=11 

7,4% 
n=4 

P –värde 0,000 P –värde 0,000 P -värde 0,468 
 

7. Jag har fått tillräckligt med 
information för att känna mig 
trygg med syrgasbehandling 

1 2 3 4 8. Jag har tillräckliga 
kunskaper för att 
självständigt kunna ge 
syrgasbehandling 

1 2 3 4 9. Jag kan påverka den 
syrgasbehandling som 
patienten blivit 
ordinerad 

1 2 3 4 

Akutmottagning 48,2% 
n=40 

43,4% 
n=36 

3,6% 
n=3 

4,8% 
n=4 

Akutmottagning 53,0% 
n=44 

43,4% 
n=36 

3,6% 
n=3 

0 Akutmottagning 34,9% 
n=29 

54,2% 
n=45 

10,8% 
n=9 

0 

Ambulansen 81,5% 
n=44 

16,7% 
n=9 

1,9% 
n=1 

0 Ambulansen 87,0% 
n=47 

13,0% 
n=7 

0 0 Ambulansen 68,5% 
n=37 

20,4% 
n=11 

11,1% 
n=6 

0 

P –värde 0,001 P –värde 0,000 P -värde 0,000 

1=Stämmer precis, 2=Stämmer ganska bra, 3=Stämmer inte särskilt bra, 4=Stämmer inte alls 
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Tabell 2b: Skillnader mellan akutmottagning och ambulansenhet.  
Totalt = 54 deltagare från ambulansenhet & 83 deltagare från akutmottagning. 

10.Jag tycker att 
syrgasbehandling är ett riskfyllt 
moment 

1 2 3 4 11. Jag tycker att 90% är en 
bra målsaturation på patient 
med risk för 
koldioxidretention 

1 2 3 4 12. Jag tycker att 94% 
är en bra målsaturation 
på en patient utan 
riskfaktorer för 
koldioxidretention 

1 2 3 4 

Akutmottagning 3,6% 
n=3 

24,1% 
n=20 

57,8% 
n=48 

14,5% 
n=12 

Akutmottagning 41,0% 
n=34 

53,0% 
n=44 

4,8% 
n=4 

1,2% 
n=1 

Akutmottagning 25,3% 
n=21 

43,4% 
n=36 

25,3% 
n=21 

6,0% 
n=5 

Ambulansen 1,9% 
n=1 

7,4% 
n=4 

51,9% 
n=28 

38,9% 
n=21 

Ambulansen 51,9% 
n=28 

42,6% 
n=23 

5,6% 
n=3 

0 Ambulansen 42,6% 
n=23 

42,6% 
n=23 

9,3% 
n=5 

5,6% 
n=3 

P –värde 0,003 P –värde 0,519 P -värde 0,058 
 

13.Jag förstår hur fysiologin 
fungerar vid koldioxidretention 

1 2 3 4 14. Jag tycker att det finns 
tillgång till rätt verktyg för 
att utvärdera 
koldioxidretention 

1 2 3 4 15. Jag tycker det är 
svårt att förstå 
pulsoximeterns 
(saturationsmätarens) 
evetuella falska 
normala/höga felvärden 

1 2 3 4 

Akutmottagning 20,5% 
n=17 

68,7% 
n=57 

8,4% 
n=7 

2,4% 
n=2 

Akutmottagning 30,1% 
n=25 

34,9% 
n=29 

27,7% 
n=23 

7,2% 
n=6 

Akutmottagning 1,2% 
n=1 

22,9% 
n=19 

42,2% 
n=35 

33,7% 
n=28 

Ambulansen 57,4% 
n=31 

40,7% 
n=22 

1,9% 
n=1 

0 Ambulansen 5,6% 
n=3 

5,6% 
n=3 

51,9% 
n=28 

37,0% 
n=20 

Ambulansen 7,4% 
n=4 

18,5% 
n=10 

46,3% 
n=25 

27,8% 
n=15 

P –värde 0,000 P –värde 0,000 P -värde 0,237 
 

16. Jag är trygg med för- och 
nackdelar med samtlig 
syrgasutrustning (grimma, mask, 
reservoirmask & oxymask) som 
finns 

1 2 3 4 17. Jag tycker det är svårt 
att förstå konsekvenserna 
vid hypoxi (syrebrist) 

1 2 3 4 18. Jag tycker det är 
svårt att förstå 
eventuella konsekvenser 
av hyperoxi 
(syreöverflöd) 

1 2 3 4 

Akutmottagning 55,4% 
n=46 

39,8% 
n=33 

4,8% 
n=4 

0 Akutmottagning 1,2% 
n=1 

4,8% 
n=4 

54,2% 
n=45 

39,8% 
n=33 

Akutmottagning 1,2% 
n=1 

20,5% 
n=17 

53,0% 
n=44 

25,3% 
n=21 

Ambulansen 66,7% 
n=36 

33,3% 
n=18 

0 0 Ambulansen 0 3,7% 
n=2 

42,6% 
n=23 

53,7% 
n=29 

Ambulansen 7,4% 
n=4 

24,1% 
n=13 

38,9% 
n=21 

29,6% 
n=16 

P –värde 0,161 P –värde 0,386 P -värde 0,155 

1=Stämmer precis, 2=Stämmer ganska bra, 3=Stämmer inte särskilt bra, 4=Stämmer inte alls 
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4.5 Skillnader mellan sjuksköterskor med och utan AMLS utbildning 
Se tabell 3. AMLS utbildning förekom hos 85,2% av deltagarna på AMB och 26,5% av 
deltagarna på AKM. Studiedeltagare med AMLS utbildning uppfattade oftare att de generella 
direktiven var utformade så att de självständigt kunde inleda syrgasbehandling och att 
direktivet i sig inte var begränsande. Deltagare med AMLS utbildning uppfattade i högre 
frekvens att kollegor kontinuerligt utvärderar syrgasbehandling, att de själva fått tillräckligt 
med information för att känna sig trygga med syrgasbehandling och att de kunde påverka den 
ordinerade behandlingen oftare. Deltagare utan utbildningen uppfattade oftare att det fanns 
tillgängliga verktyg för att utvärdera koldioxidretention än deltagare med AMLS. 
 
Tabell 3: Skillnader mellan sjuksköterskor med och utan AMLS utbildning.  
Totalt = 68 deltagare med AMLS & 69 deltagare utan AMLS. 
1. De generella 
direktiven är utformat så 
att jag självständigt kan 
inleda syrgasbehandling 

1 2 3 4 3. Jag känner mig 
begränsad av de 
generella direktiven när 
jag självständigt vill 
inleda syrgasbehandling 

1 2 3 4 

Med AMLS 73,5% 
n=50 

26,5% 
n=18 

0 0 Med AMLS 2,9%    
n=2 

4,4%    
n=3 

38,2% 
n=26 

54,4% 
n=37 

Utan AMLS 47,8% 
n=33 

42,0% 
n=29 

4,3%    
n=3 

5,8%    
n=4 

Utan AMLS 0 13,0%  
n=9 

52,2% 
n=36 

34,8% 
n=24 

P-värde 0,005 P-Värde 0,025 
 
 
5. Mina kollegor 
utvärderar och 
dokumenterar 
syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

1 2 3 4 7. Jag har fått tillräckligt 
med information för att 
känna mig trygg med 
syrgasbehandling 

1 2 3 4 

Med AMLS 22,1% 
n=15 

66,2% 
n=45 

10,3%    
n=7 

1,5%    
n=1 

Med AMLS 72,1% 
n=49 

26,5% 
n=18 

1,5%    
n=1 

0 

Utan AMLS 5,8%    
n=4 

68,1% 
n=47 

24,6%    
n=17 

1,4%    
n=1 

Utan AMLS 50,7% 
n=35 

39,1% 
n=27 

4,3%    
n=3 

5,8%    
n=4 

P-Värde 0,014 P-Värde 0,028 
 
 
9. Jag kan påverka den 
syrgasbehandling som 
patienten blivit 
ordinerad 

1 2 3 4 14. Jag tycker att det 
finns tillgång till rätt 
verktyg för att utvärdera 
koldioxidretention 

1 2 3 4 

Med AMLS 58,8% 
n=40 

29,4% 
n=20 

11,8%  
n=8 

0 Med AMLS 11,8%  
n=8 

19,1% 
n=13 

45,6%  
n=31 

23,5   
n=16 

Utan AMLS 37,7% 
n=26 

52,2% 
n=36 

10,1%    
n=7 

0 Utan AMLS 29,0% 
n=20 

27,5% 
n=19 

29,0%    
n=20 

14,5% 
n=10 

P-Värde 0,022 P-Värde 0,018 
1=Stämmer precis, 2=Stämmer ganska bra, 3=Stämmer inte särskilt bra, 4=Stämmer inte alls 
 
 
4.6 Skillnader avseende kännedom om generella behandlingsdirektiv 
Se tabell 4. Kännedom om generella behandlingsdirektiv om syrgas på AMB visade att 83,3% 
av deltagarna var välbekanta med direktiven och 16,7% var delvis bekanta med dem. På 
AKM var 50% av deltagarna välbekanta med direktiven, 10% kände inte till dem och 40% var 
delvis bekanta med dem. Deltagarna som kände till de generella direktiven uppfattade mer 
frekvent att direktivet var utformat för att självständigt kunna inleda syrgasbehandling och 
trygghet med att utvärdera effekten av behandlingen. Deltagare som kände till de generella 
direktiven uppfattade oftare att de självständigt och av kollegor kontinuerligt utvärderade och 
dokumenterade effekten av syrgasbehandling. Deltagare som kände till de generella 
direktiven uppfattade oftare att de fått tillräckligt med information för att känna sig trygga 
med syrgasbehandling och förstår fysiologin vid koldioxidretention. Deltagare som svarat 
nej/delvis var osäkrare vad gäller för- och nackdelar på syrgasutrustning. 
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Tabell 4: Skillnader avseende kännedom om generella behandlingsdirektiv. 
Kännedom om generella behandlingsdirektiv: Ja = 87, Nej/Delvis = 50. 
1. De generella 
direktiven är utformat så 
att jag självständigt kan 
inleda syrgasbehandling 

1 2 3 4 2. Jag känner mig trygg 
med hur jag självständigt 
kan utvärdera 
syrgasbehandling 

1 2 3 4 

Ja 74,7% 
n=65 

25,3% 
n=22 

0 0 Ja 75,9%    
n=66 

24,1%    
n=21 

0 0 

Nej/Delvis 36,0% 
n=18 

50,0% 
n=25 

6,0%    
n=3 

8,0%    
n=4 

Nej/Delvis 46,0   
n=23 

52,0%  
n=26 

2,0%    
n=1 

0 

P-värde 0,000 P-Värde 0,001 
 
 
4. Jag dokumenterar och 
utvärderar 
syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

1 2 3 4 5. Mina kollegor 
utvärderar och 
dokumenterar 
syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

1 2 3 4 

Ja 56,3% 
n=49 

42,5% 
n=37 

1,1%    
n=1 

0 Ja 19,5% 
n=17 

69,0% 
n=60 

11,5%    
n=10 

0 

Nej/Delvis 34,0%    
n=17 

54,0% 
n=27 

10,0%    
n=5 

2,0%    
n=1 

Nej/Delvis 4,0%    
n=2 

64,0% 
n=32 

28,0%    
n=14 

4,0%    
n=2 

P-Värde 0,009 P-Värde 0,003 
 
 
7. Jag har fått tillräckligt 
med information för att 
känna mig trygg med 
syrgasbehandling 

1 2 3 4 13.Jag förstår hur 
fysiologin fungerar vid 
koldioxidretention 

1 2 3 4 

Ja 70,1% 
n=61 

27,6% 
n=24 

1,1%    
n=1 

1,1%    
n=1 

Ja 42,5%  
n=37 

55,2% 
n=48 

2,3%    
n=2 

0 

Nej/Delvis 46,0% 
n=23 

42,0% 
n=21 

6,0%    
n=3 

6,0%    
n=3 

Nej/Delvis 22,0% 
n=11 

62,0% 
n=31 

12,0%    
n=6 

4,0%    
n=2 

P-Värde 0,017 P-Värde 0,005 
 
 
16. Jag är trygg med för- 
och nackdelar med 
samtlig syrgasutrustning 
(grimma, mask, 
reservoirmask & 
oxymask) som finns 

1 2 3 4 

Ja 66,7% 
n=58 

32,2% 
n=28 

1,1%    
n=1 

0 

Nej/Delvis 48,0% 
n=24 

46,0% 
n=23 

6,0%    
n=3 

0 

P-Värde 0,049 
1=Stämmer precis, 2=Stämmer ganska bra, 3=Stämmer inte särskilt bra, 4=Stämmer inte alls 
 
 
4.7 Skillnader mellan specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor – Tabell 5 
Se tabell 5. Specialistsjuksköterskor uppfattade sig mindre begränsade än grundutbildade av 
det generella direktivet och ansåg sig utvärdera syrgasbehandling oftare. 
Specialistsjuksköterskor uppfattar sig mer trygga och att de har rätt kunskap kring 
syrgasbehandling, att de oftare kunde påverka ordinerad syrgasbehandling och att de har 
bättre förståelse av koldioxidretentionens fysiologi än grundutbildade. Grundutbildade 
uppfattade mer frekvent än specialistsjuksköterskor att rätt verktyg för att utvärdera 
koldioxidretention finns tillgängligt. 
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Tabell 5: Skillnader mellan specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor 
Totalt = 60 Specialistsjuksköterskor & 77 sjuksköterskor. 
2. Jag känner mig trygg 
med hur jag 
självständigt kan 
utvärdera 
syrgasbehandling 

1 2 3 4 3. Jag känner mig 
begränsad av de 
generella direktiven när 
jag självständigt vill 
inleda syrgasbehandling 

1 2 3 4 

Spec. ssk 61,7% 
n=37 

35,0% 
n=21 

3,3%    
n=2 

0 Spec. ssk 3,3%    
n=2 

3,3%    
n=2 

40,0% 
n=24 

53,3% 
n=32 

ssk 37,7% 
n=29 

55,8% 
n=43 

5,2%    
n=4 

1,3%    
n=1 

ssk 0 13,0% 
n=10 

49,4% 
n=38 

37,7% 
n=29 

P-värde 0,013 P-Värde 0,034 
 
 
4. Jag dokumenterar och 
utvärderar 
syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

1 2 3 4 7. Jag har fått tillräckligt 
med information för att 
känna mig trygg med 
syrgasbehandling 

1 2 3 4 

Spec. ssk 61,7% 
n=37 

35,0% 
n=21 

3,3%    
n=2 

0 Spec. ssk 75,0% 
n=45 

23,3% 
n=14 

0 1,7%    
n=1 

ssk 37,7% 
n=29 

55,8% 
n=43 

5,2%    
n=4 

1,3%    
n=1 

ssk 50,6% 
n=39 

40,3% 
n=31 

5,2%    
n=4 

3,9%    
n=3 

P-Värde 0,042 P-Värde 0,019 
 
 
8. Jag har tillräckliga 
kunskaper för att 
självständigt kunna ge 
syrgasbehandling 

1 2 3 4 9. Jag kan påverka den 
syrgasbehandling som 
patienten blivit ordinerad 

1 2 3 4 

Spec. ssk 76,7% 
n=46 

23,3% 
n=14 

0 0 Spec. ssk 58,3% 
n=35 

28,3% 
n=17 

13,3%  
n=8 

0 

Nej/Delvis 58,4% 
n=45 

37,7% 
n=29 

3,9%    
n=3 

0 Nej/Delvis 40,3% 
n=31 

50,6% 
n=39 

9,1%    
n=7 

0 

P-Värde 0,044 P-Värde 0,031 
 
 
13.Jag förstår hur 
fysiologin 

1 2 3 4 14. Jag tycker att det 
finns tillgång till rätt 
verktyg för att utvärdera 
koldioxidretention 

1 2 3 4 

Spec. ssk 50,0% 
n=30 

46,7% 
n=28 

3,3%    
n=2 

0 Spec. ssk 15,0%   
n=9 

13,3%  
n=8 

40,0% 
n=24 

31,7% 
n=19 

ssk 23,4% 
n=18 

66,2% 
n=51 

7,8%    
n=6 

2,6%    
n=2 

ssk 24,7% 
n=19 

31,2% 
n=24 

35,1% 
n=27 

9,1%    
n=7 

P-Värde 0,008 P-Värde 0,001 
1=Stämmer precis, 2=Stämmer ganska bra, 3=Stämmer inte särskilt bra, 4=Stämmer inte alls 
 
 
4.8 Korrelationsmatris  
AMLS utbildning 

1. De generella 
direktiven är utformat 
så att jag självständigt 
kan inleda 
syrgasbehandling 

Korrelation 0,29 

3. Jag känner mig 
begränsad av de 
generella direktiven när 
jag självständigt vill 
inleda syrgasbehandling 

Korrelation -0,20 

5. Mina kollegor 
utvärderar och 
dokumenterar 
syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

Korrelation 0,26 

7. Jag har fått 
tillräckligt med 
information för att 
känna mig trygg med 
syrgasbehandling 

Korrelation 0,24 

14. Jag tycker att det 
finns tillgång till rätt 
verktyg för att utvärdera 
koldioxidretention 

 
Korrelation -0,25 

Kommentar: P <0,05, Fråga 3 är utformad så att negativ korrelation anses positiv 

Positivt samband hittades i uppfattningen hos AMLS utbildade avseende: De generella 
direktivens utformning för att självständigt inleda behandling, begränsningar i de generella 
direktiven, uppfattningen av att behandling kontinuerligt utvärderas och dokumenteras av 
andra kollegor, att ha fått tillräckligt med information för att känna sig trygg med 
syrgasbehandling. Negativt samband fanns angående uppfattningen om tillgång till rätt 
verktyg för att utvärdera koldioxidretention. 
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Kännedom om generella behandlingsdirektiv 

1. De generella direktiven 
är utformat så att jag 
självständigt kan inleda 
syrgasbehandling 

Korrelation 0,37 

2. Jag känner mig trygg med 
hur jag självständigt kan 
utvärdera syrgasbehandling 

 
Korrelation 0,31 

4. Jag dokumenterar och 
utvärderar syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

 
Korrelation 0,27 

5. Mina kollegor utvärderar och 
dokumenterar 
syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

Korrelation 0,31 
7. Jag har fått tillräckligt 
med information för att 
känna mig trygg med 
syrgasbehandling 

Korrelation 0,24 

13.Jag förstår hur fysiologin 
fungerar vid 
koldioxidretention 
 

Korrelation 0,26 

17. Jag tycker det är svårt att 
förstå konsekvenserna vid 
hypoxi (syrebrist) 
 

Korrelation -0,20 

 

Kommentar: P <0,05, Fråga 17 är utformad så att negativ korrelation anses positiv 

Kännedom om generella behandlingsdirektiv hade positivt samband vad gäller uppfattningen 
om: De generella direktivens utformning för självständigt inledande av behandling, trygghet 
med att självständigt utvärdera pågående behandling, kontinuerlig dokumentation och 
utvärdering självständigt och av annan kollega, att ha fått tillräckligt med information för att 
känna sig trygg med syrgasbehandling, förståelse för koldioxidretentionens fysiologi och 
förståelsen för konsekvenserna av hypoxi. 
 
Utbildningsnivå (Specialistsjuksköterska & Grundutbildad sjuksköterska) 

1. De generella direktiven 
är utformat så att jag 

självständigt kan inleda 
syrgasbehandling 
Korrelation 0,20 

2. Jag känner mig trygg med 
hur jag självständigt kan 
utvärdera syrgasbehandling 

 
Korrelation 0,25 

4. Jag dokumenterar och 
utvärderar syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

 
Korrelation 0,24 

5. Mina kollegor utvärderar och 
dokumenterar 
syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

Korrelation 0,21 

7. Jag har fått tillräckligt 
med information för att 
känna mig trygg med 
syrgasbehandling 

Korrelation 0,26 

8. Jag har tillräckliga 
kunskaper för att självständigt 
kunna ge syrgasbehandling 

 
Korrelation 0,20 

13.Jag förstår hur fysiologin 
fungerar vid koldioxidretention 

 
 

Korrelation 0,29 

14. Jag tycker att det finns 
tillgång till rätt verktyg för att 
utvärdera koldioxidretention 

 
Korrelation -0,30 

Kommentar: P <0,05 

Specialistsjuksköterskeutbildning hade positiva samband i uppfattningen avseende: De 
generella direktivens utformning för att inleda behandling, trygghet för att utvärdera pågående 
behandling, kontinuerligt utvärdera och dokumentera behandling självständigt eller av 
kollegor, att ha fått tillräckligt med information för att känna trygghet med syrgasbehandling, 
ha tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna ge behandling och förståelse för 
koldioxidretentionens fysiologi. Negativt samband fanns angående uppfattningen om tillgång 
till rätt verktyg för att utvärdera koldioxidretention. 

5. METODDISKUSSION 
Då vetenskapliga artiklar om sjuksköterskor och akut syrgasbehandling förekom i låg 
frekvens i artikelsökningen kunde både kvalitativ och kvantitativ design väljas för studien. En 
kvantitativ studiedesign valdes för att kunna jämföra olika faktorer som kan påverka till 
exempel arbete och utbildning vad gäller olika aspekter som kan påverka sjuksköterskor vid 
syrgasbehandling. En kvantitativ design ger bättre möjligheter att generalisera resultatet och 
nå slutsatser för en större population än vad en kvalitativ design gör (Polit & Beck, 2012). 
Studiens författare var yrkesverksamma på en av klinikerna som undersöktes vilket resulterar 
i en förförståelse. Vissa faktorer kan ha fått större fokus på grund av egna författarnas egna 
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observationer medan problem som inte observerats kan ha fått mindre utrymme vilket kan 
begränsa studien. Samtidigt är det en fördel då specifika observerade problem kunnat 
undersökas. Försök att minska inverkan av förförståelsen gjordes genom att behandla data 
objektivt och att ställa frågor utefter egenskattad uppfattning. En nackdel var att den 
subjektiva uppfattningen inte nödvändigtvis motsvarar den faktiska kompetensen. Vilket gör 
att hög eller låg självskattning inte behöver betyda att en deltagare kan eller inte kan ämnet. 
 
En eventuell fördel kan däremot vara att kollegial attityd gett en god svarsfrekvens på 
enkäten, men kan också ha begränsat deltagandet av anonymitetsskäl. Bortfallet i studien var 
50,4%. I enkätstudier kan ett studiedeltagande under 70% påverka generaliserbarheten 
negativt (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Bortfall kan bero på tidsbrist relaterat till 
arbetsbelastning eller ointresse av att besvara enkätundersökningar. Författarna uppfattar trots 
bortfallet att svarsfrekvensen har varit tillfredställande och att slutsatser kan anses som relativt 
säkra. En statistiker på Kliniskt forskningscentrum kontaktades för råd om analysmetod. Då 
svarsalternativen var snedfördelade kunde inte T-Test utföras optimalt, vilket gjorde att Chi-2 
test för jämförelse mellan grupper rekommenderades för att titta på skillnaden. Fördelen med 
Chi-2 test är att resultatet mellan subgrupper och svarsalternativ kan presenteras procentuellt 
vilket ger en enkel överblicksbild mellan den beroende och oberoende variabeln. Nackdelen 
med Chi-2 test är att den inte genererar någon information om styrkan i skillnaden, bara att 
det finns en skillnad. Därför var det viktigt för författarna att presentera och tolka frekvensen 
på de olika svarsalternativen för att visa skillnaden i uppfattning eller om det generellt fanns 
låg uppfattning men ingen skillnad vilket kan vara viktiga bifynd. Mann Whitney test var ett 
alternativ för analys men valdes bort då den presenterar resultatet som medelvärde vilket inte 
ansågs relevant av författarna. Exakt procent och antal deltagare var mer relevant än 
medelvärde i den här studien. 
 
Det fanns inga interna bortfall på frågorna förutom på fråga 19 som var frivillig att svara på. 
Flera frågor hade viss floor- eller ceiling effect med många deltagare som svarade åt det mest 
positiva och få deltagare som svarade åt det mest negativa. Svarsalternativen kan därför 
behöva förtydligas eller innehålla färre svarsalternativ men kan också betyda att deltagarna 
uppfattar sig själva positivt. Den fanns ingen specifik koncentration på svarsalternativ 2 och 3 
vilket talar emot midpoint sitting (Polit & Beck, 2012). Koefficienten på 0,20 på spearmans 
korrelationsanalys valdes för att se en mellannivå på svagt samband (0,10) och medelstarkt 
samband (0,30) då AKM och AMB skilde sig åt i fördelningen vad gäller antalet 
specialistsjuksköterskor, kännedom om generella direktiv och AMLS utbildade (Cohen, 
1988). En högre koefficient hade varit lämpligare om studien enbart fokuserat på 
undergrupper inom akutmottagning eller ambulansenhet.  
 
Då det saknades validerade instrument som kändes lämpliga så konstruerades en enkät för den 
här studien. För att styrka validiteten utformades enkäten systematiskt enligt en modell för 
konstruktion av mätinstrument (De Vet et al., 2011). En egenskapad enkät kan ses som en 
brist i datainsamlingen då den används för första gången (Polit & Beck, 2012). Enkäten fick 
Face-validity med fem stycken frivilliga med erfarenhet inom akutsjukvård och till viss del 
innehållsvaliditet då en expert hjälpt till med att utveckla ämnen för undersökning (Polit & 
Beck, 2012). Data som insamlats och analyserats i SPSS dubbelkontrollerades i olika 
omgångar för att minska risken för tolkningsfel från författarna. Frågorna 15, 17 och 18 har 
varit för ämnesspecifika och misstänks ha låg validitet och därmed inte mätt vad de var tänkta 
att mäta. Till exempel så är riskerna med hyperoxi utöver koldioxidretention relativt nya 
begrepp vilket kan ha lett till att deltagaren har relaterat frågan enbart till koldioxidretention 
och inte andra skadliga effekter. Felvärden hos pulsoximetern är också allmänt vedertagna 
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men studier visar på att felvärden vid anemi inte är lika kända och därmed kan deltagaren ha 
svarat utefter de felvärden som de själva känner till och inte efter de felvärden som deltagaren 
inte känner till (Considine 2014). Frågorna skulle vara mer lämpade i ett anpassat 
kunskapstest än i den här enkätstudien. Frågorna behölls men gav inget signifikant resultat. 
Begränsade möjligheter har funnits att muntligen påminna och informera personal som jobbar 
nattetid på enheterna vid Lindesberg och Karlskoga. Studiens metod har utformats så att 
deltagare skyddas från skada. Deltagarnas anonymitet har säkerställts genom konfidentiell 
hantering av data vilket annars hade kunna röja enskilda deltagare.  

6. RESULTATDISKUSSION 
6.1 Resultatindelning 
I resultatet hittades fyra primära huvudfynd som sammanfattats under egna rubriker. Den 
samlade bilden av frågornas resultat relaterade till huvudfynden diskuterades från samtliga 
tabeller och korrelationer. Även resultat utan signifikanta skillnader har i vissa fall diskuterats 
där bristen på skillnad kan ha visat sig vara av intresse.  

6.2 Generella direktiv 
Utbildning verkar vara en viktig faktor vad gäller uppfattning om de generella direktiven. De 
AMLS utbildade rapporterade att direktiven var väl utformade till skillnad från de utan 
utbildningen. Specialistsjuksköterskor och AMLS utbildade uppfattade inte direktiven som 
begränsande i förhållande till vad grundutbildade sjuksköterskor och de utan AMLS 
utbildning gjorde, men tydliga undantag hittades där deltagare med utbildningarna uppfattade 
direktiven som väldigt begränsande. Specialistsjuksköterskeprogrammet och AMLS 
utbildningen fokuserar på att fördjupa deltagaren i självständig bedömning, åtgärdshantering 
och patofysiologi vilket kan leda till att sjuksköterskor med utbildning tar mer egna initiativ 
med eller utan hjälp av generella direktiv. Deltagarna med utbildningarna som uppfattat sig 
som begränsade kan förklaras höra till AKM då AMB har en förhållandevis stor andel AMLS 
utbildade och specialistsjuksköterskor jämfört med AKM där de generella direktiven 
kategoriserar KOL som kontraindikation för syrgasbehandling. En annan förklaring kan göras 
genom att titta på deltagarnas kännedom om de generella direktiven, deltagare med dålig 
kännedom hade också en lägre uppfattning på frågan om direktivets utformning.  
 
AMB hade överlag god kännedom om de generella direktivens innehåll jämfört med AKM 
vilket i kombination med att ha ett stort antal specialistsjuksköterskor och AMLS utbildade 
kan förklara den direkta jämförelsen mellan enheterna. AMB hade överlag en högre 
uppfattning av att direktivet var väl utformat för självständig initiering av behandling och inte 
begränsande jämfört med AKM. Men det finns viktiga skillnader mellan AKM och AMB som 
kan förklara. Prehospitalt finns behandlingsriktlinjerna lättillgängligt via elektronisk app och 
KOL är inte en kontraindikation för behandling. Potential för förbättring finns på AKM, 
begränsning mot att ge KOL patienter syrgas stämmer inte i ett internationellt perspektiv. 
Utarbetade riktlinjer för att förbättra standarden på omhändertagandet av patienter med 
luftvägssjukdom finns tillgängliga internationellt (BTS Guidelines for oxygen use in adults in 
healthcare and emergency settings, 2015). AMB är också mer självständiga i sitt arbete 
jämfört med AKM. AKM tenderar istället att fråga läkare om bedömning (Considine, 2005). 
Blir det en vana att fråga om läkares åsikt kan effekten bli att sjuksköterskor inte bekantar sig 
med de generella direktiven, speciellt om kännedom om direktivet brustit i inskolningen vilket 
skulle kunna bero på den jämförelsevis låga yrkeserfarenheten som finns på AKM jämfört 
med AMB. Välutarbetade riktlinjer med god följsamhet ökar patientsäkerheten då patienten 
får korrekt behandling tidigare vilket minskar lidande och förbättrar patientutgången 
(Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659; Benner, 1993). 
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6.3 Koldioxidretention 
Uppfattning om den egna kunskapen kring hur fysiologin vid koldioxidretention fungerar var 
överlag hög bland deltagarna. Specialistsjuksköterskors utbildning verkar ha en positiv effekt 
på kunskapsnivån vilket överensstämmer med tidigare forskning (Considine et al., 2005; 
Considine et al., 2007). Låg kännedom om generella behandlingsdirektiv verkar ha en negativ 
effekt som skulle kunna förklaras av kunskapsbrist avseende syrgasbehandling och 
andningsfysiologi. Skillnad sågs också mellan AKM och AMB där AMB uppfattade sin 
kunskap högre, vilket kan förklaras av den generellt högre andelen specialistsjuksköterskor. I 
enkätens avslutande fråga om det fanns tillstånd där deltagaren tvekade eller avstod från att 
administrera syrgas var det vanligaste svaret KOL vilket även stämmer överens med studier 
(Considine, 2005; Considine et al., 2007; Wong & Elliot, 2009). Av deltagarna som angav 
KOL som orsak att tveka vid initiering av syrgasbehandling arbetade majoriteten på AKM 
och ett fåtal angav även det generella direktivet som begränsande eller att kontakt med läkare 
skulle göras innan administrering vilket tidigare observerats i studier (Considine, 2005). Det 
kan förklaras med att i de situationer sjuksköterskor känner sig osäkra väljs det lättaste 
alternativet och utesluter sitt eget beslutsfattande (Johansen & O’Brien, 2016) vilket kan vara 
ett tecken på bristande kunskap inom ämnet. Få deltagare angav däremot andra tillstånd där 
risk för koldioxidretention är hög vilket kan indikera att den egenskattade uppfattningen om 
kunskap för koldioxidretention inte överensstämmer med deltagarens faktiska kunskap. Viktig 
fakta kan alltså saknas hos deltagarna för den akuta handläggningen av patienter med 
andningsbesvär vilket äventyrar patientsäkerheten. 
 
Vad gäller utvärdering av koldioxidretention fanns stora skillnader mellan AKM och AMB, 
där AMB uppfattat en mycket låg grad av tillgång till rätt verktyg. Då AMB hade den stora 
andelen av AMLS och specialistsjuksköterskeutbildade i förhållande till AKM så har en 
rättvis analys inte kunnat göras i förhållande till deltagarna utan utbildningarna. Anledningen 
till den här kraftiga snedfördelningen kan förklaras av att AMB inte är utrustade med 
kapnograf eller blodgasanalysator och därför inte har tekniska hjälpmedel för att utvärdera 
koldioxidretention. Verktygen är lättillgängliga för AKM vilket förklarar skillnaden av 
uppfattning mellan AKM och AMB. Trots det så fanns det en betydande del deltagare från 
AKM som uppfattade att tillgången till verktyg var låg eller inte fanns. Att kunna utvärdera 
koldioxidretention är en viktig faktor som påverkar syrgasbehandlingen och därför bör 
undersökas djupare (Considine, 2005). Att utvärdera potentiell koldioxidretention och ge rätt 
behandling är ur en patientsäkerhetssynpunkt högt prioriterat. Ett undantag vad gäller AKM 
gällde Lindesberg där nästan ingen deltagare uppfattade att de hade tillgång till verktyg för att 
utvärdera. Blodgas ingår som basprov på alla tre akutmottagningar, skillnaden mellan de tre är 
att i Örebro analyseras blodgaser av en sjuksköterska på plats medan Lindesberg och 
Karlskoga skickar sina blodgaser till laboratorieenheten för analys. Det borde inte vara 
orsaken till skillnaden då Karlskoga hade en liknande uppfattning som Örebro. Anledningen 
kan bero på missuppfattning om att venös blodgas inte är tillförlitlig för att mäta 
koldioxidretention jämfört med arteriell blodgas vilket tyder på ett behov av riktad utbildning 
för ökad förståelse (Considine et al., 2007; Considine, 2005). Ett stort behov av förbättring ses 
också i det här avseendet hos AMB. Portabla blodgasanalysatorer för prehospitalt bruk finns 
tillgängliga internationellt och har visat sig vara pålitliga verktyg för ambulanssjuksköterskor 
som tidigt kan ge patienter mer personcentrerad behandling och ge mer information om 
patienten vid överlämnandet på akutmottagning (Jousi, Reitala, Lund, Katila & Leppäniemi, 
2010) vilket ger en ökad patientsäkerhet då riskpatientgrupper är känsliga för 
syrgasbehandling. Personal får däremot inte glömma att de viktigaste verktygen för 
utvärdering av koldioxidretention är vakenhetsgrad och andningsfrekvens (Wikström, 2012). 
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6.4 Dokumentation och utvärdering 
Trots att AKM är försedda med bättre utrustning än AMB för att mäta koldioxidretention, 
syrekoncentration och hypoxi uppfattade AKM sig som mindre trygga med att självständigt 
utvärdera syrgasbehandling än vad AMB gjorde. AMB uppfattade att kontinuerlig utvärdering 
och dokumentation självständigt eller av annan kollega gjordes mer oftare än vad AKM 
uppfattade. På AKM fanns ett betydande antal deltagare som uppfattade att kollegor sällan 
utvärderade och dokumenterade pågående behandling. Arbetssätten mellan AMB och AKM 
skiljer sig åt. AMB omhändertar en patient åt gången i kontrast till AKM där en sjuksköterska 
kan ansvara för flera patienter samtidigt. Vilket är ett viktigt fynd då dokumentation och 
utvärdering kan argumenteras, ur ett patiensäkerhetsperspektiv, vara viktigare i en situation 
där en sjuksköterska har ansvar för flera patienter och inte ständigt kan ha uppsikt över 
samtliga.  
 
En kontinuerlig utvärdering är viktigt för patientutgången då tidigt uppmärksammad 
försämring och intervention i andningsfunktionen kan förhindra skador (Wong & Elliot, 
2009). Specialistsjuksköterskor uppfattade sig själva som tryggare än grundutbildade 
sjuksköterskor vad gäller att utvärdera behandlingen och att de oftare dokumenterade och 
utvärderade kontinuerligt. Kännedom om generella direktiv hade ett samband med 
utvärdering och dokumentation. Deltagare med låg kännedom om direktiven uppfattade sig 
själva som mer otrygga att utvärdera. Samt att dokumentation och utvärdering av pågående 
behandling gjordes mer sällan av dem själva och andra kollegor än vad deltagarna med god 
kännedom om direktiven uppfattade. Det kan finnas ett samband mellan deltagare som ansåg 
att syrgasbehandling inte är en uppgift för sjuksköterskor och ointresse eller attityd som kan 
ha negativ påverkan för patienten (Considine, 2005). 

6.5 Kunskap om syrgasbehandling 
Syrgasbehandling blir positivt påverkat av fokuserad utbildning till sjuksköterskor (Considine 
et al., 2005; Considine et al., 2007). Vilket syns tydligt då deltagare med specialistutbildning 
eller AMLS utbildning i högre utsträckning uppfattade att de fått tillräckligt med information 
om syrgas för att känna sig trygga med behandlingen, att de hade tillräckliga kunskaper för att 
självständigt ge behandling och även kunde påverka ordinerad pågående behandling. I 
kontrast sågs det att deltagare med låg kännedom om det generella direktivet uppfattade att de 
inte hade fått tillräcklig information för att känna sig trygga med syrgasbehandling. Då 
majoriteten av AMB är specialistsjuksköterskor och AMLS utbildade sågs liknande resultat 
vid jämförelsen mellan AMB och AKM. Vad gäller att kunna påverka ordinerad behandling 
är resultatet logiskt då AMB arbetar självständigt och AKM arbetar tillsammans med läkare. 
Inom båda enheterna fanns det en liten andel deltagare som uppfattade att de inte kunde 
påverka en pågående behandling vilket kan tyda på kunskapsbrister eller strikta 
behandlingsriktlinjer. Sjuksköterskor från akutmottagning som placerats i ambulans och 
arbetat med deras riktlinjer har visats ha en fortsatt restriktivitet vad gäller syrgas vilket tyder 
på att det finns traditioner i arbetssätten som påverkar (Aftyka, Rudnicka-Drozak & Rybojad, 
2014). Utbildning verkar ha en positiv effekt på patientsäkerheten då det ökar tryggheten och 
kunskapen av syrgasbehandling men även traditioner mellan arbetsplatser verkar spela roll. 
 
Överlag uppfattade AKM även syrgasbehandling som ett riskfyllt moment oftare än vad AMB 
gjorde. Det finns teorier och studier om att sjuksköterskeutbildning har för stort fokus på 
risker med koldioxidretention istället för att fokusera på riskerna med hypoxi vilket kan vara 
en förklarande anledning (Considine, 2005; Considine et al., 2007; Wong & Elliot, 2009) men 
det skulle också kunna vara relaterat till hur ofta behandling utvärderas. Skillnaderna kan 
också förklaras av den markant högre nivån av yrkeserfarenhet som finns på AMB jämfört 
med AKM. Det fanns också exempel på bra uppfattning om egen utbildningsnivå generellt 
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bland deltagarna vad gäller konsekvenser av hypoxi, målsaturation hos patienter med risk för 
koldioxidretention och administrationsutrustning för syrgasbehandling. Deltagare med dålig 
kännedom om de generella direktiven visade på en till viss del lägre uppfattning vad gäller 
administrationsutrustning. Svaren innehöll stora spridningar vad gäller målsaturation för 
lungfriska patienter, pulsoximeterns felvärden och hyperoxi. Målsaturation som angavs i 
frågan var tagen från de generella direktiven vilket ställer frågan om hur bekanta deltagarna är 
med behandlingsriktlinjerna. Hyperoxi är ett begrepp som sällan används och kan vara en 
relativt okänd term, vilket kan ha påverkat resultatet men det är ett viktigt fynd då 
syrgasöverflöd visat sig ha risker (Lynes, 2009; Cornet et al., 2013). Pulsoximeterns felvärden 
kan förklaras av studier som visat att kunskap om funktionen saknas (Considine 2014). Att 
sjuksköterskor förstår begränsningar på utrustning och negativa effekter av syrgas är viktigt ur 
ett patiensäkerhetsperspektiv då viktig information annars kan missas vilket kan leda till 
skada för patienten. 

6.6 Genusperspektiv 
Skillnaderna mellan AMB och AKM skulle kunna bero på en indirekt påverkan från 
samhället. En struktur finns redan från skolåldern där killar/män ska ta för sig mer, vara mer 
rationella och självsäkra och oftare uppmuntras till tekniska intressen än vad tjejer/kvinnor 
gör i vad som kallas genusordning (Määttä & Öresland, 2010). Fördelningen av män och 
kvinnor mellan enheterna skulle kunna påverkat resultatet då AKM har större andel kvinnor 
och AMB har en större andel män. Kvinnorna kan ha underskattat sin egen förmåga medan 
män överskattat sin egen.  
 
Att motivera resultatet enbart utifrån ett genusperspektiv går inte då skillnader som troligen 
har större påverkan fanns mellan AKM och AMB som erfarenhet, ålder, utbildning och 
arbetssättet. En jämförande analys mellan kön gjordes som visade på signifikanta skillnader 
men valdes bort som resultat på grund av ovan nämnda faktorer. Hade studiens syfte varit att 
jämföra subgrupper inom AKM eller AMB hade kön varit en lämplig faktor för jämförelse. 
Manliga sjuksköterskor är fortfarande i minoritet i vården, resultatet visar däremot att inom 
AMB består personalen till största delen av män vilket enligt genusordningen beror på högre 
grad av tekniskt intresse (Määttä & Öresland, 2010). 

7. KLINISK NYTTA 
Resultatet av studien har visat att det finns osäkerhet avseende initiering av syrgasbehandling 
vilket är relaterat till sviktande kunskap om generella direktiv, syrgas, koldioxidretention och 
utvärdering/dokumentation. Det är viktigt ur ett patientperspektiv att patienten får den 
behandling som krävs utan att onödiga risker i sin tur uppträder. Fördröjd syrgasbehandling 
vid hypoxi har i forskning visat på ökade kostnader relaterat till längre och mer 
behandlingskrävande sjukhusvistelser där patientutgången blir negativt påverkad med förhöjd 
morbiditet, mortalitet och lidande (Wong and Elliott, 2009; Considine, 2005).  
 
Överdriven syrgasbehandling med hyperoxi som följd har visat på liknande resultat, särskilt 
hos patienter med nedsatt andningsfunktion (Lynes, 2009; Austin et al., 2010). Det är av vikt 
att sjuksköterskan arbetar förebyggande för att tidigt upptäcka försämringar i 
andningsfunktionen som kan förhindras med hjälp av tidig intervention utifrån de direktiv 
som finns (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659; Benner, 1993). 
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8. SLUTSATS 
Studien visar att det finns viktiga skillnader mellan akutmottagning och ambulansenheter 
gällande utbildning, verktyg och riktlinjer. Skillnaderna visar att interventioner för förbättring 
är nödvändigt för att förbättra vården och patientsäkerheten. Personal på akutmottagning 
verkar behöva fokuserad utbildning om syrgas, dess effekter och risker samt nödvändigheten 
av dokumentation och utvärdering, högre kännedom om rutiner och även bredare utformade 
generella direktiv för att tidigare kunna initiera syrgasbehandling hos akut sjuk patient.  
Akutmottagningar skulle främjas av att satsa på att utbilda och anställa fler 
specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård. Ambulansenheterna behöver utrustas med bättre 
verktyg för att kunna utvärdera patienter med hög risk för koldioxidretention. Förbättringar 
inom akut- och ambulanssjukvården kan antas få fördelar som förbättrad patientutgång och 
mindre lidande för patienten. Vilket leder till kortare sjukhusvistelser och mindre användning 
av avancerad behandling.  

9. FRAMTIDA FORSKNING 
Vidare forskning inom området rekommenderas av kvalitativ ansats för att fånga 
sjuksköterskors upplevelser och känslor vad gäller syrgasbehandling. Genom observations- 
och intervjustudier kan möjligen fler aspekter avseende syrgasbehandling som berör 
sjuksköterskor upptäckas. Intervjustudier bör även genomföras om hur sjuksköterskor 
resonerar vid beslutsfattande kring syrgasbehandling då det finns en tendens hos 
sjuksköterskor att hellre ta hjälp av läkare enligt heuristiska principer (Johansen & O’Brien, 
2016) vilket bör utforskas närmare. Utöver kvalitativa studier behöver kvantitativa 
experimentella studier genomföras där deltagarnas kunskap om syrgasbehandling undersöks 
med ett pretest. Därefter genomförs en utbildnings intervention angående syrgasbehandling, 
verktyg, utrustning och respirationsfysiologi. Ett posttest bör sen genomföras efter en period 
för att utvärdera effekten av interventionen. Vid studier inom ämnet kan den här studiens 
instrument utvecklas och valideras ytterligare. 
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Hypoxi – Ospecifik brist av syre i kroppens vävnader. Avsaknad av syre i kroppens vävnader 
benämns korrekt för anoxi (Björkman & Karlsson, 2008). Hypoxi uppkommer i regel av två 
anledningar, diffusionsrubbning som innebär att gasutbytet mellan blod och lungor inte 
fungerar tex vid cirkulationssvikt eller hjärtinsufficiens. Eller från ventilationsrubbning där 
skada eller sjukdom förhindrar gas att adekvat lämna eller träda in i lungorna (Björkman & 
Karlsson, 2008). Ett tecken på hypoxi är cyanos där nagelbäddar, läppar och slemhinnor får 
en blåaktig färg. Blodet som cirkulerar är inte syresatt och då blir mörkare (Garner, Hope & 
Wood, 2013; Considine, 2014). Det går dock att vara hypoxisk utan cyanos. Hypoxi kan leda 
till vävnadsdöd, särskilt i hjärnan som har ett stort krav på syretillförsel (Dettman, 2016; 
Considine, 2014). Saturation med pulsoximeter eller från blodgasanalys är ett viktigt 
hjälpmedel men kan inte ensamt ställa diagnos på grund av felkällor i mätning. Det finns 
tillstånd där saturationen kan vara adekvat även under pågående hypoxi som tex anemi där 
erytrocyterna kan vara väl saturerade men för få i antal för att försörja kroppens vävnader. 
Därför behövs en blodgasanalys för att konstatera hypoxi. (Björkman & Karlsson, 2008). 
 
Hyperoxi – Ospecifikt överflöd av syre i kroppens vävnader där mängden syrgas som 
administreras till patienten överskrider behovet. Det kan leda till ökad risk för hyperkapni på 
riskgrupper som t.ex. KOL. Dessutom orsakar den höga syrgaskoncentrationen även minskad 
hjärtminutvolym, vasokonstriktion i cerebrala- och koronarkärl, ökar risken för 
absorptionsatelektaser i lungorna relaterat till skillnaden i densitet mellan syrgas och luft samt 
ökar mängden fria syreradikaler som kan orsaka vävnadsskada och förvärra ischemiområden 
(Dettman, 2016; L. Nilholm, Lungkliniken USÖ, personlig kommunikation, 23 april 2016; 
Cornet, Kooter, Peters& Smulders, 2013). 
 
Hyperkapni – Även kallat koldioxidretention innebär förhöjda koldioxidvärden i blod, mäts 
med pCO2 i blodgasanalys med normalt referensvärde 4,8-6,1 kPa (Garner, et al., 2013). 
Hyperkapni orsakar symtom som initialt stigande och därefter fallande blodtryck, takykardi, 
syra-basrubbning med sänkt pH, perifer vasodilatation med varm rodnad hud, ökad 
slemsekretion och sänkt medvetandegrad tillståndet uppkommer då utandningen av koldioxid 
inte längre fungerar adekvat (Garner, et al., 2013; Björkman & Karlsson, 2008). Symtomen 
kan även vara tecken på hypoxi och är därmed svårt att särskilja utan blodgasanalys, patienten 
kan även ha samtidig hypoxi.  
Obehandlad hyperkapni kan leda till kolsyrenarkos vilket ger symtom på omdömeslöshet, 
eufori, konfusion, delirium och i värsta fall medvetslöshet vilket kan kräva 
respiratorbehandling (Björkman & Karlsson, 2008). Koldioxidretention kan uppkomma 
naturligt på grund av nedsatt ventilation men ett antal sjukdomstillstånd är i ökad risk för att 
utveckla tillståndet under syrgasbehandling, bland annat: KOL, cystisk fibros, status post 
TBC, neuromuskulär sjukdom, opiat och benzodiazepin intoxikation, grav fetma 
(Pickwicksyndrom) med flera (The Thoracic Society of Australia & New Zealand (TSANZ), 
2015; L. Nilholm, Lungkliniken USÖ, personlig kommunikation, 23 april 2016).  
KOL den mest vanligt förekommande vilket beror på att patienter med KOL har en kroniskt 
försämrad ventilation pga nedsatt lungfunktion. Hos KOL patienter så finns en kontinuerligt 
förhöjd koldioxidkoncentration (pCO2) i blod, vilket gör att kemoreceptorerna som normalt 
styr andningen genom att reagera på pCO2 blir för tåliga mot gasen. Hos KOL patienter har 
andningsreflexen övertagits av kemoreceptorer som reagerar på syrgaskoncentrationen (pO2) 
i blod, vilket leder till att syrgasbehandling minskar KOL patientens andningsreflex vilket i 
sin tur orsakar koldioxidansamling (Martini, Nath, & Bartholomew, 2014). Det är därför den 
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primära anledningen till att KOL patienter har en akut målsaturation mellan 88-92 % med så 
lite syrgastillförsel som möjligt (Garner, et al., 2013). 
 
Syrgassaturation – Eller SpO2, mäts med pulsoximeter perifert på huden och läser av 
syrgasmättnaden i arteriellt hemoglobin via ljusabsorptionsteknik, SpO2 har ett normalvärde 
över 95 % (Björkman & Karlsson, 2008). Målvärdet vid akut sjukdom är ställt till 90 % då 
värden under 90% kan ha en skadlig effekt på kroppen, optimalt målvärde är 94-98 % medans 
värden under 70 % kan vara direkt livshotande (Widgren, 2016). Pulsoximetern mäter 
mättnadsgraden av hemoglobin och inte syrgasmättnaden, vilket har betydelse efter inhalation 
av kolmonoxid t.ex. hos storrökare eller efter rökförgiftning. Kolmonoxid binds över 200 
gånger lättare till hemoglobin än syrgas vilket leder till falskt förhöjda värden samtidigt som 
det trycker undan syrgasen som behöver transporteras till kroppens vävnader (Björkman & 
Karlsson, 2008; Widgren, 2016). SpO2 kan även ge falskt låga värden vid perifer svullnad, 
hypotermi, chock och andra tillstånd som orsakar dålig perifer genomblödning eller på grund 
av andra hinder som smuts och nagellack (Björkman & Karlsson, 2008). En arteriell blodgas 
mäter också syrgassaturation (sO2) och då utan pulsoximeterns felkällor. Syrgassaturation 
från arteriell blodgas har dock samma problem som pulsoximeter när det gäller kolmonoxid. 
(Linköpings Universitet, 2008) 
 
Blodgas– Är ett blodprov som kan tas arteriellt eller venöst där patientens syre- och 
koldioxidnivå analyseras tillsammans med bland annat sO2, Hb, pH och Laktat. Det är ett 
adekvat prov för att följa gasutbyte och ventilation hos patienter med andningsproblem i akuta 
samt subakuta tillstånd. 
Partialtryck, är ett mått hur stor del av det totala trycket i en gasblandning som syret och 
koldioxiden står för(Martini et al., 2014). Normoxemi innebär alltså att patienten har ett idealt 
partialtryck av syre (10,0-13,3 kPa) i blod. Medans hypoxemi innebär ett sänkt pO2 (<10,0 
kPa) blod, och hyperoxemi ett förhöjt värde (>13,3 kPa) i blod. Normalt värde för koldioxid i 
blodgas är pCO2 4,8-6,1 kPa (Garner, et al., 2013). 
pH, kan rubbas av olika anledningar men respiratoriskt påverkas pH av: Hypoventilation som 
leder till respiratorisk acidos med sänkt pH under 7,35, förhöjd pCO2 och sänkt pO2. 
Hyperventilation som leder till respiratorisk alkalos med förhöjt pH över 7,45, sänkt pCO2 
och förhöjt pO2 (Hård af Segerstad & Järhult, 2017; Linköpings Universitet, 2008).  
Laktat, ett värde som mäter cellernas energiproduktion vid anaerob cellandning. Bra 
hjälpmedel för att mäta graden av hypoxi. 
Hb, är den syrebärande molekylen i erytrocyterna. Vikten av Hb vid andningssvikt benämns 
mer ingående under avsnittet hypoxi. 
Venösa blodgaser kan tas av samtliga sjuksköterskor men har nackdelen att inte kunna 
användas för att mäta sO2 och pO2 på grund av att venöst blod som passerat kapillärerna är 
syrefattigt, för exakta mätningar krävs arteriell blodgas som enbart sjuksköterskor med 
delegering får utföra.
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Frågeformulär Syrgasbehandling 
 

Bakgrundsdata 
Nuvarande arbete 

Ambulans                   Akutmottagning  
 
Nuvarande arbetsplats 

Lindesberg  Karlskoga   Örebro  
 
Hur lång yrkeserfarenhet har du inom akutsjukvård? 

Antal år_____ 
 

Kön: Man  Kvinna   Annat/varken man eller kvinna  
 
Ålder:_____ 
 
Vilken utbildning har du? 

Sjuksköterska 

Specialistsjuksköterska Akut 

Specialistsjuksköterska Ambulans 

Annan Specialistsjuksköterskeutbildning, Vilken?                                              
 
Har du gått ATSS/PHTLS/TNCC eller motsvarande utbildning? 

Ja 

Nej 
 
Har du gått AMLS utbildning? 

Ja 

Nej 
 
Har du gått annan intern utbildning eller kurs som involverar syrgas/lungmedicin? 

Nej 

Ja                
Om ja, var?                                                                   
Om ja, klinik/lärosäte?                                                                   
Om ja, kursnamn?                                                                                                 
 
Känner du till din arbetsplats generella direktiv angående syrgasbehandling? 

Ja                

Nej              

Till viss del 
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Syrgasbehandling 
 
 Stämmer 

precis 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

inte särskilt 
bra 

Stämmer 
inte alls 

1. De generella direktiven 
kring syrgasbehandling är 
utformat så att jag 
självständigt kan inleda 
syrgasbehandling 

    

2. Jag känner mig trygg 
med hur jag självständigt 
kan utvärdera 
syrgasbehandling 

    

3. Jag känner mig 
begränsad av de generella 
direktiven när jag 
självständigt vill inleda 
syrgasbehandling 

    

4. Jag utvärderar och 
dokumenterar 
syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

    

5. Mina kollegor utvärderar 
och dokumenterar 
syrgasbehandlingen 
kontinuerligt 

    

6. Jag anser att 
syrgasbehandling är en 
sjuksköterskeuppgift 

    

7. Jag har fått tillräckligt 
med information för att 
känna mig trygg med 
syrgasbehandling 

    

8. Jag har tillräckliga 
kunskaper för att 
självständigt kunna ge 
syrgasbehandling 

    

9. Jag kan påverka den 
syrgasbehandling som 
patienten blivit ordinerad 
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 Stämmer 
precis 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
inte särskilt 

bra 

Stämmer 
inte alls 

10. Jag tycker att 
syrgasbehandling är ett 
riskfyllt moment 

    

11. Jag tycker att 90% är en 
bra målsaturation på patient 
med risk för 
koldioxidretention 

    

12. Jag tycker att 94% är en 
bra målsaturation på en 
patient utan riskfaktorer för 
koldioxidretention 

    

13. Jag förstår hur 
fysiologin fungerar vid 
koldioxidretention 

    

14. Jag tycker att det finns 
tillgång till rätt verktyg för 
att utvärdera 
koldioxidretention 

    

15. Jag tycker det är svårt 
att förstå pulsoximeterns 
(saturationsmätarens) 
eventuella falska 
normala/höga felvärden 

    

16. Jag är trygg med för- 
och nackdelar med samtlig 
syrgasutrustning (grimma, 
mask, reservoirmask & 
oxymask) som finns 

    

17. Jag tycker det är svårt 
att förstå konsekvenserna 
vid hypoxi (syrebrist) 

    

18. Jag tycker det är svårt 
att förstå eventuella 
konsekvenser av hyperoxi 
(syreöverflöd) 

    

 
19. Finns det några sjukdomstillstånd som får dig att avstå från att inleda syrgasbehandling hos en 
patient med tecken på hypoxi (syrebrist), isåfall Vilka/Vilken?______________________________
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Flödesschema över urval och datainsamling 

 

Verksamhetschefer för 
aktuella enheter inom 

Akut- och 
ambulansenheter 

kontaktas och ger sitt 
godkännande till 

studien.

Samtliga 
sjuksköterskor som 

arbetar kliniskt under 
datainsamlingen inom 
enheterma tillfrågas 

via mail om 
deltagande. (n=276)

Sjuksköterskor väljer 
att delta i studien 

genom att fullfölja alla 
svar och skicka in 
enkäten. (n=137)

Deltagande 
sjuksköterskor med 

enkäter som 
inkluderas i analysen. 
(n=137,svarsfrekvens=

49,6%)


