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Abstrakt 
En person med andningsvårigheter kan befinna sig i ett livshotande tillstånd 
där ambulanssjuksköterskan måste handla snabbt och adekvat. Syftet med 
detta examensarbete var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av 
att vårda personer med andningssvårigheter. I studien deltog åtta 
ambulanssjuksköterskor vilka intervjuades med semistrukturerade intervjuer. 
Dataanalys genomfördes med kvalitativ tematisk innehållsanalys vilket 
resulterade i ett tema: att vilja vårda holistiskt och samtidigt prioritera 
andningen och fem kategorier: att ha kunskaper och vara förberedd gav 
trygghet, att självständigt och att med stöd bedöma och behandla, att bli 
påverkad av närstående och låta de vara delaktiga, att vilja men inte kunna 
göra allt för personen med andningssvårigheter samt att reflektera över given 
vård. Resultatet visade att vid vård av personer med andningssvårigheter var 
det var viktigt för ambulanssjuksköterskor att mentalt förberedda sig före 
mötet för att då kunna utföra ett optimalt omhändertagande. Närstående 
ansågs vara en resurs som ingav trygghet till personer med 
andningssvårigheter och de kunde bidra med information om personer inte 
orkade göra det själv. Ambulanssjuksköterskors upplevde det svårt att främja 
autonomin då personer motsatte sig vård. Holistisk och lika vård gavs oavsett 
om personer var i ett palliativt skede eller inte. Brist på erfarenhet av vård av 
barn med andningssvårigheter prehospitalt innebar en känsla av otrygghet. 
Resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna har behov av utbildning och 
övningar och att samtala med sina kollegor efter situationer de känner sig 
missnöjda med. Därför är det viktigt att ha samövningar med kollegor inom 
olika yrkeskategorier samt att ha en välfungerande debriefing på 
arbetsplatsen. Om ambulanssjuksköterskan upplever trygghet vid vården 
resulterar det i ett bättre omhändertagande av personer med 
andningssvårigheter. 

 
Nyckelord: andningssvårigheter, ambulanssjuksköterskors erfarenheter, 
holistisk vård, intervjustudie, kvalitativ tematisk innehållsanalys. 
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Bakgrund 

Att drabbas av andningssvårigheter är en vanlig orsak till att personer kontaktar 

larmcentralen för att få akut hjälp (Ackerman & Waldron, 2006; Clawson, Olola, 

Howard, Patterson & Scott, 2008) och ofta skickas ambulans hem till personen då 

tillståndet kan vara livshotande. Då ambulanspersonal ska vårda personen med 

andningssvårigheter i hemmamiljö kan den upplevas som stressande och kaotisk för 

personalen eftersom det ofta är en stressad person och stressade närstående på plats 

(Jonsson & Segesten, 2004). För personen med sjukdom innebär det att främmande 

människor stiger in i dennes hem och i personens mest privata sfär. Personen är i detta 

läge utelämnad till ambulanspersonalen. Som ambulanspersonal ställer det krav på visad 

hänsyn och respekt till personen med sjukdom eller skada (Gunnarsson & Stomberg, 

2009). I den miljön förväntas ambulanssjuksköterskan bedöma och behandla personen 

adekvat trots en begränsad utrustning och saknad av tillgång till apparaturer och 

undersökningsmöjligheter som erbjuds på en akutmottagning (Shapiro, Rosenfeld, Daya, 

Larson & McCaule, 2005).  

 

Orsaken till andningssvårigheter är varierande. Det kan vara alltifrån att personen har 

hjärtsvikt, astma, stroke (Ackerman & Waldron, 2006), framskriden cancer samt olika 

neurologiska sjukdomar (Gysels, Bausewein & Higginson, 2007). Andningssvårigheter 

kan även bero på en ofri luftväg orsakad av främmande kropp eller trauma mot övre 

thorax och hals (Bjerkelund, Christensen, Dragsund & Aadahl, 2010). Vanligtvis larmar 

personen eller närstående då problemet uppstår akut eller vid oväntat ökade symptom 

som kommit under en kortare tid (Clawson et al., 2008). Elmqvist, Fridlund och 

Ekebergh (2008) beskriver att när personer råkar ut för akut sjukdom och larmar 

ambulans upplever de väntan på ambulans som lång och upplever då känslor som 

övergivenhet. De personer som upplever andningssvårigheter på grund av sjukdom har 

ofta andra symptom som trötthet, hosta, oro, ångest, huvudvärk och illamående (Gysels, 

Bausewein & Higginson, 2007). Heinzer, Bish och Detwiler (2003) beskrev deltagare 

med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och då de blivit kraftigt försämrade. 

Deltagare upplevde rädsla, ångest, panik och känsla av hjälplöshet vid 

andningssvårigheter och som att varje andetag var deras sista. Deltagare i Edmonds, 
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Rogers, Addington-Hall, McCoy, Coats och Gibbs (2005) beskrev upplevelser vid akut 

försämring av sin hjärtsvikt och om hur de fick kämpa för luft och hur vårdpersonal 

strävade efter att hjälpa utan resultat. Andnöd är bland det mest ångestfyllda en människa 

kan råka ut för.  

 

Känslan att inte få luft gör att människan upplever panik och i vissa fall dödsångest 

(Manning & Schwartein, 2001). Av den anledningen är det viktigt att 

ambulanssjuksköterskan ger ett lugnt bemötande utan att stressa upp patienten mer. 

Enligt Sanders (2005, s. 224, 818-823) ska ambulanssjuksköterskan identifiera symptom 

som ångest, oro och utmattning för att sedan lindra dem genom ett lugnt och tryggt 

omhändertagande. Personens andningssvårigheter kan lindras genom att denne placeras i 

en sittande position. Enligt Heinzer, Bish och Detwiler (2003) beskrev deltagare vikten 

av en närvarande sjuksköterska som höll dem lugna och fick dem att känna sig trygga. De 

beskrev även deras behov av att få hjälp så fort som möjligt när de upplevde problem 

med andningen. Deltagarna önskade att de behövde prata så lite som möjligt, de beskrev 

att de var i behov av vila samt att de kände att de inte fick bli stressade.  

Ambulanssjuksköterskan ska ge god omvårdnad efter individuella behov. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) beskrivs 

vikten av patientens delaktighet i vården och att sjuksköterskan ska uppmärksamma 

patientens upplevelse av sin sjukdom och lidande samt att sjuksköterskan ska så långt det 

är möjligt lindra detta genom att utföra adekvata åtgärder. Sjuksköterskan är skyldig att 

göra observationer och bedömningar samt utifrån det göra en omvårdnadsdiagnostik med 

efterföljande ordination, planering, genomförande och utvärdering av 

omvårdnadsåtgärderna. I konceptet Advanced Trauma Life Support (ATLS) prioriteras 

att kontrollera och åtgärda personens luftväg samt andning före allt annat. Det är 

ventilationen som måste åtgärdas först vid eventuella problem och i den prehospitala 

miljön är det den medicinskt ansvariga, vanligtvis ambulanssjuksköterskan, som ansvarar 

för att bedöma och åtgärda en ofri luftväg eller en försämrad ventilation. Det ställer höga 

krav på sjuksköterskan då patienten med en ofri luftväg eller en upphörd ventilation 

avlider inom kort stund utan åtgärd (Salomone & Pons, 2007, s. 95-96).  
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Gysels, Bausewein och Higginson (2007) har gjort en systematisk genomgång av 

kvalitativa studier gällande upplevelser av dyspne. Av de studier de fann handlade 19 av 

22 studier om deltagare med kronisk obstruktiv sjukdom och en klar majoritet av 

studierna var gjorda ur ett patientperspektiv, endast en studie undersökte sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda patienter på sjukhus med dyspne. Tidigare forskning fokuserar 

främst på hur personer med sjukdom eller skada påverkas av sitt tillstånd och det saknas 

studier om personalens erfarenheter av att vårda personer med andningssvårigheter 

(Gysels, Bausewein och Higginson, 2007). Ambulanspersonal anses vara tränade för att 

hantera stressade situationer med svårt sjuka eller skadade människor men studier har 

visat att personal i den prehospitala miljön är sårbara för sådana situationer samt av den 

stress som uppstår av att hjälpa eller att vilja hjälpa sjuka eller skadade personer (Jonsson 

& Segesten, 2004). 

 

Rational 

Då andningssvårigheter i den prehospitala miljön ofta handlar om personer med akut 

påkomna andningsproblem eller akut försämring av sin andning (Clawson et al., 2008) 

ställer det krav på ambulanssjuksköterskan som ska vårda personen. Det är av vikt att 

förstå hur ambulanssjuksköterskan upplever denna arbetsmiljö samt vilka behov personer 

med andningssvårigheter har och hur ambulanssjuksköterskor tillgodoser dessa behov. En 

ökad kunskap kan synliggöra eventuella behov att förändra omvårdnad och utrustning för 

att bättre tillgodose patientens behov. Detta kan resultera i ett bättre omhändertagande 

och omvårdnad av personer med andningssvårigheter. 

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda personer med andningssvårigheter.  

 

Metodbeskrivning 

För att få en ökad förståelse om ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

personer med andningssvårigheter har en kvalitativ metod använts (jmf Polit & Beck, 

2008, s. 763). 
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Procedur  

Personlig kontakt togs med enhetschef på en ambulansstation i norra Sverige som fick 

information om studien samt informationsbrev till deltagare. Enhetschefen gav sitt 

muntliga godkännande till att genomföra studien på stationen. Ett ändamålsenligt urval 

har använts med inklusionskriterier att det skulle vara sjuksköterskor med 

specialistutbildning med inriktning mot ambulans-, intensiv- eller anestesisjukvård samt 

att de skulle ha arbetat i minst två år för att då hunnit införskaffa sig erfarenhet om 

personer med andningssvårighet prehospitalt. När enhetschefen hade identifierat lämpliga 

deltagare skickade denne ut ett informationsbrev samt förfrågan om deltagande till åtta 

ambulanssjuksköterskor. Alla tillfrågade accepterade att delta i studien genom att bifoga 

svarstalong åter till oss som genomför studien med godkännande om deltagande. De 

personerna kontaktade vi sedan för vidare information och genomförande av intervjuerna. 

Informationsbrevet och svarstalongen kan läsas i bilaga 1. 

 

Deltagare 

I det här examensarbetet har intervjuer gjorts med åtta ambulanssjuksköterskor som 

arbetar prehospitalt inom ambulanssjukvård samt har arbetat i minst två år. Åldern på 

deltagarna varierade mellan 34-48 år (median 41 år) och det var 5 män och 3 kvinnor.  

Deltagarna har arbetat mellan 3-14 år (median 8 år) som ambulanssjuksköterskor och har 

specialistutbildning inom ambulans-, intensiv- samt anestesisjukvård, några hade en 

kombination av flera nämnda specialistutbildningar. 

 

Kontext 

Intervjuer gjordes med ambulanssjuksköterskor på en ambulansstation i norra Sverige. I 

vardera ambulans arbetar en sjuksköterska samt en ambulanssjukvårdare. Det är 

sjuksköterskan som har den högsta medicinska kompetensen och har därmed det 

medicinska ansvaret för patienterna. Ambulansstationen befinner sig i samma byggnad 

som det lokala sjukhuset och under arbetspasset ingår även viss tjänstgöring på 

akutmottagningen. Sjuksköterskorna har generella delegationer som är beskrivet i 

behandlingsriktlinjerna. Vid behov av konsultering kan jourhavande narkosläkare 

kontaktas. Den utrustning som finns att tillgå vid andningssvårigheter är pulsoxymeter, 
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stetoskop, syrgasutrustning, pocketmask, mask med reviator, inhalationsutrustning, sug, 

continuous positive airway pressure (CPAP) samt material för att hålla en fri luftväg som 

svalgtub, näskantarell, larynxmask och intubationsutrustning. 

 

Datainsamling 

I det här examensarbetet utfördes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes på 

plats vald av deltagarna och samtliga valde att göra dem på ambulansstationen. En mall 

intervjuguide användes med översiktliga frågor (bilaga 2). De intervjuade uppmanades 

tala fritt och svara med egna ord. Intervjun inleddes med att fråga om deltagarens ålder, 

kön och antal yrkesverksamma år som ambulanssjuksköterska. Sedan användes öppna 

frågor som motsvarade syftet med studien som till exempel ”Berätta om hur du 

förbereder dig när du får ett larm om en person med andningssvårigheter”. (jmf Polit & 

Beck, 2008, s. 341-347, 766). För att få en djupare beskrivning användes följdfrågor som 

till ”Ge exempel”, ”Hur tänkte du då?”, ”Hur kändes det?” och ”Berätta mer” (jmf Kvale, 

1997, s. 134-136). 

 

I den här studien använde vi oss av bandspelare vid intervjuerna. Varje intervju tog 30 till 

60 minuter. Då transkription utfördes av bandinspelningarna skrevs intervjun ner 

ordagrant. Snyftningar, flämtningar, skratt samt betoning på ord togs med vid 

transkriptionen för att få en djupare förståelse av texten (jmf Polit & Beck, 2008, s. 508-

509). 

 

Dataanalys 

En kvalitativ tematisk innehållsanalys enligt Downe-Wambolt (1992) användes då den 

analysmetoden ger ett systematiskt tillvägagångssätt att beskriva fenomen. Texten lästes 

flera gånger för att få en djupare förståelse för textens innehåll och för att få en helhet. 

Vid analysarbetet togs de textenheter ut som motsvarade syftet. Vidare kondenserades 

textenheterna och varje enhet beskrevs vid kondenseringen som en ”att-sats”. Syftet med 

kondensering är att ta bort onödig text och plocka ur kärnan ur texten. Sedan 

kategoriserades enheterna utifrån likheter och skillnader. Detta utfördes i små steg med 

några enheter i varje kategori och sedan gjordes nya kategoriseringar för att slutligen 
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komma fram till fem kategorier. Temat togs fram genom att tolka den underliggande 

meningen i resultatet det vill säga se den röda tråden. Temat är gemensamt för alla 

kategorier och svarar mot syftet med studien (jmf Polit & Beck, 2008, s. 508-510, 515). 

 

Definitioner 

I det här examensarbetet definieras ambulanssjuksköterska som legitimerad sjuksköterska 

arbetandes i ambulanssjukvården med specialistutbildning inom ambulans-, intensiv- 

eller anestesisjukvård. 

 

Andningssvårighet är en subjektiv upplevelse för den drabbade personen och den upplevs 

olika. Andningssvårigheter innebär en upplevelse att inte få tillräckligt med syre till 

kroppen och innefattar andfåddhet, obstruktivitet, hinder i luftvägarna samt dyspne. 

 

Etiska överväganden 

I enlighet med Kvale (1997, s. 105-113) var etiska överväganden en del i hela 

examensarbetet. Konfidentialitet är ett nyckelbegrepp som innebar i det här 

examensarbetet att vi skyddade deltagarnas identitet genom att identifierande data som 

använts aldrig avslöjades till utomstående. Vidare gavs information till deltagarna om att 

de deltog frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande även när 

intervjun var genomförd. I enlighet med Kvale (1997, s. 87) spelades intervjuerna in och 

hördes av oss två specialistsjuksköterskestudenter som utförde examensarbetet. 

Ambulanssjuksköterskorna som intervjuades informerades att intervjutexten skrevs ner i 

text och att det var vi som utförde arbetet och vår handledare tog del av materialet. Det 

var endast vi studenter som visste vilka som blivit intervjuade. Då examensarbetet var 

godkänt och publicerat på http://pure.ltu.se/portal/ raderades intervjuerna. Efter 

intervjuerna fanns det tid att sitta kvar om deltagaren hade behov av att prata men ingen 

av deltagarna uttryckte det behovet. Det här examensarbetet är godkänt av etiska gruppen 

vid institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 
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Resultat 

Analys av insamlad data resulterade i ett tema och fem kategorier. Dessa redovisas i 

tabell 1 och kan läsas nedan i löpande text med illustrerande citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1 Tema (n=1) och kategorier (n=5) 

Tema     Kategorier 

      

Att vilja vårda holistiskt och samtidigt Att ha kunskaper och vara förberedd gav trygghet 

prioritera andningen   Att självständigt och att med stöd bedöma och behandla 

     Att bli påverkad av närstående och låta de vara delaktiga 

Att vilja men inte kunna göra allt för personen med 

andningssvårigheter 

Att reflektera över given vård 

 

 

Att vilja vårda holistiskt och samtidigt prioritera andningen 

Ambulanssjuksköterskor beskrev deras strävan om att ge en holistisk vård till personer 

med andningssvårigheter. Resultatet visar att det var viktigt att vara mentalt och 

känslomässigt förberedd på varje unik situation så att personen och närstående kände sig 

väl och omhändertagna. Vid vård av personen med andningssvårigheter använde de sin 

kliniska blick, bedömde vad personen eller närstående berättade samt observerade den 

miljö som personen befann sig i. Ambulanssjuksköterskor prioriterade att behandla 

andningen och det var viktigt att utföra god omvårdnad till personen och deras närstående 

på ett optimalt sätt genom att vårda holistiskt. 

 

Att ha kunskaper och vara förberedd gav trygghet 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de kände sig trygga i vårdandet eftersom de kände 

att de hade tillräckliga kunskaper och erfarenheter och upplevde därför att de hade 

kontroll över det mesta. Sjuksköterskor som arbetade prehospitalt och hade 

specialistutbildning med inriktning mot anestesisjukvård kände sig trygga vid vård av 

personer med andningssvårigheter då de hade kunskap att skapa en fri luftväg eftersom de 

även arbetade på anestesiavdelning. Sjuksköterskor med specialistutbildning med 
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inriktning mot intensivsjukvård kände sig trygga då de hade erfarenhet av personer med 

andningssvårigheter på intensivvårdsavdelning. 

 

i och med att man har narkosen så har man ju ändå man är ju van att 
jobba med luftvägarna så det är väl, då har man släppt det där, det är 
ju det tekniska att få fria luftvägar, det vet jag att jag klarar av så det 
är en trygghet i sig 

 
 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de upplevde ett behov av att repetera och uppdatera 

sin kunskap trots att de hade arbetat länge. Det kunde handla om att läsa artiklar, litteratur 

och att uppdatera sig genom att använda internet som verktyg. Ambulanssjuksköterskor 

upplevde även behov av att öva på andningsrelaterade sjukdomsfall som de sällan stötte 

på. 

 

Främmande kropp till exempel är ju väldigt sällan som man kommer 
till det är ju mer att man man övar på jobbet så att säga med såna 
saker som nödtrack till exempel som väldigt få har gjort 

 

Vid utalarmering till person med andningssvårigheter förberedde sig 

ambulanssjuksköterskor mentalt genom skapa en bild över hur situationen kunde vara 

beroende på vilken information larmcentralen gett. De förberedde sig genom att vara redo 

för det värsta för att sedan kunna känna en lättnad när det inte var så. Samtidigt ville 

ambulanssjuksköterskor inte förbereda sig allt för mycket för då fanns det en risk att få 

fel bild över hur situationen faktiskt var. Ambulanssjuksköterskor beskrev att de 

förberedde sig genom att tänka igenom vilken behandlingsstrategi de skulle använda sig 

av och vilken utrustning de skulle ta med till personen med andningssvårigheter. En 

annan förberedelse var att en daglig kontroll av ambulansen hade utförts så de visste de 

att de alltid hade med rätt och komplett material i ambulansen. 

 

jag kan nog tänka mig lite vad det är för patient och vad det är för 
larm vad jag kan tänka mig att möta liksom å vad jag kan ha för 
strategi liksom för behandling eller vad man ska göra 
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Att självständigt och att med stöd bedöma och behandla 

Den första bedömningen ambulanssjuksköterskor gjorde med personer med 

andningssvårigheter var att försäkra sig att det fanns en fri luftväg. Vidare observerade de 

personer för att se om de var ångestfyllda, cyanotiska, se andningsmönster och att se om 

hjälpmuskulatur användes vid andning. Genom att verbalt kommunicera med personer 

med andningssvårigheter kunde de se om de orkade svara. I nästa skede auskulterades 

lungor och saturation mättes. Utifrån personens tillstånd bedömde 

ambulanssjuksköterskor självständigt vad som skulle göras på plats, under transporten 

och vad som kunde göras på sjukhuset. Denna bedömning beskrev de som svår att göra 

och de upplevde en ensamhet i detta beslut. 

 

sen vet man ju att det är livsavgörande, fixar man inte luftvägarna så 
är ju allt annat bortkastat 
 
man ser på ögonen och man ser på färgen och allt att det är jobbigt. 
Ja man ser på hela kroppsspråket 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att ett lugnt bemötande, att inge trygghet och att försöka 

få personer att slappna av genom beröring lindrade personens ångest och förbättrade 

därmed andningen. För att underlätta andningen lossade de på kläder, andades med 

personer för att de skulle dra djupare och långsammare andetag, försökte få personen att 

sitta bekvämt samt anpassade temperaturen i vårdutrymmet.  

 
att dom ska känna nä men känna trygghet och att liksom veta att nu får 
de hjälp och att de har det bra […] sitter de ordentligt på båren? 
Kanske de vill ja, sitta rakt upp, sitter de för brant eller 

 

Vid svåra andningssvårigheter var det viktigt att behandla snabbt. Inhalation, injektion 

eller CPAP administrerades efter observation och bedömning på grad av 

andningssvårighet. Ambulanssjuksköterskors erfarenhet var att syrgas var bra att börja 

behandla med eftersom det gick fort att administrera och det ingav även en känsla av 

trygghet till personer med andningssvårighet.  

 
oftast då blir det ju att börja med syrgas det som går lätt och fort då 
att få fram 
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Ambulanssjuksköterskor beskrev att de alltid tänkte steget längre vid behandling av 

personer med andningssvårigheter om behandling inte gav effekt. Detta kunde vara att 

prioritera snabb transport till sjukhus eller medvetenheten om att personen kunde få ett 

andningsstillestånd och då vara beredd på att assistera andningen och eventuellt intubera.  

 

sitter man då i bilen och har en bit in och man ser att personen får 
bara jobbigare och jobbigare med andningen och man prövat 
behandlingar och man kanske inte får den effekten så tänker man på 
att ju vad kan hända […] Ska jag börja assistera andningen eller ja 
kommer jag i det läget att jag måste intubera? 

 

Samarbetet med ambulanssjukvårdaren var viktigt vid bedömning och behandling av 

personer med andningssvårigheter. Ambulanssjuksköterskor var ansvariga men de kände 

att de hade stöd från ambulanssjukvårdaren som kunde hjälpa till med bedömning och ge 

råd vid situationer de hade erfarenhet av. Ambulanssjukvårdare och 

ambulanssjuksköterskor kände varandra så väl att de visste vad den andra tänkte och i 

stressade situationer behövde de inte kommunicera verbalt med varandra. En trygghet 

och ett stöd var att använda sig av behandlingsriktlinjerna vid vård av personer med 

andningssvårigheter. 

 

Ambulanssjukvårdaren som jag jobbar med de är ju, de är ju otroligt 
duktiga och kan hjälpa en i samband med det här och stödja en helt 
enkelt eller, eller ge råd om dom har råkat ut för nån situation jag 
själv är ovan vid då. Så det är ju alltid bra 

 

Att bli påverkad av närstående och låta de vara delaktiga 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att vid deras ankomst till personer med 

andningssvårigheter fick de hjälp av närstående. Närstående upplevdes som en resurs och 

en trygghet då de kunde ge information som personen med andningssvårigheter inte alltid 

orkade lämna själv. Ambulanssjuksköterskor upplevde att personer med 

andningssvårigheter var tryggare om de hade en närstående hos sig. 
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oftast är de så påverkade så att de, att de inte orkar prata så har de ju 
oftast någon anhörig med sig som kan berätta hur det har varit och 
hur det gick till och hur det började. Så det är ju också en trygghet för 
oss när vi kommer 

 

Ambulanssjuksköterskor upplevde att närstående som var stressade av situationen 

orsakade stress hos personen med andningssvårigheter. Ambulanssjuksköterskor försökte 

minska stress hos närstående genom att förklara vad de gjorde med personen så att den 

närstående hela tiden var delaktig i vården och visste vad som skulle hända. 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de brukade tala om det som var bra vid 

bedömningen av personen med andningssvårigheter och att de brukade utelämna 

information om de observationer som var sämre. Vidare beskrev ambulanssjuksköterskor 

att de delegerade uppgifter till närstående för att få tillgång till personen med 

andningssvårighet och då kunna förmedla lugn och ro till den personen. Uppgifter som 

närstående fick göra var exempelvis att hämta läkemedelslista, öppna ett fönster eller 

packa inför transport till sjukhus. Ambulanssjuksköterskor upplevde även att det 

minskade stress hos närstående då de fick vara delaktiga i vården. I situationer där 

personen var svårt andningspåverkad beskrev ambulanssjuksköterskor att det var än 

viktigare att delegera uppgifter till närstående så både ambulanssjuksköterskan och 

ambulanssjukvårdaren kunde fokusera på vård av personen med andningssvårigheter. 

Ambulanssjuksköterskor betonade även vikten att ta hand om den närstående om det 

fanns personal att avsätta till det. I alla situationer det var möjligt beskrev 

ambulanssjuksköterskor att ambulanssjukvårdaren kunde prata med den närstående 

medan ambulanssjuksköterskan gav vård till personen med andningssvårigheter. 

 

Anhöriga är ju brukar ju oftast vara ganska nöjd med att få veta att nu 
gör vi någonting, nu händer någonting […] ibland är det ju bra även 
att att låta den anhörige också få att få någonting att göra, sysselsätta 
med tillexempel att öppna ett fönster för att vädra litegrann eller 
hämta medicinlista eller förbereda för avtransport 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev även att de kunde uppleva krav från närstående. I 

situationer där personen var svårt andningspåverkad upplevde ambulanssjuksköterskor att 

närstående kom ut och mötte ambulansen för att de upplevde väntan som lång. 
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Närstående var stressade och hade krav och önskan att ambulanssjuksköterskor skulle 

agera snabbt eftersom de inte själva hade hjälpmedel för att kunna förbättra personens 

andning. 

 

Anhöriga kan vara väldigt på, tycker man ska agera. Förmodligen har 
ju de suttit och för det är det ju en jäkla lång väntan innan vi anländer. 
De har ju inga verktyg för att hantera det här många gånger 

 

Att vilja men inte kunna göra allt för personen med andningssvårigheter 

Om personer var väldigt påverkade i sin andning och behandlingen inte hade effekt eller 

att ambulanssjuksköterskor var tvungna att assistera andningen upplevde de svårigheter 

och en inre stress. Ambulanssjuksköterskor beskrev att vid de tillfällena blev de 

fokuserade för det var bråttom och viktigt att utföra rätt behandling eftersom tiden var 

knapp. Ambulanssjuksköterskor upplevde en otrygghet och svårighet då de skulle 

administrera ett läkemedel som de inte hade tidigare erfarenhet om. 

  

om det är någon som har väldigt svårt me andningen och man behöver 
assistera andning och sånt där, och ge läkemedel då är det en väldig 
stress 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att miljön kunde påverka vården av person med 

andningssvårigheter. Om personen var utomhus vid kallt väder kunde 

ambulanssjuksköterskor inte se och bedöma personen på grund av alla kläder och de ville 

inte ta bort kläder eftersom de inte ville riskera att personen blev nedkyld. 

 

Det som kan vara svårt eller dåligt det är ju om man är utomhus och 
det är kallt ute […] det blir ju liksom stelfrysta, stela slangar till 
syrgasen och, det är… och man kommer inte åt och kunna, man kanske 
inte ser för de är så påbyltade och, då blir det ju ett annat 
omhändertagande än om de sitter i nattlinne i en soffa hemma när man 
kommer 

 

Vid svårare situationer kunde ambulanssjuksköterskor uppleva att det var jobbigt och 

svårt att vara ensam med att ha ett stort ansvar och att fatta rätt beslut. 

Ambulanssjuksköterskor upplevde en svårighet vid tillfällen då de ensamma vårdade en 
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person med svår andningspåverkan till sjukhus. De upplevde även en inre stress vid kort 

väg till sjukhuset eftersom det då var kort om tid att hinna mäta alla vitalparametrar, 

utföra bedömningar, behandla och informera personen med andningssvårigheter. 

 

Jag har ju den rollen att det är jag som liksom ska ha det yttersta 
ansvaret för behandling och för att patienten ska få behandling och få 
rätt behandling. Så det är klart att det är en stor roll, en viktig roll b45 
 

Stressen, stressen kan ju komma dels att det är kort väg in till 
sjukhuset tillexempel. Att man ska ju hinna METTSA [Medical 
Emergency Triage and Treatment System] de innan du kommer, du ska 
hinna ta vitala parametrar, du ska hinna få ett grepp på patientens 
tillstånd 

 

Svårigheter som ambulanssjuksköterskor beskrev var förmågan att vara lyhörd och 

främja personens autonomi vid vård till en person som motsatte sig behandling. Att 

försöka förklara och motivera personen till vård eftersom ambulanssjuksköterskan hade 

erfarenhet och kunskap om vad personen behövde för att förbättra andningen. Andra 

erfarenheter var situationer vid den svårt andningspåverkade personen då denne inte hade 

kraft att kommunicera verbalt och av den anledningen förlorade autonomin i det akuta 

skedet. Ambulanssjuksköterskor beskrev att vård var svårmotiverad vid tillfällen då 

personer med andningssvårigheter inte brydde sig om hur denne levde och inte tog hand 

om sin hälsa trots sin andningssjukdom. En situation som en ambulanssjuksköterska 

upplevde det svårt att vara neutral mot personen var att komma till ett rökigt hem där 

personen inte ville förstå att det var dennes agerande och leverne som bidrog till och 

förvärrade lungsjukdomen. 

 

Att de är ju tvungna att göra som vi tycker i det där första akuta då de 
kanske inte orkar prata eller medverka sen så ja kan de ju givetvis 
påverka ja vidare behandling sådär. Den fria viljan blir nergraderad 

 

man har ju en bild framför sig varför det är som det är, och de etiska 
aspekterna i det, det ju då att jag vet ju egentligen ingenting om 
patienten, det här med att döma och inte döma. Nu ska man ju aldrig 
döma men man är ju människa och man har ju sitt bagage med sig och 
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man reagerar och tänker olika beroende på vad det är man möter. 
Och att kunna möta alla med samma, samma respekt och värdighet 

 

Ambulanssjuksköterskor beskrev vård av personer med andningssvårighet i ett palliativt 

skede. Deras erfarenhet var att de gav lika vård oavsett om de visste att personer var i ett 

palliativt skede eller inte. Ambulanssjuksköterskor beskrev att hade personen med 

andningssvårigheter eller närstående larmat ambulans så gjorde de allt de kunde och 

behandlade fullt ut. 

 

Men jag tycker fortfarande har man ringt en ambulans så tycker jag 
att vi ska göra det vi kan för att hjälpa patienten alltså till en bättre 
andning. Oavsett vad de har för grundsjukdom 

 

Vidare beskrev ambulanssjuksköterskor stress vid vård av barn med andningssvårigheter. 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att brist på erfarenhet med barn med 

andningssvårigheter prehospitalt medförde en svårighet och otrygghet i vården. 

Erfarenheter ambulanssjuksköterskor hade var att det var svårt att kommunicera och få ett 

barn samarbetsvillig till vård. Ambulanssjuksköterskor uttryckte att det var viktigt att 

lugna föräldrarna eftersom de i sin tur kunde lugna barnet. 

 

Det är värre, för det är alltid mindre marginaler på ett barn. Och där 
har man ju alltid en orolig förälder med som man ska ta, ta sig an 
också 

 

Att reflektera över given vård 

Ambulanssjuksköterskor upplevde en otillfredsställelse och otillräcklighet om de trots 

adekvat behandling inte kunnat hjälpa personen med andningssvårigheter. De upplevde 

att de hade gjort ett dåligt arbete om hjälpmedel eller behandling inte gav effekt eller att 

personens liv inte gått att rädda. Samtidigt upplevde ambulanssjuksköterskor en 

tillfredställelse då behandling givit effekt och när de såg att andningen hade förbättrats 

och upplevde då arbetet som tacksamt eftersom personer visade uppskattning. Initialt 

kunde ambulanssjuksköterskor uppleva sig missnöjda med den vård de givit och tänka att 

de borde ha behandlat på annat sätt då personens andning inte blev optimal. 

Ambulanssjuksköterskor beskrev dock att efter att ha gått igenom situationen med sig 
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själv eller sina kollegor inse att de inte hade kunnat göra mer och känna att personen med 

andningssvårighet inte skulle vara färdigbehandlad vid ankomst till sjukhus. 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de kände sig nöjda med vården oavsett utgång då de 

slutligen insåg att de gjort sitt yttersta. 

 

går man tillbaka och går igenom med läkaren om hur det såg ut att 
dom här värdena och så drar man precis hur det såg ut och vilka 
värden man fick ut ja då har det ju oftast visat sig att jo men du var 
helt rätt det du trodde det 

 

Om det går dåligt i vilket läge det än är så känner man ju sig 
otillräcklig och man känner att man inte har gjort ett bra jobb. Att 
man inte känner sig inte nöjd. Visst har det väl varit gånger när man 
har tänkt att skulle jag ha gjort annorlunda eller skulle vi ha… men, så 
är det ju i vårat yrke 

 

Diskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda personer med andningssvårigheter. Ambulanssjuksköterskor beskrev att oavsett hur 

lång erfarenhet de hade av prehospitalt arbete var det viktigt att repetera och hela tiden 

förnya sina kunskaper, främst sådant som de sällan stötte på. Gunnarsson och Stromberg 

(2009) beskriver att ambulanssjuksköterskor ansåg att utbildning var en förutsättning för 

att kunna fatta rätt beslut i akuta situationer. Resultatet i examensarbetet visar att 

ambulanssjuksköterskor självständigt sökte kunskap via internet eller litteratur och även 

övade praktiskt tillsammans med kollegor på arbetet. Enligt Svensson och Fridlund 

(2008) upplever ambulanssjuksköterskor att ju längre de arbetat desto mer erfarenhet 

hade de och med erfarenheten kom även lugnet. Osäkra moment försöker de få djupare 

kunskap om genom litteraturstudier. För att vara förberedd och för att minska oro är det 

viktigt att praktiskt öva på arbetsplatsen eller med andra professioner. 

 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor skapade en mental bild när de fick 

information av larmcentralen. Enligt Jonsson och Segesten (2003), Gunnarsson och 

Stromberg (2009) samt Bruce, Dahlberg och Suserud (2003) beskriver ambulanspersonal 

hur de förbereder sig då de åker ut till en patient och hur de ritar upp en mental bild av 
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den information de fått av larmcentralen. När de sedan kommer fram är de tvungna att 

ändra den bilden till hur situationen faktiskt är. Vidare beskriver Bruce med flera (2003) 

att om ambulanssjuksköterskor redan förbereder en åtgärd när de får larmet blir det 

svårare att bedöma patientens individuella behov. Erfarna sjuksköterskor är förberedda på 

mötet med patienten men inte bunden till någon specifik behandling. 

Ambulanssjuksköterskors erfarenheter i detta examensarbete visar att det var viktigt att 

ha en balans mellan att förbereda sig men inte för mycket för att då få en felaktig bild när 

de kom fram till personen med andningssvårigheter. 

 

Ambulanssjuksköterskan och ambulanssjukvårdaren har olika utbildningar och kunskaper 

och måste samarbeta för att kunna ge en bra vård till patienten (Engerström, 2007, s. 85-

87). I den här studien beskrev ambulanssjuksköterskor att det var ett stort ansvar de hade 

och att samarbetet med kollegan var viktigt. Det framkom att arbeta i ett team och lita på 

varandra innebar att under vård med en person med andningssvårigheter inte behöva 

kommunicera verbalt utan bara utbyta blickar. Detta styrks av Gunnarsson och Stromberg 

(2009), Suserud (2005) samt Svensson och Fridlund (2008) där resultatet visar att vid 

prehospitalt arbete med en kollega ambulanssjuksköterskor känner väl används ingen 

verbal kommunikation under vården utan kommunikation sker genom att byta blickar 

med varandra. Det är viktigt att känna sig trygg med kollegan och att kunna lita på dennes 

erfarenhet och bedömning. Vidare beskriver Suserud (2005) att stöd av erfarna kollegor 

är enormt lugnande både under och efter olyckor. 

 

Ambulanssjuksköterskor beskriver att de tog hjälp av närstående vid vård av personer 

med andningssvårigheter. Närstående kunde lämna anamnes och trygga personen. 

Engström och Söderberg (2004) beskriver närståendes perspektiv och att de anser att de 

kan förmedla viktig information om personer då de inte kan göra sig hörda. Deltagare i 

Ågård och Maindal (2009) anser att närstående kan ge information om personen och bör 

involveras i vården. De beskriver att ju tryggare närstående känner sig i situationen desto 

större stöd kan de vara åt personen. Resultatet i det här examensarbetet visar att vård av 

person med andningssvårighet även innebar vård av närstående. I situationer det var 

möjligt beskrev ambulanssjuksköterskorna att de avvarade en personal som kunde ta hand 
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om närstående som var i behov av information gällande personen med 

andningssvårigheters tillstånd samt planerade åtgärder. Sjuksköterskor som arbetar på 

intensivvårdsavdelning och deltar i Ågård och Maindal (2009) anser att närstående bör 

vara med då personen är svårt sjuk för att se att sjuksköterskorna gör allt de kan. Enligt 

Clohessy och Ehlers (1999) upplever ambulanspersonal det stressfullt att även ha 

närstående att ta hand om. Skär (2009, s. 28-35) skriver att i omvårdnad är det viktigt att 

vara omsorgsfull och kunnig i relationen med en sjuk människa. Sjuksköterskan ska 

arbeta utifrån sin yrkeskompetens men måste även ha ett medmänskligt förhållningssätt. 

Det är viktigt att sjukvårdspersonal har bra relation både med den som är sjuk och dennes 

närstående. När en person blir sjuk drabbas även den närstående, närstående kan uppleva 

rädsla. 

 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor upplevde det svårt att främja en persons 

autonomi då personen motsatte sig vård. Sandman och Nordmark (2006) beskriver 

patienter som är i behov av vård men motsätter sig den. I sådana situationer måste 

ambulanspersonalen avgöra om personen har förmågan att ta sådana beslut själv. 

Resultatet i det här examensarbetet visar även att vård upplevdes svårare att utföra då 

personen inte tog hand om sin hälsa trots sin andningssjukdom. Enligt Suserud (2005) 

framkommer det att ambulanspersonal känner en brist av empati då de anser att personens 

tillstånd är självförvållad. Sandman och Nordmark (2006) beskriver konflikt i vård på 

grund av sociala situationer. De tar upp som exempel att en drogmissbrukare inte alltid 

ges full vård då denne inte anses ta hand om sig själv senare i förloppet. Sandman och 

Nordmark (2006) menar att det finns svåra tillfällen ambulanspersonal kan råka ut för 

som då de bedömer att en person är i behov av vård men denne vägrar vård. Patienten har 

rätt till självbestämmande men vägrar patienten att medfölja trots att vårdbebov finns 

utsätter personen sig själv för fara. Sett ur ett humanistiskt perspektiv har alla människor 

ett likavärde och alla människor styr över sitt eget livsöde (Traynor, 2008). Frank, Asp 

och Dahlberg (2008) beskriver hur patienter upplever sitt deltagande vid vård på 

akutmottagning. De anser att det är viktigt att de bemötts som individer och att 

personalen lyssnar på dem samt visar respekt för deras rätt till självbestämmande likväl 

som att visa förståelse för deras liv och lidande.   
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Resultatet visar att när ambulanssjuksköterskor behandlade personer med 

andningssvårigheter i ett palliativt skede så gjorde de allt de kunde för att underlätta 

andningen. De ansåg att har de blivit larmade av personen själv eller av närstående så ska 

de agera lika oavsett om personen var i ett palliativt skede eller inte. Ambulanspersonal i 

en studie (Wiese et al., 2009) beskriver att de utför den vård de kan till personer i ett 

palliativt skede. Ambulanspersonal med utbildning och erfarenhet inom palliativ vård 

lämnar fler personer hemma än den personal som saknar utbildning och erfarenhet. 

Resultatet i detta examensarbete visade att om ambulanssjuksköterskan inte kunde rädda 

personens liv på grund av ett palliativt skede upplevdes en otillräcklighet. Det var viktigt 

att veta att man hade gjort allt man kunnat för personen med andningssvårigheter.   

 

Vid vård av barn med andningssvårigheter upplevde ambulanssjuksköterskorna en 

otrygghet då de kände en brist på erfarenhet inom det området. De anser att det var viktigt 

att lugna föräldrarna som sedan kunde lugna barnet. Ambulanssjuksköterskorna beskrev 

att de tog hjälp av föräldrarna för att få anamnes och ge barnet en god vård. Bruce med 

flera (2003) beskriver vikten av att ta hand om föräldrarna för att kunna utföra en bra 

vård till barnet. De menar att om ambulanssjuksköterskor anstränger sig för att lugna 

föräldrarna så kan föräldrarna i sin tur lugna barnet. Det bidrar till att 

ambulanssjuksköterskor får möjlighet att skapa en god relation med barnet och kunna ge 

barnet behandling. Clohessy och Ehlers (1999) beskriver att ambulanspersonal upplevde 

att bland det mest stressfyllda i deras arbete var att komma till situationer där barn var 

involverade. 

 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor upplevde sig missnöjda med vården om 

personens andning inte blev optimal. Halperna, Gurevichb, Schwartzc och Brazeau 

(2009) beskriver att om patienten dör vid svåra händelser upplever ambulanspersonal 

obehagliga känslor som oduglighet och att det känns som ett misslyckande att inte ha 

kunnat hjälpa patienten. Resultatet i vårt arbete visade att det var viktigt att gå igenom 

situationen själva eller med sin kollega för att då kunna inse att de inte hade kunnat utföra 

vården på annat sätt. Att reflektera med kollegor innebar att ambulanssjuksköterskor 

kunde lämna händelsen bakom sig. Detta styrks av Halperna med flera (2009) som 
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beskriver att ambulanspersonal efter en kritisk händelse söker upp kollegor och olika 

läkare för att få en bekräftelse på att man gjort rätt och att de skulle ha utfört samma vård. 

Detta lindrade känslan av missnöjdhet. Gunnarsson och Stromberg (2009) visar att 

genom att reflektera över den givna vården kan ambulanssjuksköterskor hitta alternativa 

handlingar som eventuellt istället borde ha utförts. Resultatet i detta examensarbete visar 

att när ambulanssjuksköterskor hade reflekterat vården och då insett att de gjort sitt 

yttersta upplevde de sig nöjda oavsett utgång. Jonsson och Segesten (2003) och Suserud 

(2005) visar att konfrontera intryck och reaktioner genom att kommunicera med kollegor 

är viktigt för att klara av stressfyllda händelser och kunna lämna dem bakom sig. Genom 

att verbalt kommunicera om dessa händelser kan ambulanssjuksköterskor få en förståelse 

för det som hänt och få en bekräftelse på att de hade gjort rätt. Enligt Jonsson och 

Segesten (2003) uttryckte ambulanspersonal en rädsla över att misslyckas i 

omhändertagandet medan de efteråt kunde känna skuld och skam om de inte kunnat 

hjälpa patienten. Det är då nödvändigt att diskutera händelsen med kollegor för att få stöd 

och bekräftelse.  

 

Metoddiskussion 

För att det här examensarbetet ska ha en hög trovärdighet har alla steg i studien delgivits 

och varje större steg i arbetet har diskuterats vid seminarium genom att visa exempel på 

arbetsprocessen och övriga deltagare har då granskat att processen skett på ett korrekt 

sätt. Deltagare vid seminarium var personal på institutionen för hälsovetenskap på Luleå 

tekniska universitet samt övriga specialistsjuksköterskestudenter som även de skriver 

examensarbete och är införstådd i arbetets upplägg.  

Som urval användes ett ändamålsenligt urval och enligt Polit och Beck (2008, s. 294-295) 

är den metoden lämplig då data eftersträvas från personer med kunskap och erfarenheter 

av det som studeras och kan och vill berätta om detta. Intervjuer utfördes med åtta 

ambulanssjuksköterskor och även om det inte är ett stort antal som deltar i studien kan 

mycket information erhållas av deltagarna som var villiga att dela med sig av sina 

erfarenheter och därmed fick studien rik data och en bra analys kunde genomföras (Polit 

& Beck, 2008, s. 354-359). 
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Semistrukturerade intervjuer utfördes i det här examensarbetet då ämnena var 

förutbestämda men inte svaren. Genom att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer 

garanterade vi att få den informationen som var nödvändig (Polit & Beck, 2008, s. 394). 

Dock beskriver Polit och Beck (2008, s. 394) en studie där ostrukturerade intervjuer 

jämfördes med semistrukturerade och en rikare och djupare data erhölls från de 

ostrukturerade intervjuerna samt att deltagarna föredrog just den intervjuformen. Med 

beaktning att vi som utförde intervjuerna hade sparsam erfarenhet av att genomföra 

intervjuer valdes semistrukturerad metod för att hålla intervjuerna. Polit och Beck (2008, 

s. 334-335) beskriver balansering av att skapa en god relation och hålla distans för att 

kunna vara objektiv. Vi som genomförde intervjuerna har även erfarenhet om det ämne 

som studeras vilket kan påverka både datainsamlingen och analysen genom hur vi 

interagerar och sedan gör egna tolkningar. Genom medvetenhet om det här problemet 

minskade vi även risken att så skulle ske. 

 

Intervjuerna spelades in på bandspelare vilket enligt Kvale (1997, s. 147) är det 

vanligaste sättet att registrera intervjuer på. Det var till fördel i denna studie då ord, 

tonfall och pauser kunde lyssnas på om och om igen. För att styrka validiteten utfördes 

detta noggrant och korrekt samt att reflektioner gjordes på helheten av upplevelserna i 

intervjuerna kontinuerligt (Polit & Beck, 2008, s. 508-509). 

 

En tematisk kvalitativ innehållsanalys utgjorde analys av intervjuerna. För att arbetet ska 

ses som pålitligt har vi i analysarbetet endast med relevant data, det vill säga data som 

motsvarar syftet i examensarbetet. Ingen data som är relevant har exkluderats ur arbetet. 

För att ytterligare öka trovärdigheten i det här examensarbetet har citat från intervjuerna 

skrivits med i resultatet för att visa deltagarnas egna ord och på så sätt minska risken för 

våra egna tolkningar och uppfattningar samt genom att liknande resultat kunde finnas i 

andra vetenskapliga studier styrktes överförbarheten för resultatet i det här 

examensarbetet (Polit & Beck, 2008, s. 71). 
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Konklusion 

Personer med andningssvårigheter är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården 

och därmed en vanlig patientkategori för ambulanssjuksköterskor. Då 

andningssvårigheter kan vara ett livshotande tillstånd krävs det snabba och adekvata 

åtgärder av ambulanssjuksköterskan. Är ambulanssjuksköterskor lugna och trygga med 

situationen de kommer till kan de förmedla dessa känslor till personer med 

andningssvårigheter. Desto mer kunskap och trygghet ambulanssjuksköterskor har vid 

vård av personer med andningssvårigheter desto högre kvalitet av omvårdnad kan 

ambulanssjuksköterskan tillföra personerna. Kontinuerlig utbildning och övningar bör 

därför erbjudas regelbundet av arbetsgivaren. Resultatet visar på vikten av samtal med 

kollegor efter situationer som ambulanssjuksköterskor känner sig missnöjda eller 

otillräckliga med. Genom samtal med kollegor kan ambulanssjuksköterskor reflektera 

över situationen och gå igenom vad de gjorde och om de hade kunnat göra något 

annorlunda. Ambulanssjuksköterskor bör uppmuntras av ledningen att initiera sådana 

samtal efter situationer som upplevts svåra när de vårdat en person med 

andningssvårigheter och ledningen bör göra detta möjligt direkt efter en sådan situation. 

Ambulanssjuksköterskor får då en möjlighet att bearbeta vad som hänt för att minska 

risken att senare få en stressreaktion av händelsen samt dra lärdom av händelsen och på 

så sätt få en ökad trygghet inför kommande möte med personer med andningssvårigheter. 

 

Fortsatta studier om vad ambulanssjuksköterskor har för erfarenheter av att vårda 

personer med andningssvårigheter behövs för att finna vidare behov hos 

ambulanssjuksköterskor för att då kunna utföra en bättre vård till personer med 

andningssvårigheter. Förslagsvis bör vidare studier göras på ambulanssjuksköterskors 

upplevelse vid mer specifika andningsrelaterade uppdrag som vård av personer i ett 

palliativt skede samt vid vård av barn då resultatet visade att ambulanssjuksköterskor 

upplevde otrygghet, stress och otillräcklighet i dessa situationer. Dessa känslor berodde 

på att de upplevde att de inte hade tillräckligt med erfarenhet inom dessa områden. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 

  
Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
 

Förfrågan om deltagande i examensarbete 
 

En av ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter är att vårda patienter med 
andningssvårigheter vilket kräver snabba beslut och adekvata åtgärder. Syftet med 
examensarbetet är att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
personer med andningssvårigheter. Detta informationsbrev avser en förfrågan om du kan 
tänka dig att medverka i detta examensarbete. Examensarbetet kommer att genomföras 
med personliga intervjuer som spelas in på bandspelare. Vi som skriver examensarbetet 
är specialistsjuksköterskestudenter inom ambulanssjukvård och vi planerar att intervjua 
åtta till tio specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot ambulans-, intensiv- 
eller anestesisjukvård och som arbetar prehospitalt och har så gjort i minst två år. 
Intervjuerna kommer att äga rum under våren 2011, på tid och plats enligt 
överenskommelse. Intervjuerna beräknas att ta ca 60 minuter. Deltagandet är frivilligt och 
deltagare kan när som helst välja att avböja sitt medverkande i studien. Intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga deltagare kommer ej att kunna 
identifieras i examensarbetet. Ansökan om etikprövning för studien sker till etiska 
gruppen vid institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet. 
Resultatet av studien kommer att redovisas vid Luleå tekniska universitet via 
http://pure.ltu.se/portal/  
 
Sofia Jakobsson Erica Liljergren  Åsa Engström 
Student Student   Handledare 
Forskarvägen 71C Pianostigen 7 
977 53 Luleå 982 35 Gällivare 
070-6939685 070-3616108   0920-493875 
sofjak-5@student.ltu.se lileri-9@student.ltu.se  Asa.Engstrom@ltu.se  
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Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 

Svarstalong 

 

Om du önskar delta i detta examensarbete ber vi dig fylla i denna svarstalong och skicka 

den i bifogat svarskuvert. 

 

[    ]  Jag önskar delta  

 

[    ]  Jag är intresserad att delta och vill att ni kontaktar mig för mer information om 

studien 

 
 
Namn:………………………………………………………………………… 
 
Telefon:………………………………………………………………………. 
 
E-post:………………………………………………………………………... 
 
Datum och 
underskrift:…………………………………………………………………… 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Ålder? 

Kön? 

Arbetat antal år som ambulanssjuksköterska? 

 

Berätta om hur du förbereder dig när du får ett larm om en person med 

andningssvårigheter. 

 

Berätta om hur du upplever att vårda patient med andningssvårighet i dennes hem. 

Upplever du att du påverkas av omgivningen? Berätta i så fall hur. 

 

Berätta om hur du bedömer andningen hos en patient med andningssvårigheter. 

Berätta om dina erfarenheter av att vårda patienter med andningssvårigheter. 

Berätta om hur ger du en god omvårdnad till patienter med andningssvårigheter. 

Berätta om hur du tänker i valet av behandling av patient med andningssvårigheter. 

 

Finns det några situationer när det är svårare att vårda patienter med andningssvårigheter? 

Berätta om vad som känns bra/dåligt vid vård av patienter med andningssvårigheter. 

Berätta om etiska ställningstaganden som är aktuella. 

 

Berätta om hur upplever du din roll som ansvarig sjuksköterska? 

 

Upplever du stress? Berätta. 

 

Känner du dig trygg när du vårdar patienter med andningssvårigheter? Beskriv. 

Känner du att du har tillräckliga kunskaper inom detta område? Beskriv. 

Har du någon gång känt att du inte är nöjd med din vård av patienten? Beskriv vad som 

hände. 
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Berätta hur du tänker om du inte lyckas eller om det tar väldigt lång tid att behandla 

patienter med andningssvårigheter? 

 

Berätta om hur du upplever det att vara begränsad med personal och resurser vid vård av 

patienter med andningssvårigheter? 

 

Är det något mer du vill berätta angående patienter med andningssvårigheter som du 

anser är viktigt? Berätta. 

 

Följdfrågor 

Ge exempel 

Hur tänkte du då? 

Hur kändes det? 

Berätta mer 

 

 


