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Abstrakt 

 

Bakgrund: Anafylaxi är en allergisk reaktion och personen som drabbas kan få 

allvarliga och svåra symptom som kräver behandling. Kännetecknet för anafylaxi 

är att det kan påverka olika delar av kroppen samtidigt; bland annat hud, luftvägar, 

mag- och tarmkanalen, hjärta och blodkärl. Det blir ofta korta möten mellan 

ambulanspersonal och patient och därför finns inte mycket tid för att försöka 

skapa ett förtroende. Omvårdnaden vid anafylaxi sker till en början snabbt och det 

kan uppfattas som en stressad situation för både patient och personal. Syfte: Syftet 

med studien var att undersöka ambulanspersonalens erfarenheter av att vårda 

patienter med anafylaxi. Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ 

enkätundersökning på två ambulansstationer i södra Sverige. Insamlad data 

analyserades med SPSS version 21 och redovisas med deskriptiv statistik. 

Resultat: Resultatet visar att det är många saker att överblicka samtidigt för 

ambulanspersonalen när de vårdar en patient med anafylaxi, men att detta inte 

påverkar omvårdnaden. Att det inte påverkar omvårdnaden beror på att 

omvårdnaden får komma i andra hand då den medicinska behandlingen måste 

prioriteras. I resultatet framkom vidare att ambulanspersonalen anser att vem som 

arbetar med vem har betydelse och även att omvårdnaden påverkas av detta. 

Ambulanspersonalen känner sig trygga då de behandlar en patient med anafylaxi, 

de känner sig sällan eller aldrig osäkra. Detta menar de har betydelse för 

omvårdanden då osäkerhet skapar stress och ökar risken för misstag. Konklusion: 

Sammanfattningsvis visar denna studie att flera faktorer påverkar omvårdnaden 

till en patient med anafylaxi och det är framförallt vem som arbetar med vem och 

stress som är de faktorer som påverkar omvårdnaden mest. 
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Bakgrund 

Anafylaxi är en allergisk reaktion och personen som drabbas kan få allvarliga och svåra 

symptom som kräver behandling. Gottberg och Sturesson (2009) skriver att på grund av de 

symtom som uppstår hos en patient vid en anafylaktisk reaktion kan sjukvårdspersonalen 

förstå den ångest och kanske skräck som kan infinna sig hos dessa patienter. Patienten kanske 

inte förstår varför kroppen förändras, och inte heller kopplar samman symptomen till en 

allergisk reaktion. I den här situationen är patientens lidande ofta en kombination av flera 

olika hjälpbehov. Lidandet kan vara en rädsla för smärta och sjukdom eller en rädsla för att 

inte överleva den akuta situationen. Sannolikheten för att en sjuksköterska ska kunna erbjuda 

en patient omvårdnad som är anpassad till dennes behov ökar om sjuksköterskan har förmåga 

att urskilja patientens lidande. Gottberg och Sturesson (2009) belyser detta i ett patientfall 

med anafylaxi. Trots det snabba omhändertagandet så bidrog ambulanspersonalen till att 

patienten lättare kunde behålla sitt lugn, genom att det inte uppstod någon stress eller hets i 

deras arbete. Ambulanspersonalen informerade även patienten fortlöpande om allt som 

gjordes för att försöka få patienten lugn och delaktig i vården. Ett av grundkraven för en 

patientfokuserad hälso- och sjukvård är det individuella och respektfulla bemötandet 

(Socialstyrelsen, 2009). All vård bör byggas på respekt för människors lika värde, den 

enskilda människans värdighet, integritet och självbestämmande. Hela vårdprocessen ska 

kännetecknas av ett respektfullt bemötande. Patienten behöver vara delaktig i sin vård och 

behandling för att lättare kunna förstå och ha insikt i vilka förutsättningar som finns (ibid.). I 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 2a §, står det att hälso- och sjukvården skall 

bedrivas så att den tillgodoser behovet som patienten har av trygghet i vården och 

behandlingen.  

 

Fysiologi vid anafylaxi 

Simonsen, Aarbakke och Hasselström (2004) skriver att hypersensitivitetsreaktioner mellan 

allergener och IgE-antikroppar kallas för allergi. Allergener är de antigener som binder till 

IgE-antikroppar. Det som orsakar anafylaktiska reaktioner (typ I-reaktioner) är att det bildas 

stora mängder antikroppar av IgE-typ från plasmacellerna som binder till basofila 

granulocyter i blodet och mastceller i vävnaden (Gülen & Gottberg, 2007;Simonsen et al., 

2004). Simonsen et al. (2004) skriver också att cellerna "sprängs" när antigener samtidigt 

binder till par av dessa antikroppar. Histamin frisätts omedelbart liksom även andra aktiva 

substanser. I nästan all vävnad finns det celler som innehåller histamin, men det finns i 
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särskilt hög koncentration i mag-tarmkanalens och luftvägarnas slemhinnor samt i huden. 

Specifika histaminreceptorer (H1-receptorer) binder frisatt histamin till sig. I vävnad med 

många celler innehållande histamin finns det flest H1-receptorer (ibid.). 

 

På endotelceller och på glatt muskulatur finns det H1-receptorer. I bronker leder detta till 

konstriktion och ökad slemproduktion när det sker en bindning till sådana receptorer på glatt 

muskulatur vilket försämrar ventilationen. På endotelceller stimulerar bindning till H1-

receptorer frisättning av kväveoxid (NO) som tränger in i kärlväggens glatta muskulatur och 

orsakar dilatation. Endotelcellernas genomsläpplighet ökas samtidigt. Dilatationen av kärlen 

leder till blodtrycksfall. Ökad genomsläpplighet leder till att det i små blodkärl blir läckage av 

proteiner och plasma vilket orsakar ödem lokalt. Vid bindning till H1-receptorer på tarmens 

glatta muskulatur kan det leda till kramper och diarré. I magsäckens slemhinna finns H2-

receptorer. Bindning till dessa receptorer leds till ökad saltsyrasekretion. Klåda uppstår på 

grund av stimulering av sensoriska nervändar. Histamin sprutas in i huden vid insektsbett 

vilket leder till svullnad och klåda (Simonsen et al., 2004). 

 

Det är när antigenet binder till IgE-antikropparna som den här typen av reaktioner inträffar.  

Dessa anafylaktiska reaktioner kallas även för snabbreaktioner. Beroende på hur antigenet 

träffar organismen kan anafylaktiska reaktioner uppträda lokalt i vävnaden eller blodbanan. 

Lokala allergiska reaktioner som hudutslag, rinnande ögon och näsa eller astma kan ses vid 

lokal frisättning. En anafylaktisk chock kan utvecklas vid en systemisk frisättning av 

histamin. Vid lokal frisättning kan anafylaktisk chock också utvecklas om antihistaminet i 

tillräckligt stor mängd når blodbanan innan det bryts ner (Simonsen et al., 2004). 

 

Orsaker till anafylaxi 

Orsaker till anafylaxi kan vara födoämnesallergi, bi- eller getingstick, eller 

läkemedelsöverkänslighet. Vanliga födoämnen som kan orsaka en reaktion är hasselnötter, 

jordnötter, skaldjur, fisk och soja. Ett exempel på läkemedel som kan ge upphov till anafylaxi 

är antibiotika (speciellt i injektionsform) och salicylsyrepreparat (Bryant, 2007). Den 

vanligaste orsaken till anafylaxi hos barn är livsmedel medan den vanligaste orsaken hos 

vuxna är läkemedel (Bethel, 2013). Den allergi som har ökat mest de senaste decennierna är 

allergi mot naturgummilatex (Gülen & Gottberg, 2007). Förhöjd risk att drabbas av 
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livsmedelsrelaterad anafylaxi gäller för patienter med hösnuva, astma, atopisk eksem, men 

även ärftliga faktorer spelar in (Bethel, 2013).  

 

Patientens upplevelser vid anafylaxi 

Symtom vid anafylaxi graderas efter en skala där 1 innebär mildast symptom och 5 innebär 

kraftig påverkan på organsystemen vilket kan leda till hjärtstopp, mycket stora 

andningsbesvär och medvetslöshet hos den drabbade personen (Sampson, 2003). Vid 

anafylaxi reagerar kroppen på ett specifikt ämne och histaminfrisättning sker (Wikström, 

2003). Histaminet gör att kärlen vidgas vilket leder till att blodtrycket sjunker. Även det 

sympatiska nervsystemet aktiveras vilket ökar hjärtfrekvensen och gör den drabbade personen 

kallsvettig. Kännetecknet för anafylaxi är just att det påverkar olika delar av kroppen 

samtidigt; bland annat hud, luftvägar, mag- och tarmkanalen, hjärta och blodkärl (Sampson, 

2003). Om reaktionen ger upphov till påverkan på cirkulationen benämns tillståndet för 

anafylaktisk chock (Wikström, 2006).  

 

Efter det att patienten kommit i kontakt med en utlösande faktor kan symtomen uppträda 

inom några minuter, men det kan också ta upp till någon timme. Enligt Bryant (2007) är klåda 

i huden och i svalget ett tidigt begynnande symtom på anafylaxi. Andningssvårigheter, hosta, 

heshet och pip i bröstet är exempel på symtom från luftvägarna. Tidigt i förloppet 

förekommer ofta nästäppa, nysningar, tårflöde och svullnad kring ögonen (ibid.). Symtom 

från mag-tarmkanalen som till exempel buksmärtor, diarré och kräkningar förekommer på 

grund av att den glatta muskulaturen kontraheras (Wikström, 2006). Hjärtklappning kan 

uppstå i början av reaktionen, men utvecklas en allvarlig form av anafylaxi får patienten 

istället bradykardi med hotande hjärtstopp. Även medvetandet påverkas. Till en början märks 

oro hos patienten men så småningom kan denne sjunka i medvetande. Blodkärlen vidgas på 

grund av histaminfrisläppningen. Cirkulationspåverkan hos patienten beror på hur mycket 

kärlen vidgas (Sampson, 2003).  

 

Omvårdnad och behandling vid anafylaxi 

För att bästa vård ska kunna ges även i en akutsituation, är det viktigt att ambulanspersonalen 

ser till patientens helhet. För att kunna se helheten kan personcentrerad omvårdnad med fördel 

tillämpas. Det innebär att ambulanspersonalen inte bara tar hänsyn till patientens medicinska 
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behov utan även tar hänsyn till de emotionella, praktiska och sociala behoven. Då minskar 

risken för felbehandling eller att behandlingen fördröjs (Kristensson Ekwall, 2010).  

Det blir ofta korta möten mellan ambulanspersonal och patient, det finns därför inte mycket 

tid för att försöka skapa ett förtroende. Men det finns flera saker som ambulanspersonalen kan 

göra för att omvårdnaden kring patienten ska förbättras. Att patienten blir sedd och bekräftad 

är en viktig del av omvårdnaden kring patienten. Genom att informera patienten fortlöpande 

även under transporten gör att patienten känner sig tryggare. Varje enskild individ bör 

respekteras och de individuella behoven bör tillgodoses för att god omvårdnad ska kunna ges 

(Kristensson Ekwall, 2010).  

 

Även kroppsspråket hos ambulanspersonalen kan påverka hur patienten upplever både 

bemötandet och omvårdnaden. Ambulanspersonalen kan till exempel sätta sig på huk när de 

ska tala med barn eller med någon som sitter i rullstol för att komma på samma nivå som 

patienten. Genom att söka ögonkontakt med patienten visar ambulanspersonalen att de är 

intresserade av att lyssna på patienten. Att söka ögonkontakt är också ett sätt att söka kontakt 

med patienten. Beröring av patienten kan upplevas som en tröstande och bekräftande gest av 

många, men det finns även de som inte vill ha någon beröring alls. Det är då viktigt att 

ambulanspersonalen är lyhörd för patientens reaktioner och respekterar patientens val 

(Hanssen, 1998).  

 

Snabb behandling är en viktig del av vården hos patienter med anafylaxi. Behandlingen 

inriktas på att få fri luftväg och att hålla uppe cirkulationen eftersom luftvägsobstruktion och 

chock innebär livsfara för patienten (Blomberg, 2009). Det som läkemedelbehandlingen 

inriktar sig på är att hindra histamin från att binda till sina receptorer eller att förhindra 

ytterligare frisättning av histamin (Simonsen et al., 2004).  

 

Adrenalin bör ges intramuskulärt i ett tidigt skede då effekten blir att bronkmuskulaturen 

slappas av och andningen underlättas hos patienten. Det primära omhändertagandet sker 

enligt ABCDE-principen där A står för airway with spine control, B för breathing, C för 

circulation, D för disability och slutligen E för exposure. Genom att använda denna principen 

minskar risken för att något missas och patienten undersöks efter symptomens prioritet 

(Wikström, 2006). Patienten behandlas i liggande ställning med höjd fotända. Denna ställning 

är viktig då det påverkar resten av förloppet. Patienten bör behandlas med höga flöden av 



5 

 

syrgas. Patienten kan uppleva situationen som mycket stressande framförallt vid 

andningsbesvär. Det är då viktigt att ambulanspersonalen lugnar patienten och skapar ett 

förtroende för att patienten ska känna sig tryggare (Blomberg, 2009; Linton & Watson, 2010). 

Differentialdiagnoser till anafylaxi kan vara vasovagala reaktioner eller syncope (Bethel, 

2013). 

 

Läkemedel förutom adrenalin som kan vara aktuella vid anafylaxi är Ventoline och Atrovent, 

som vidgar luftrören. Kortison ges för att förhindra återfall och antihistamin blockerar det 

redan frisläppta histaminet (Linton & Watson, 2010). Kristalloid vätska, till exempel ringer-

acetat behövs med tanke på chockbilden (Blomberg, 2009). Det finns vissa läkemedel som 

kan göra att patienten lättare drabbas av anafylaxi. Ett exempel på sådana är betablockerare. 

En annan nackdel med betablockerare är att patienten kan svara sämre på adrenalinet som ges 

som en del av behandlingen mot anafylaxi (Bethel, 2013). Patienter med tidigare känd 

anafylaxi har ofta adrenalin i en egen förfylld spruta som de fått utskriven av läkare. Denna 

spruta ska de själva ta vid första symptom, innan de larmar SOS. Det råder stora variationer i 

graden av utredning och behandling av patienter i primärvården. När utredningen sker med 

hjälp av ett team bestående av både läkare och sjuksköterska erhåller patienten en 

noggrannare utredning och grundligare patientanpassad information, vilket i slutändan 

påverkar både behandling och förloppet vid en anafylaktisk reaktion hos patienten (Hansen, 

Jarbøl & Munck, 2010). 

 

Omvårdnaden vid anafylaxi sker till en början snabbt och det kan uppfattas som en stressad 

situation för både patient och personal. Det finns flera tänkbara orsaker till att omvårdnad och 

behandling av anafylaxi inte blir optimal. Några orsaker kan vara att patienten själv ignorerar 

eller inte tar sina tidiga symptom på allvar, avsaknad på behandlingsriktlinjer, felaktig 

diagnos eller dåligt informerad patient (Bethel, 2013; Hansen et al., 2010).  

 

Rational 

Vid en genomgång av litteratur i ämnet framkommer att den forskning som vi funnit främst 

beskriver symptom och behandling ur ett patientperspektiv. Det finns mycket få studier som 

är genomförda ur ett sjuksköterske- eller personalperspektiv, vilket motiverar att denna studie 

genomförs. Genom att undersöka ambulanspersonalens erfarenheter av att vårda patienter 
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med anafylaxi kan detta bidra till att förbättra omvårdnaden för patienten och även 

ambulanspersonalens sätt att vårda patienter med anafylaxi. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonalens erfarenheter av att vårda patienter 

med anafylaxi. 

 

Frågeställningar 

Hur ofta möter ambulanspersonalen patienter med anafylaxi? 

Påverkas omvårdnaden av patienten beroende på vilka i ambulanspersonalen som arbetar 

tillsammans? 

Hur upplever ambulanspersonalen omvårdnaden av en patient med anafylaxi? 

Påverkar närstående omvårdnaden av en patient med anafylaxi? 

Ställs personalen inför etiska dilemman när de vårdar patienter med anafylaxi? 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes med en kvantitativ design, där data samlades in genom enkäter. En 

kvantitativ studie är lämplig när många deltagare ska ingå i en studie, och när det är bredden 

av erfarenheter som ska undersökas, inte djupet (Eliasson, 2013). Studien genomfördes som 

en populationsstudie. Målet var att mäta och analysera olika variabler. Både kvantitativa och 

kvalitativa variabler användes (Farrelly, 2012).  

 

Deltagare 

Deltagare i studien var både män och kvinnor som arbetade antingen som 

ambulanssjukvårdare eller som sjuksköterska med olika specialistinriktningar inom 

ambulanssjukvården. Både fast anställda och vikarier från två ambulansstationer i södra 

Sverige erbjöds att delta i studien (Tabell 1). 

 

Procedur 

Personlig kontakt togs med enhetschefen på två ambulansstationer i södra Sverige. Innan 

enkäterna lämnades på ambulansstationerna vidtalades enhetschefen på respektive station 

muntligt och erhöll skriftlig information om studien, samt gavs möjlighet att studera enkäten 
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innan den delades ut. Brevet bifogas i bilaga 1. Enkätutdelning och information skedde i 

samråd med enhetschefen på respektive station.  Med enkäten medföljde ett följebrev (bilaga 

2). All personal på respektive station erbjöds att delta. 

 

Mätinstrument 

Data till denna studie samlades in med en enkät (Bilaga 3) som utgår från The Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). The Copenhagen Psychosocial Questionnaire är ett 

validitetstestat instrument som behandlar psykosocial arbetsmiljö och psykosociala 

personlighetsfaktorer (Kristensen, Hannerz, Høgh & Borg, 2005). Författarna har utgått från 

COPSOQ och omformulerat frågor och utarbetat kompletterande frågor för att undersöka 

ambulanspersonalens erfarenheter av påverkan på omvårdnaden vid vård av personer med 

anafylaxi. Enkäten består av sammanlagt 14 frågor. De fyra första av dessa frågor gäller 

bakgrundsinformation kring personen som svarar på enkäten och 10 frågor behandlar dennes 

erfarenhet av att vårda patienter med anafylaxi. Frågorna (6-14) besvaras utifrån fasta 

svarsalternativ där deltagaren kryssar för det alternativ som stämmer bäst. Varje fråga har 

följande fem olika svarsalternativ; alltid; ofta; ibland; sällan; aldrig/nästan aldrig. Varje fråga 

har dessutom en följdfråga om hur omvårdnaden påverkas och om svaret är Ja, så finns 

möjlighet att i fri text beskriva på vilket sätt. 

 

För att validera att enkäten ger svar på studiens syfte efter utveckling av kompletterade frågor 

genomfördes en pilotstudie, vilket innebar att enkäten delades ut till sex olika personer. Dessa 

personer fick besvara enkäten och lämna synpunkter kring enkätens innehåll. Resultatet av 

pilotstudien visade att alla frågor var tydliga samt att frågorna svarar mot syftet. Därför 

gjordes inga ändringar av enkäten inför datainsamlingen (jmf. Polit & Beck, 2008).  

 

Endast författarna och handledaren har haft tillgång till enkäterna. Inga andra obehöriga har 

kunnat se dessa. Efter studiens genomförande förstördes enkäterna.  

 

Datainsamling 

Data till studien samlades in genom enkäter från två olika ambulansstationer i södra Sverige. 

Totalt delades 90 enkäter ut. Enkäterna samt det informationsbrev som medföljde enkäterna 

tilldelades respektive enhetschef. Enkätutdelning skedde i samråd med enhetschefen på 

respektive station. Med enkäterna medföljde ett svarskuvert som kunde förslutas, de förslutna 
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kuverten med ifylld enkät lades i en låda. Deltagarna hade två veckor på sig att besvara 

enkäten. Efter två veckor behandlades enkäterna av författarna. 

 

Dataanalys 

All data har sammanställts i Statistical Package for Social Science (SPSS) version 21. De fyra 

första frågorna i enkäten som berör deltagarens bakgrund, erfarenhet, ålder och kön redovisas 

med deskriptiv statistik. Endast en variabel studerades åt gången. Både centralmått och 

spridningsmått redovisas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Även övriga frågor 

redovisas med deskriptiv statistik. Två av frågorna analyserades med en signifikansprövning. 

Till fråga sju skapades hypotes H0: Påverkas omvårdnaden till en patient med anafylaxi 

beroende på vem personalen arbetar med. Den andra hypotesen H1 blev då: Påverkas inte 

omvårdnaden till en patient med anafylaxi beroende på vem personalen arbetar med. Till 

fråga 13 skapades hypotes H0: Anhöriga påverkar möjligheten att ge god omvårdnad till en 

patient med anafylaxi. H1 hypotesen: Anhöriga påverkar inte möjligheten att ge god 

omvårdnad till patienter med anafylaxi. Den signifikanta skillnaden undersöktes med hjälp av 

ett Chi
2
 test och en signifikansnivån på 5 % har använts (Billhult & Gunnarsson, 2010).  

 

Kommentarerna från fritextraden har sammanställts och analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. Meningsenheterna har kondenserats och kodats. Dessa har sammanställts och 

sedan har underkategorier skapats. Det är underkategorierna som presenteras i resultatet. 

Huvudkategorierna är samma som underrubrikerna i resultatdelen, det vill säga att överblicka 

flera moment samtidigt, samarbete hos ambulanspersonalen, trygghet hos vårdaren, stress i 

situationen, att kunna lugna patienter och anhöriga samt etiskt tänkande (Elo & Kyngäs, 

2008).  

 

Etiska överväganden 

Alla deltagare fick ett informationsbrev som bifogades med enkäten (Bilaga 2). I 

informationsbrevet beskrevs studiens syfte och genomförande. Deltagarna informerades även 

om att deras deltagande var anonymt, att deltagarna hade rätt att när som helst hoppa av 

undersökningen utan att behöva förklara varför. Enkäterna innehöll inte några 

personuppgifter, vilket innebar att inga uppgifter gick att koppla till respektive deltagare. 

Genom informationsbrevet och genom att enkäten besvarades lämnade deltagarna informerat 

samtycke och ett godkännande att delta i studien. En risk som fanns för deltagarna var om det 
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framkom att omvårdnaden påverkades av vilka som arbetade tillsammans, vilket hade kunnat 

skapa osämja i personalgruppen. Men genom att enkäterna var anonyma kunde inga uppgifter 

kopplas till respektive deltagare, vilket gjorde att denna risk minimerades. Genom att 

undersöka ambulanspersonalens erfarenheter av att vårda patienter med anafylaxi kunde detta 

bidra till att förbättra omvårdnaden för patienten och även ambulanspersonalens sätt att vårda 

patienter med anafylaxi.  

 

Enkäterna har granskats endast av författarna och handledaren, inga andra obehöriga har 

kunnat se enkäterna när de var besvarade. Respektive enhetschef kontaktades och fick ett 

informationsbrev med beskrivning av studien och syftet med studien (Bilaga 1), för att få 

enhetschefernas samtycke och godkännande. Varav vi fick ett skriftligt godkännande av 

enhetscheferna.  

 

Studien är godkänd av den etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

Tekniska Universitet.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras efter den ordning frågorna ställdes i enkäten, det vill säga först en 

beskrivning av deltagarnas demografiska data, sedan resultatet av fråga 6-14 med deskriptiv 

statistik. Fråga 6-14 kommer även att illustreras med citat från fritextsvaren. Resultatet 

avslutas med sambandsanalysen av fråga sju och 13.  

 

Demografisk beskrivning av deltagare 

Av 90 utdelade enkäter inkom 51 svar vilket ger en svarsfrekvens på 57 %. En enkät 

exkluderades eftersom deltagaren aldrig hade mött en patient med anafylaxi. Av de som 

deltog i studien var 38 män (76 %). Åldern på deltagarna varierade mellan 23 år - 58 år (m= 

40). Utbildningsnivån på deltagarna var fyra ambulanssjukvårdare, åtta grundutbildade 

sjuksköterskor, 29 ambulanssjuksköterskor, sex anestesisjuksköterskor, en 

intensivvårdssjuksköterska och två som hade både intensivvård och 

ambulanssjukvårdsspeciallistutbildning. Antal verksamma år inom ambulansen varierade 

mellan noll till 30 års erfarenhet (m=11).  Demografisk beskrivning redovisas i Tabell 1.  
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Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagarna. 

 Totalt antal 

n (%) 

Min Max Medelvärde 

Man 38 (76)    

Kvinna 12 (24)    

Totalt 50 (100)    

     

Ålder 50 (100) 23 58 40 

     

Ambulanssjuksköterska 29 (58)    

Anestesisjuksköterska 6 (12)    

Intensivvårdssjuksköterska 1 (2)    

Sjuksköterska 8 (16)    

Ambulanssjukvårdare 4 (8)    

Ambulanssjuksköterska+ 

Intensivvårdssjuksköterska 

2 (4)    

     

Yrkeserfarenhet (år) 50 (100) 0 30 11 

     

 

 

På frågan hur ofta ambulanspersonalen möter patienter med anafylaxi svarade 5 (10 %) att de 

möter denna patientgrupp 1-2 gånger/månad, 2 (4 %) att de möter patienter med anafylaxi 3-6 

gånger/månad, 27 (54 %) svarade 1-2 gånger/halvår och 16 (32 %) svarade 1-2 gånger/år. 

Frekvensen av möten med en patient med anafylaxi visas i Figur 1. 
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Figur 1. Frekvens (%) av möten med patient med anafylaxi. 

 

Resultatet som presenteras nedan utgår från informationen i Tabell 2.  

 

Att överblicka flera moment samtidigt 

Av deltagarna skattar 41 (82 %) att de alltid/ofta övervakar flera moment samtidigt när de 

vårdar en patient med anafylaxi, som till exempel att ge läkemedel, informera, och lugna 

patienten. Av dessa 41 skattade 17 (34 %) att detta påverkar omvårdnaden. Resultatet 

redovisas i Tabell 2. De som skattade att omvårdnaden påverkades beskrev i fritextsvaren att 

situationen snabbt kan försämras och att det då gäller att vara förberedd och att stress kan leda 

till misstag eller göra patienten orolig och stressad.  I det akuta skedet kommer omvårdnaden i 

andra hand efter det medicinska. Kommentarerna beskriver vidare att fokus hela tiden måste 

vara hos patienten för att inga misstag ska begås. Nedan presenteras två av kommentarerna 

från fritextsvaren. 

 

När det gäller anafylaxi är det primära den medicinska behandlingen. 

Omvårdnaden får initialt prioriteras bort. 

 

Om patientens tillstånd kräver medicinskt omhändertagande kan omvårdnaden bli 

åsidosatt. 
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Samarbete hos ambulanspersonalen 

Resultatet visar att 36 (72 %) av ambulanspersonalen skattar att det kan ha betydelse med vem 

de arbetar tillsammans med hos en patient med anafylaxi. Att betydelsen av vem som arbetar 

med vem skulle påverka omvårdnaden anser 31 (62 %) av ambulanspersonalen. Resultatet 

från fritexten visar att sjuksköterskor tycker det är enklare att arbeta ihop med en annan 

sjuksköterska istället för en ambulanssjukvårdare för då kan de arbeta mer parallellt när båda 

får dra upp och ge läkemedel. Även kollegans yrkeserfarenhet samt hur påläst kollegan är i 

behandlingsriktlinjerna påverkar omvårdnaden. Det framkommer också av resultatet att 

omvårdnaden påverkas av personalens tillit till varandra. Nedan presenteras två kommentarer 

från fritexten: 

 

Om vårdpersonal inte kan lita på varandra kan omvårdnaden ta omvägar och 

försena vården. Ett bra samarbete leder till ett bra omhändertagande och i och 

med detta ge en god omvårdnad. 

 

Om man som vårdare är trygga med varandra tror jag det avspeglar sig i 

patientkontakten. 

 

Ambulanspersonalen menar också att det är viktigt att båda är lugna vid bemötandet och 

behandlingen av en patient med anafylaxi, då en stressad kollega kan förvärra hela 

situationen. Resultatet presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 2. Demografisk beskrivning av frågorna. 
Fråga Svar n (%) Följdfråga Svar n (%) 

6. Måste du överblicka många saker samtidigt i 

ditt arbete med en patient med anafylaxi? 

 Påverkar det möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

 

Alltid 25 (50) Ja 17 (34) 

Ofta 16 (32)   
Ibland 7 (14) Nej 33 (66) 

Sällan 2 (4)   

Aldrig/nästan aldrig 0 (0)   
    

7. Har det betydelse vem du arbetar tillsammans 

med vid en patient med anafylaxi? 

 Påverkar samarbetet möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

 

Alltid 7 (14) Ja 31 (62) 

Ofta 9 (18)   
Ibland 20 (40) Nej 19 (38) 

Sällan 8 (16)   

Aldrig/nästan aldrig 6 (12)   
    

8. Känner du dig trygg med att behandla en 

patient med anafylaxi? 

 Påverkar tryggheten möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

 

Alltid 15 (30) Ja 31 (62) 

Ofta 34 (68)   

Ibland 1 (2) Nej 19 (38) 

Sällan 0 (0)   

Aldrig/nästan aldrig 0 (0)   
    

9. Känner du en osäkerhet när du behandlar en 

patient med anafylaxi? 

 Påverkar osäkerhet möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

 

Alltid 0 (0) Ja 29 (58) 

Ofta 0 (0)   

Ibland 12 (24) Nej 21 (42) 
Sällan 26 (52)   

Aldrig/nästan aldrig 12 (24)   
    

10. Känner du dig stressad när du behandlar en 

patient med anafylaxi? 

 Påverkar stress möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

 

Alltid 0 (0) Ja 31 (62) 

Ofta 2 (4)   

Ibland 19 (38) Nej 19 (38) 
Sällan 21 (42)   

Aldrig/nästan aldrig 8 (16)   
    

11. Om en patient med anafylaxi är orolig, känner 

du då att du kan få patienten lugn? 

 Påverkar det möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

 

Alltid 2 (4) Ja 33 (66) 
Ofta 40 (80)   

Ibland 7 (14) Nej 17 (34) 

Sällan 1 (2)   
Aldrig/nästan aldrig 0 (0)   
    

12. Om anhörig/anhöriga till en patient med 

anafylaxi är orolig, känner du då att du kan lugna 

dem? 

 Påverkar det möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

 

Alltid 3 (6) Ja 30 (60) 

Ofta 30 (60)   

Ibland 16 (32) Nej 20 (40) 
Sällan 1 (2)   

Aldrig/nästan aldrig 0 (0)   
    

13. Känner du att du blir påverkad i ditt arbete 

med patienten av anhörig/anhöriga hos en patient 

med anafylaxi? 

 Påverkar det möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

 

Alltid 2 (4) Ja 24 (49) 

Ofta 1 (2)   
Ibland 20 (41) Nej 25 (51) 

Sällan 18 (37)   

Aldrig/nästan aldrig 8 (16)   
    

14. Känner du att du kan hamna i etiskt svåra 

situationer när nu vårdar en patient med 

anafylaxi? 

 Påverkar det möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

 

Alltid 0 (0) Ja 7 (14) 

Ofta 0 (0)   
Ibland 3 (6) Nej 42 (86) 

Sällan 18 (36)   

Aldrig/nästan aldrig 29 (58)   
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Trygghet hos vårdaren 

Resultatet visar att 49 (98 %) av deltagarna anser att de känner sig trygga när de behandlar en 

patient med anafylaxi. Att trygghet hos vårdaren skulle påverka omvårdnaden i samma 

situation skattar 31 (62 %) att det gör. Av fritexten framkommer att ambulanspersonalen 

upplever att en trygg vårdare skapar en trygg patient och detta leder till att patienten får bättre 

omvårdnad. Är ambulanspersonalen trygg kan de lättare hålla fokus och koncentrera sig på 

omvårdnaden.  

 

Känner man sig otrygg eller osäker så blir oftast omhändertagandet dåligt och 

patientens besvär förvärras.  

 

Är du trygg litar du på din kompetens och omdöme, vilket påskyndar god 

omvårdnad.  

 

Resultatet om ambulanspersonalen någon gång kände en osäkerhet då de vårdar en patient 

med anafylaxi visar att 38 (76 %) sällan eller aldrig känner någon osäkerhet. Resterande 

deltagare, 12 (24 %), svarar att de ibland kan känna en osäkerhet när de vårdar en patient med 

anafylaxi. Av dessa skattar 29 (58 %) att en osäkerhet kan påverka omvårdnaden. Av fritexten 

framkommer att omvårdnaden påverkas av att patienten känner av osäkerheten och blir orolig 

eller att osäkerhet hos vårdaren kan resultera i att god omvårdnad missas. Resultatet 

presenteras i Tabell 2.  

 

Stress i situationen 

Resultatet visar att 31 (62 %) av deltagarna anser att stress påverkar omvårdanden hos en 

patient med anafylaxi. Kommentarer i fritext menar att vårdaren genom trygghet minskar 

stress medans en osäkerhet skapar en stress. Resultatet visar att 21 (42 %) skattar att de sällan 

känner sig stressade när de vårdar en patient med anafylaxi och 19 (38 %) svarar att de ibland 

känner sig stressade. Kommentarerna från fritexten visar att lite stress kan skärpa sinnena och 

få vårdaren att prestera bättre medans mycket stress endast är negativt. Mycket stress kan leda 

till att ambulanspersonalen tappar fokus eller glömmer saker. De kan tappa förmågan att tänka 

logiskt eller glömma att informera patienten. Stress som ambulanspersonalen upplever kan 

också uppkomma när behandlingen inte får förväntat resultat eller när patienten blir sämre. 

Resultatet presenteras i Tabell 2.  
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Att kunna lugna patienten och anhöriga 

Resultatet visar att 42 (84 %) av ambulanspersonalen känner att de kan lugna patienten när de 

anländer. Av ambulanspersonalen skattar 33 (66 %) att deras förmåga att lugna patienten 

påverkar omvårdnaden. Kommentarerna i fritext beskriver att en lugn patient lättare 

samarbetar, underlättar undersökningen för ambulanspersonalen samt är mer mottaglig för 

omvårdnad och information. Det är även lättare att få reda på anamnes och eventuella kända 

allergier.  

 

Ambulanspersonalen möter ofta anhöriga till patienten med anafylaxi och 33 (66 %) av 

ambulanspersonalen anser att de ofta eller alltid kan lugna de anhöriga på platsen.  Av 

ambulanspersonalen skattar 30 (60 %) att de genom att lugna anhöriga kan påverka 

omvårdnaden hos patienten. Av kommentarerna i fritext framkommer att stress hos anhöriga 

kan påverka patienten, framförallt om patienten är ett barn. En stressad anhörig kan hindra 

och fördröja vården men även ta uppmärksamhet från patienten. Nedan presenteras en 

kommentar från fritexten. 

 

Anhöriga och närstående till patienten blir också stressade och oroliga och kan 

eventuellt bli ett hinder i arbetet med patienten. 

 

Av ambulanspersonalen skattar 20 deltagare (41 %) att de ibland blir påverkade av anhöriga 

då de vårdar en patient med anafylaxi, medan 26 (53 %) anser att de aldrig eller sällan blir 

påverkade av anhöriga. Av kommentarerna i fritext framkommer att för att kunna skapa det 

lugn som krävs runt en patient med anafylaxi, krävs det ibland att ambulanspersonalen 

bestämt och tydligt visar anhöriga var de kan placera sig för att inte störa behandlingen och 

omvårdnaden av patienten. En kommentar från fritexten presenteras nedan. 

 

Oftast jobbigare med oroliga anhöriga än patienter.  

 

Resultatet presenteras i Tabell 2.  

 

Etiskt tänkande  

Ambulanspersonalen menar i fritexten att ett etiskt tänkande alltid bör ingå i vården i alla 

situationer. Resultatet visar att 47 (94 %) av ambulanspersonalen anser att de sällan eller 
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aldrig ställs inför etiskt svåra situationer i samband med att de vårdar en patient med 

anafylaxi, och 42 deltagare (86 %) skattar att etisk svåra situationer inte skulle påverka 

omvårdnaden. Ett exempel på en etisk svår situation som lyfts fram i fritexten är en islamsk 

kvinna med slöja där ambulanspersonalen skulle behöva lätta på slöjan för att till exempel se 

utikarians utbredning. Resultatet presenteras i Tabell 2.  

 

Sambandsanalys mellan enskilda frågor och dess svarsfrekvenser inom enkäten 

Resultatet visar att det finns ett signifikant samband (p= .000) mellan vem personalen arbetar 

tillsammans med och möjligheten att ge patienten god omvårdnad. Resultatet visar vidare att 

det finns ett signifikant samband (p= .000) mellan situationer när det finns anhöriga hos 

patienten och möjligheten att ge god omvårdnad. Se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Översikt över sambandsanalysen. 

Fråga Följdfråga p-värde 

7. Har det betydelse vem du arbetar med vid 

behandling av en patient med anaylaxi? 
 

Påverkar det möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

.000 

13. Känner du att du blir påverkad i ditt 

arbete med en patient med anafylaxi av 
anhöriga? 

Påverkar det möjligheten att ge god 

omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

.000 

Chi2-test 

P ≤ 0.05   

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonalens erfarenheter att vårda patienter 

med anafylaxi. Resultatet visar att vård av patient med anafylaxi innebär att överblicka många 

saker samtidigt, men att detta inte påverkar omvårdnaden. I vårt resultat fann vi även att det är 

de medicinska åtgärderna som prioriteras i det akuta skedet hos en patient med anafylaxi och 

ambulanspersonalen menar att omvårdnaden får komma i andra hand. Om vårdaren och 

patienten kan samspela redan i början av behandling ger detta patienten en bättre upplevelse. 

En välinformerad patient som känner sig trygg med vårdaren svarar ofta snabbare på 

behandlingen då vitalparametrarna som till exempel puls och andningsfrekvens påverkas vid 

stress. I en studie av Callery och Milnes (2012) fann de att olika faktorer påverkar samspelet 

mellan patienter, anhöriga och sjuksköterskor. Det är av betydelse att kommunikationen sker i 

samråd och att patienten blir bekräftad. De fann även i sitt resultat att det var sjuksköterskorna 

som tog kommandot och påbörjade samtalet och att rollerna i samtalet var underförstått 

(ibid.). Författarna anser att om patienten är välinformerad och känner sig bekräftad kan 
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vården bli mer personcentrerad för att kunna bemöta patienten individuellt och respektfullt. 

Vården anpassas efter individens förutsättningar, vilket även kan leda till att patienten känner 

sig delaktig i vården. Delaktigheten i vården bidrar till att patienten känner bekräftelse vilket 

Callery och Milnes (2012) menar har betydelse för samspelet mellan sjuksköterska och 

patient. 

  

Att komma först på plats till en patient med ett potentiellt livshotande tillstånd, som anafylaxi, 

ställer stora krav på vårdaren. I resultatet av denna studie framkom att 76 % av deltagarna 

sällan eller aldrig känner en osäkerhet då de vårdar en patient med anafylaxi. Resultatet visar 

också att 98 % känner sig trygga när de vårdar en patient med anafylaxi. Elmqvist, Brunt, 

Fridlund och Ekebergh (2010) menar att de som kommer först till en drabbad person 

förväntas vara hjältar, utföra snabba handlingar och samtidigt vara en medmänniska i mötet 

med patienten. Detta kräver att instansen först på plats utstrålar ett yttre lugn. Anhöriga och 

åskådare har höga förväntningar på vårdaren som anländer och att denne ska skapa ordning 

och reda när de kommer till platsen. Vårdaren som kommer först till platsen är ensam i sina 

beslut och måste förlita sig på sin kunskap, det är stort att ha ansvar för någon annan 

människas liv. För att kunna utföra ett bra arbete måste de lägga sina egna känslor och 

värderingar åt sidan och lägga allt fokus på patienten. Sandman och Nordmark (2006) menar 

att ambulanspersonalen måste inta sin professionella yrkesroll och behandla alla rättvist och 

lika då det annars kan uppstå etiska konflikter. En etisk konflikt uppstår då 

ambulanspersonalen måste välja mellan olika moraliska handlingar. De beskriver också att 

när etisk svåra situationer uppstår finns en brist i kommunikationen mellan vårdarna (ibid.). 

Vårdarna behöver bli bättre på att föra en diskussion kring etiska frågor redan då det uppstår 

prehospitalt.  

 

I denna studie framkommer att 84 % av deltagarna upplever att de kan lugna patienten när de 

anländer. Det framkommer också att det har betydelse för omvårdnaden att kunna lugna 

patienten med anafylaxi. Elmqvist et al. (2010) menar att förtroendet mellan patient och första 

instans skapas genom information, kommunikation och att patientens förväntningar uppfylls. 

Callery och Milnes (2012) beskriver att för att kunna skapa en god vårdrelation mellan patient 

och vårdare vill patienten inte känna sig ifrågasatta kring hur de agerat. Bemötande och 

bekräftelse är också viktiga komponenter för att samarbetet ska fungera. För att det ska bli en 

bra vårdrelation mellan patient och vårdare är det därför även viktigt att vårdaren ser till hela 
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patienten och inte bara patientens sjukdomstillstånd eller vårdbehov. Om patienten känner sig 

bekräftad och får ett bra bemötande kan det leda till en bra vårdrelation. 

 

Att det har betydelse för vem som arbetar med vem när ambulanspersonalen vårdar en patient 

med anafylaxi ansåg 72 % av deltagarna i denna studie. Sjuksköterskorna ville helst arbeta 

med en annan sjuksköterska för att de upplevde att det gick snabbare om båda kunde dra upp 

och ge läkemedel och omvänt kände undersköterskorna sig beroende av att de arbetade med 

en erfaren sjuksköterska då de inte själv fick ge läkemedel. Anafylaxi är ett tillstånd som 

kräver läkemedel för att hävas. Både sjuksköterskor och undersköterskor var överens om att 

det var av stor betydelse att den de arbetade med var lugn och påläst. Det krävs ett väl 

fungerande samspel mellan ambulanspersonalen för att kunna ge optimal vård och 

omvårdnad. Svensson och Fridlund (2008) fann i sin studie att sjuksköterskorna kände oro i 

situationer där de saknade förtroende för sin kollega och att den oron även kunde påverka 

kollegan. De beskriver också att yrkeserfarenhet påverkade oron, att ju längre en person har 

jobbat ju mer har en person upplevt och desto lugnare är personen. Men att personen även tar 

mer ansvar i ambulansen när vederbörande har mer yrkeserfarenhet, vilket även kan skapa en 

oro och att en nyutbildad person är mer naiv när den inte har så mycket yrkeserfarenhet och 

kunskap (ibid.). 

 

Anhöriga finns ofta på plats tillsammans med en patient som drabbas av anafylaxi. Dessa får 

inte ta fokus ifrån patienten med sina frågor. Finns flera ambulanser på plats eller det finns 

möjlighet kan en ur personalen ta hand om de anhöriga men patienten måste alltid prioriteras 

först. Resultatet i denna studie visar att ambulanspersonalen ofta upplever det svårare att ta 

hand om oroliga anhöriga än patienter. Detta kan bero på att ambulanspersonalen utbildas i att 

ta hand om patienten. Att ta hand om anhöriga är något som ambulanspersonalen lär sig 

genom erfarenhet och därmed något som kan ta tid att lära sig. Elmqvist et al. (2010) menar 

att i den akuta situationen måste allt fokus läggas på patienten och anhöriga kommer så i 

andra hand. Sandman och Nordmark (2006) menar att anhöriga som är oroliga och stressade 

kan utgöra ett hinder för vårdaren att ta hand om patienten och kan därmed skapa ett etiskt 

dilemma. Callery och Milnes (2012) visar i sin studie vikten av ett fungerande samspel mellan 

bland annat vårdare och anhöriga. För att kunna skapa ett samspel menar anhöriga att samtal 

mellan sjuksköterska och anhörig måst ske i samråd. De anhöriga ansåg även att samspelet 

påverkades av hur lyhörda och lättillgängliga sjuksköterskorna var.  
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Resultat i denna studie visar att 94 % av deltagarna anser att de sällan eller aldrig ställs inför 

etiska dilemman när de vårdar en patient med anafylaxi och 86 % anser att det inte heller 

påverkar omvårdnaden. Den situation som framkom i vårt resultat som etisk svår situation var 

då en kvinna bär slöja och ambulanspersonalen behöver lyfta på eller avlägsna slöjan för att 

kunna gör en bedömning men kvinnan vägrar låta ambulanspersonalen göra det. Sandman och 

Nordmark (2006)  beskriver olika faktorer som skapar etisk svåra situationer i en prehospital 

vårdmiljö. En faktor de fann var att ta hänsyn till patientens självbestämmande vilket även vår 

studie visade på. Andra faktorer som kan skapa etiskt svåra situationer är situationer då 

anhöriga och patienten inte vill samma sak eller då patienten inte är i behov av akut 

prehospital vård. Sandman och Nordmark (2006) menar också att etisk svåra situationer inte 

är specifika för den prehospitala miljön utan kan uppkomma i alla vårdsituationer.  

 

Metoddiskussion 

Totalt delades 90 enkäter ut och totalt 51 ifyllda enkäter samlades in. Vid sammanställning av 

resultatet av enkäterna exkluderades en enkät på grund av att personen aldrig hade mött en 

patient med anafylaxi. Informationen och enkätutdelningen har skett i samråd mellan 

enhetschef och författarna. Efter en vecka hade 46 enkäter inkommit, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens över 50 %. Författarna beslutade då i samråd med sin handledare att inte skicka 

ut någon påminnelse. När tiden för datainsamling var slut hade ytterligare fem enkäter 

inkommit vilket gav en slutlig svarsfrekvens på 57 %. Enligt Trost (2012) är det vanligt 

förekommande med en svarsfrekvens från 50 % och uppåt i enkätundersökningar. Därför 

ansåg författarna i samråd med sin handledare att svarsfrekvensen på 57 % i denna studie var 

tillräcklig för underlag för studien.  

 

Deltagarna i denna studie bestod av både ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor med olika specialistinriktningar. Eftersom både ambulanssjukvårdare 

och sjuksköterskor är delaktiga i omvårdnaden av patienter med anafylaxi ansåg författarna 

att urvalet av deltagare var relevant för studien. När det gäller yrkeserfarenheten, skiljer det 

sig från noll till 30 år mellan deltagarna, vilket visar att denna studie har en bred spridning på 

urvalets yrkeserfarenhet. Bell (2006) skriver att i en studie bör forskaren alltid sträva efter att 

få ett så representativt urval som möjligt, vilket författarna i denna studie har försökt 

eftersträva.  

För att genomföra studien gjordes en enkätundersökning. En kvantitativ studie är lämplig när 
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många deltagare ska ingå och när det är bredden av erfarenhet som ska undersökas, inte 

djupet (Eliasson, 2013). Vårt urval var ändamålsenligt då vi sökte deltagare med erfarenhet av 

anafylaxi (Polit & Beck, 2008). Djurfeldt et al. (2010, s.103) skriver att målet med urvalet är 

att kunna säga något om den population ur vilket stickprovet genomförs, vilket var målet när 

författarna valde undersökningsgruppen. Vi har valt att lämna med svarskuvert och samla in 

dessa på stationen, vilket ger en fördel kostnadsmässigt. En nackdel kan vara att andra 

medarbetare ser vad andra svarat men detta har vi försökt eliminera med svarskuvert som 

kunde klistras igen.   

 

För att besvara syftet med studien genomfördes utarbetandet av egna frågor och 

svarsalternativ med hjälp av The Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). 

Kristensen et al. (2005) skriver att COPSOQ konceptet är ett validerat och tillförlitligt 

verktyg, vilket tillför validitet och tillförlitlighet i resultatet. Författarna genomförde även en 

pilotstudie efter utveckling av kompletterande frågor för att validera att enkäten gav svar på 

studiens syfte, vilket också tillför validitet i resultatet. COPSOQ har flera svarsalternativ för 

att skapa precision och tillförlitlighet, vilket även ger ett rimligt alternativ för den svarande 

(Kristensen et al., 2005). I följdfrågorna har endast svarsalternativen Ja och Nej används. På 

två av följdfrågorna är det en deltagare som inte har svarat, det finns en risk att deltagaren 

ansåg att det inte fanns något bra svarsalternativ till dessa frågor eller så har deltagaren helt 

enkelt missat att svara på de frågorna. Men författarna anser inte att det påverkar det slutliga 

resultatet i denna studie. 

 

Att lämna en fri rad för deltagarna att själva skriva sina åsikter ger författarna bättre möjlighet 

att få fram specifika orsaker till hur omvårdnaden kan påverkas vid anafylaxi. Dessa 

fritextrader har författarna valt att analysera med innehållsanalys (jmf. Elo & Kyngäs, 2008).  

Studiens reliabilitet stärks genom att alla deltagare ha besvarat samma enkät. Med begreppet 

reliabilitet menas studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2008). Alla deltagarna har fått samma 

information och samma följebrev till enkäten. Risken för feltolkning eller missförstånd av 

frågorna försökte författarna förebygga med hjälp av pilotstudien. Det är viktigt att frågorna 

är enkla att förstå och att språket är anpassat efter målgruppen, vilket författarna försökte ha i 

åtanke vid skapandet av frågorna och informationen till enkäten. 
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Då vår studie handlar om ambulanspersonalens erfarenheter av att vårda patienter med 

anafylaxi kan vi inte säga att resultatet är generaliserbart till andra sjukdomstillstånd då 

anafylaxi är ett mycket specifikt tillstånd. Däremot kan delar av resultatet som till exempel 

stress eller påverkan av omvårdnaden beroende av vem som arbetar med vem vara aktuellt 

även vid andra sjukdomstillstånd. Både barn och vuxna drabbas av anafylaxi och dessa delar 

av vårt resultat kan tillämpas till både barn och vuxna.  

 

Konklusion 

Ambulanspersonalen möter årligen patienter med anafylaxi i sitt arbete. Det är ett tillstånd 

som kan vara livshotande för patienten om det inte bryts snabbt. Omvårdnaden till en patient 

med anafylaxi påverkas beroende på vem i ambulanspersonalen som arbetar med vem. 

Statistisk sambandsanalys visar att det finns ett signifikant samband mellan vem som arbetar 

med vem och möjligheten att ge god omvårdnad. Resultatet i denna studie visar att 

ambulanspersonalen helst vill arbeta två sjuksköterskor tillsammans för att inte stå ensamma 

med den medicinska kompetensen och för att båda är behöriga att ge läkemedel. Det framkom 

vidare att det även var av stor vikt att arbeta ihop med någon som var påläst i 

behandlingsriktlinjerna.  

 

Resultatet i denna studie visar att stress är ytterligare en faktor som kan påverka 

omvårdnaden. När ambulanspersonalen uppskattar sin egen stress visar det dock att de flesta 

inte känner någon stress. Stress var en återkommande faktor i fritextsvaren på enkäten, även 

på de frågor som inte innehöll stress i frågeställningen. 

 

 I denna studie framkommer vidare att omvårdnaden påverkas av ambulanspersonalens 

förmåga att kunna lugna patienter och anhöriga. De flesta av ambulanspersonalen känner att 

de kan lugna både patienten och anhöriga. Ambulanspersonalen upplever att det är svårare att 

lugna anhöriga än vad det är att lugna patienten. Resultat visar även att det finns ett 

signifikant samband mellan att det finns anhöriga hos patienten och möjligheten att ge god 

omvårdnad.   

 

För att en patient som drabbas av anafylaxi ska få en god omvårdnad är det bra om 

arbetsgivaren, i den mån det går, låter två sjuksköterskor arbeta tillsammans. Det är även bra 

om ambulanspersonalen får kontinuerlig information om behandlingsriktlinjerna och erbjuds 
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föreläsningar om anafylaxi, då vårt resultat visade att det var viktigt att ha kunskap om 

behandlingsriktlinjerna eftersom det annars kunde påverka omvårdnaden. I denna studie har 

vi funnit flera faktorer som påverkar omvårdnaden av en patient med anafylaxi. Författarna 

rekommenderar fortsatt forskning, både kvalitativ och kvantitativ inom området, framför allt 

för att se hur omvårdnaden kan förbättras för en patient med anafylaxi. 

Vidare forskning rekommenderas även för att se om de faktorer som påverkar omvårdnaden 

även gäller vid andra sjukdomstillstånd. 
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Bilaga 1 

    Till Enhetschef                                                                       

Luleå tekniska universitet            

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagare till enkätstudie. 

Vi är två sjusköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

ambulanssjukvård vid Luleå tekniska universitet. Vi vill med hjälp av en enkätstudie 

undersöka ambulanspersonalens erfarenheter av att vårda patienter med anafylaxi.  

 

Omvårdnaden vid anafylaxi sker till en början snabbt och det kan uppfattas som en stressad 

situation för både patient och personal. Tidigare studier visar att det finns flera tänkbara 

orsaker till att omvårdnad och behandling av anafylaxi inte blir optimal. Några förslag kan 

vara att patienten själv ignorerar eller inte tar sina tidiga symptom på allvar, avsaknad på 

behandlingsriktlinjer, felaktig diagnos eller dåligt informerad patient. Genom att undersöka 

ambulanspersonalens erfarenheter av att vårda patienter med anafylaxi kan detta bidra till att 

förbättra omvårdnaden för patienten och även ambulanspersonalens sätt att vårda patienter 

med anafylaxi. 

 

Vi vill med detta informationsbrev be om tillåtelse att genomföra denna studie samt 

vidarebefordra en förfrågan till ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor vid din enhet. Vi kommer sedan dela ut enkäter och svarskuvert. 

Deltagarna kommer att ha två veckor på sig att besvara enkäten. En påminnelse kommer att 

skickas ut efter en vecka. Uppskattad tid att fylla i enkäten är ca 5-10 minuter. 

 

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Deltagarna kan närsomhelst välja att avbryta 

deltagandet utan att behöva förklara varför.  
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Efter studiens godkännande kommer enkäterna att förstöras. Resultatet kommer att 

presenteras i en studie som kommer publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida, 

www.ltu.epubl.se.  

 

Vid frågor eller oklarheter är ni välkomna att höra av er till oss eller vår handledare.  

 

Med vänlig hälsning 

Emelie Yllenius   Sanna Bäck Reimerthi 

Leg. Sjuksköterska/Student ambulans  Leg. Sjuksköterska/Student ambulans 

 

Handledare Lisa Skär, Sjuksköterska, biträdande professor inom omvårdnad 

 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid min enhet.  

Namn:…………………………………………….. 

Befattning:………………………………………... 

Underskrift:……………………………………….. 

http://www.ltu.epubl.se/
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Bilaga 2 

  

Följebrev till enkät 

  

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

ambulanssjukvård vid Luleå Tekniska Universitet. Vi genomför en studie där vi undersöker 

ambulanspersonalens erfarenheter av att vårda patienter med anafylaxi.  

 

Omvårdnaden vid anafylaxi sker till en början snabbt och det kan uppfattas som en stressad 

situation för både patient och personal. Tidigare studier visar att det finns flera tänkbara 

orsaker till att omvårdnad och behandling av anafylaxi inte blir optimal. Några förslag kan 

vara att patienten själv ignorerar eller inte tar sina tidiga symptom på allvar, avsaknad på 

behandlingsriktlinjer, felaktig diagnos eller dåligt informerad patient. Genom att undersöka 

ambulanspersonalens erfarenheter av att vårda patienter med anafylaxi kan detta bidra till att 

förbättra omvårdnaden för patienten och även ambulanspersonalens sätt att vårda patienter 

med anafylaxi. Vi skulle därför vara tacksamma om ni tog er tid att fylla i bifogad enkät. 

Uppskattad tid att fylla i enkäten är ca 5-10 minuter. Ni kommer vara anonyma och enkäterna 

kommer att förstöras när studien är godkänd och färdig. Resultatet kommer att publiceras på 

Luleå tekniska universitets hemsida, www.ltu.epubl.se. 

 

Om enkäten fylls i och lämnas med bifogat svarskuvert ges informerat samtycke till 

deltagande i studien. Ni har två veckor på er att besvara enkäten. Det är frivilligt att delta i 

denna studie. 

 

Om ni undrar över något är ni välkomna att höra av er till oss eller vår handledare.  

 

Med vänlig hälsning 

Emelie Yllenius   Sanna Bäck Reimerthi 

Leg. sjuksköterska/Student  ambulans  Leg. sjuksköterska/Student ambulans 

 

Handledare Lisa Skär, Leg. sjuksköterska, biträdande professor inom omvårdnad 

http://www.ltu.epubl.se/
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Bilaga 3 

Enkät  

 

Nedanstående frågor bygger på The Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) och 

egenformulerade frågor. Formuleringen av frågorna är gjorda utifrån syftet med studien. De 

första frågorna är bakgrundsinformation om dig som svarar på enkäten. Du kommer att vara 

anonym. Enkäten är frivillig och du kan närsomhelst välja att avbryta utan att behöva lämna 

någon förklaring. (Svara vänligen på alla frågor) 

 

Allmänna frågor: 

 

1. Ålder ______ år 

 

2. Kön Man  kvinna 

 

3. Yrkesprofession Ambulanssjuksköterska 

 Anestesisjuksköterska 

 Intensivvårdssjuksköterska 

 Sjuksköterska 

 Ambulanssjukvårdare 

 

4. Antal år inom ambulans  _______år 

 

 

Erfarenhet av att vårda patienter med anafylaxi: 

(markera endast med ett kryss för varje fråga) 

 

 

5. Hur ofta möter du patienter med anafylaxi? 0   1-2 ggr/veckan 

  1   1-2 ggr/månaden 

  2   3-6 ggr/månad 

  3   1-2 ggr/halvår 

  4   1-2 ggr/år 
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6. Måste du överblicka många saker samtidigt i ditt arbete med en patient med anafylaxi? 

  0   Alltid 

  1   Ofta 

  2   Ibland 

  3   Sällan 

  4   Aldrig/nästan aldrig 

 

Påverkar det möjligheten att ge god omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

  0   Ja 

  1   Nej 

Om Ja, på vilket sätt?  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

7. Har det betydelse vem du arbetar tillsammans med vid en patient med anafylaxi? 

  0   Alltid 

  1   Ofta 

  2   Ibland 

  3   Sällan 

  4   Aldrig/nästan aldrig 

 

Påverkar samarbetet möjligheten att ge god omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

  0   Ja 

  1   Nej 

Om Ja, på vilket sätt?  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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8. Känner du dig trygg med att behandla en patient med anafylaxi? 

  0   Alltid 

  1   Ofta 

  2   Ibland 

  3   Sällan 

  4   Aldrig/nästan aldrig 

 

Påverkar tryggheten möjligheten att ge god omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

  0   Ja 

  1   Nej 

Om Ja, på vilket sätt?  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

9. Känner du en osäkerhet när du behandlar en patient med anafylaxi? 

  0   Alltid 

  1   Ofta 

  2   Ibland 

  3   Sällan 

  4   Aldrig/nästan aldrig 

 

Påverkar osäkerhet möjligheten att ge god omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

  0   Ja 

  1   Nej 

Om Ja, på vilket sätt?  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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10. Känner du dig stressad när du behandlar en patient med anafylaxi? 

  0   Alltid 

  1   Ofta 

  2   Ibland 

  3   Sällan 

  4   Aldrig/nästan aldrig 

 

Påverkar stress möjligheten att ge god omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

  0   Ja 

  1   Nej 

Om Ja, på vilket sätt?  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

11. Om en patient med anafylaxi är orolig, känner du då att du kan få patienten lugn? 

  0   Alltid 

  1   Ofta 

  2   Ibland 

  3   Sällan 

  4   Aldrig/nästan aldrig 

 

Påverkar det möjligheten att ge god omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

  0   Ja 

  1   Nej 

Om Ja, på vilket sätt?  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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12. Om anhörig/anhöriga till en patient med anafylaxi är orolig, känner du då att du kan lugna 

dem? 0     Alltid 

  1   Ofta 

  2   Ibland 

  3   Sällan 

  4   Aldrig/nästan aldrig 

 

Påverkar det möjligheten att ge god omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

  0   Ja 

  1   Nej 

Om Ja, på vilket sätt?  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

13. Känner du att du blir påverkad i ditt arbete med patienten av anhörig/anhöriga hos en 

patient med anafylaxi? 

  0   Alltid 

  1   Ofta 

  2   Ibland 

  3   Sällan 

  4   Aldrig/nästan aldrig 

 

Påverkar det möjligheten att ge god omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

  0   Ja 

  1   Nej 

Om Ja, på vilket sätt?  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 



34 

 

14. Känner du att du kan hamna i etiskt svåra situationer när nu vårdar en patient med 

anafylaxi? 

  0   Alltid 

  1   Ofta 

  2   Ibland 

  3   Sällan 

  4   Aldrig/nästan aldrig 

 

Påverkar det möjligheten att ge god omvårdnad till en patient med anafylaxi? 

  0   Ja 

  1   Nej 

Om Ja, på vilket sätt?  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

 

Tack för din medverkan! 


