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SAMMANFATTNING 
 
En person som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus är beroende av att skyndsamt erhålla 
högkvalitativ hjärt-lungräddning för bästa möjliga förutsättningar till överlevnad. 
Bröstkompressioner behöver utföras med få avbrott för att anses högkvalitativa. Tidigare 
forskning indikerar att manuella bröstkompressioner kan hålla otillräcklig kvalitet. 
Hjälpmedel som utför mekaniska bröstkompressioner har tagits fram och utvecklats som 
alternativ till manuella bröstkompressioner. I Sverige har ambulanssjuksköterskor en 
möjlighet att använda sig av hjälpmedlet LUCAS för att utföra mekaniska 
bröstkompressioner. Forskning inom området har främst haft en medicinsk inriktning. Det 
saknas tillräcklig forskning om ambulanssjuksköterskors upplevelser i samband med hjärt-
lungräddning och användande av mekaniska bröstkompressioner.  
 
Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra hjärt-
lungräddning med det mekaniska bröstkompressionshjälpmedlet LUCAS. 
 
Studiens metod var beskrivande och utgick från en kvalitativ induktiv ansats. Urvalet var 
ändamålsenligt och bestod av tio sjuksköterskor med specialistutbildning med inriktning 
ambulanssjukvård yrkesverksamma i ett län i Mellansverige. Intervjuerna genomfördes 
utifrån en semistrukturerad intervjuguide och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultatet presenteras genom en huvudkategori, tre generiska kategorier och åtta 
subkategorier. Ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS är en omvårdnadsresurs med 
betydelse för personal och patient. Ambulanssjuksköterskor beskrev att övning och utbildning 
krävs för korrekt handhavande, att LUCAS påverkar arbetsmiljö och patientsäkerhet och att 
LUCAS skapar andra förutsättningar för personalen. 
 
Slutsatsen var att denna studie visade att LUCAS är ett betydelsefullt och uppskattat 
mekaniskt hjälpmedel bland ambulanssjuksköterskor när de utför hjärt-lungräddning utanför 
sjukhus. Ambulanssjuksköterskor föredrog mekaniska bröstkompressioner framför manuella 
bröstkompressioner trots en medvetenhet om att behandling med mekaniskt hjälpmedel enligt 
tidigare forskning inte kunnat påvisa någon ökad patientöverlevnad. Istället beskrev 
ambulanssjuksköterskor att de vid bruk av LUCAS upplevde fördelar som hade betydelse för 
dem och deras arbetsmiljö, fördelar som inverkade på arbetssätt och säkerhet. Bland annat 
kunde ambulanssjuksköterskor använda bilbälte och således färdas säkert samtidigt som 
patienten erhöll högkvalitativa bröstkompressioner utförda av LUCAS. Utifrån studiens 
resultat kan det vara av vikt att verksamheter som bedriver ambulanssjukvård tar större 
hänsyn till ambulanssjuksköterskors perspektiv vid implementering, utveckling och 
utvärdering av ett mekaniskt hjälpmedel.  
 
Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, Hjärtstopp utanför sjukhus, Mekaniska 
bröstkompressioner, Ambulanssjukvård, Upplevelser 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
A person suffering from out-of-hospital cardiac arrest is dependent on promptly receiving 
high qualitative cardiopulmonary resuscitation for best possible survival outcome. Chest 
compressions need to be performed with few interruptions to be considered of high quality. 
Previous research indicates that manually performed chest compressions can be of inadequate 
quality. Aids that perform mechanical chest compressions have been developed as an 
alternative to manual chest compressions. In Sweden, ambulance nurses have the possibility 
to use the aid LUCAS to perform mechanical chest compressions. Research in the field has 
mainly been having a medical focus. There is insufficient research on ambulance nurse's 
experiences associated with cardiopulmonary resuscitation and the use of mechanical chest 
compression aids. 
 
The aim of the study was to describe the ambulance nurse's experience of performing cardiac 
pulmonary resuscitation with the mechanical chest compression aid LUCAS. 
 
The method of the study was descriptive and based on a qualitative inductive approach. The 
sample was convenient and consisted of ten nurses with a specialist nursing degree focusing 
on ambulance care working in central Sweden. The interviews were conducted based on a 
semi-structured interview guide and analyzed with qualitative content analysis. 
 
The result is presented by a main category, three generic categories and eight subcategories. 
Ambulance nurses find that LUCAS is a nursing resource of importance for staff and patients. 
Ambulance nurses described that exercise and training is required for proper handling, that 
LUCAS affects the work environment and patient safety and that LUCAS creates other 
conditions for the staff. 
 
The conclusion was that this study showed that LUCAS is an important and appreciated 
mechanical device among ambulance nurses when performing cardiopulmonary resuscitation 
outside hospitals. Ambulance nurses preferred mechanical chest compressions in front of 
manual chest compressions despite the awareness that treatment with mechanical devices in 
previous research has not been able to demonstrate increased patient survival. Instead, 
ambulance nurses described that, when using LUCAS, they perceived benefits that were 
important to them and their working environment, benefits that affect working methods and 
safety. Among other things, ambulance nurses could use seat belts and thus travel safely while 
the patient received high quality chest compressions performed by LUCAS. Based on the 
results of the study it may be important that ambulance services pay more attention to the 
perspective of the ambulance nurse in the implementation, development and evaluation of a 
mechanical device. 
 
Keyword: Ambulance nurse, Out-of-hospital cardiac arrest, Mechanical chest compressions, 
Prehospital emergency care, Experiences. 
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INLEDNING 
 
Ambulanssjuksköterskor skall följa behandlingsriktlinjer vid hjärtstopp och skyndsamt arbeta 
under pressade arbetsförhållanden och i utmanande miljöer. I Sverige finns en möjlighet för 
ambulanssjuksköterskor att använda hjälpmedlet LUCAS för att utföra mekaniska 
bröstkompressioner vid hjärt-lungräddning. Användning av mekaniska hjälpmedel vid 
hjärtstopp som inträffat utanför sjukhus har inte kunnat påvisa någon förhöjd eller minskad 
patientöverlevnad. Forskning inom området har främst haft ett medicinskt fokus. Författarna 
till denna studie är sjuksköterskor med erfarenheter inom ambulanssjukvård och innehar 
kunskap om det mekaniska bröstkompressionshjälpmedlet LUCAS. Författarnas erfarenhet är 
att LUCAS har betydelse för ambulanssjuksköterskor och deras arbetsmiljö. Den här studien 
har som fokus att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra hjärt-
lungräddning med det mekaniska bröstkompressionshjälpmedlet LUCAS. 

BAKGRUND 
 
I bakgrunden beskrivs avsnitten Ambulanssjukvård, ambulanssjuksköterskor, hjärtstopp 
utanför sjukhus, hjärt-lungräddning, manuella bröstkompressioner, hjärt-lungräddning under 
prehospital transport, mekaniska bröstkompressioner samt LUCAS. Därefter skildras studiens 
vårdvetenskapliga perspektiv.  

Ambulanssjukvård  
 
Ambulanssjukvård är ett exempel på prehospital akutsjukvård (Bremer, 2016). Prehospital 
akutsjukvård innebär medicinska åtgärder som vidtas utanför sjukhus av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen definierar begreppet ambulanssjukvård som ”hälso- och 
sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans” 
(SOSFS, 2009:10, kap. 1, 2§). Ambulanssjuksköterskor bedömer, behandlar och vårdar 
patienter med många typer av skador, sjukdomar och problem som kan påverka hälsa. Detta 
sker i alla tänkbara miljöer. Ambulanssjukvård bedrivs i ett komplicerat och utmanande 
sammanhang, långt från medicinskt understöd och där ambulanssjuksköterskor behöver 
behärska en stor omfattning medicinska tillstånd hos patienter i alla åldrar (Bremer, 2016). 
Hälso- och sjukvårdslagen är ambulanssjukvården överordnad och fastställer att vården skall 
ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 
Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall erhålla förtur och målet med hälso- och 
sjukvård är en vård på lika villkor (SFS, 2017:30, kap. 3, 1§). Ambulanssjukvården i Sverige 
svarar idag för kvalificerad akutsjukvård. Det medicinska omhändertagandet har höjts och 
avancerade undersöknings- och behandlingsmetoder har inrättats (Bremer, 2016). En generell 
trend som kan urskiljas det senaste årtiondet är att ambulansärenden tenderar att öka. År 2009 
hanterade larmcentraler runt om i landet totalt 805 000 ambulansärenden och 2014 hade 
antalet ökat till 1 200 000 ambulansärenden (Bremer, 2016; Herlitz, 2017).  
 
Under slutet av 1960-talet betraktades ambulanstransporter tillhöra sjukvård och hamnade 
under sjukvårdshuvudmännens ansvar för första gången. Ambulansernas bemanning bestod 
initialt av personal med mindre sjukvårdsutbildning. Under 1980-talet tog en snabbare 
utveckling vid och det ställdes högre krav på att ambulanspersonal ska inneha minst 
undersköterskeutbildning och vara heltidsarbetande (Gårdelöv, 2016; Riksföreningen för 
Ambulanssjuksköterskor, 2017).  
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Ambulansöverläkare runt om i Sverige valde samtidigt att utbilda befintlig 
undersköterskeutbildad personal i begränsad läkemedelshantering på delegeringsbasis, 
kunskaper om hjärt-lungräddning [HLR] fördes ut och specialutrustning tillkom i 
ambulanserna (Gårdelöv, 2016). Under 1990-talet började ambulanspersonal bestå av allt fler 
allmänsjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeutbildningar. Från år 
2005 ställer Socialstyrelsen krav på legitimerad personal för att få administrera läkemedel 
inom ambulanssjukvården vilket i praktiken resulterat i att minst en av 
besättningsmedlemmarna i varje ambulans är tvungen att vara legitimerad sjuksköterska 
(Gårdelöv, 2016; SOSFS, 2000:1, kap. 4, 1§). Samtliga ambulansfordon i Sverige skall förses 
med den utrustning som behövs för att prehospital sjukvård skall kunna ges i och utanför 
ambulansen. Med hjälp av utrustningen skall ambulanssjuksköterskor bl.a. kunna upprätthålla 
fria luftvägar och assistera andning, administrera läkemedel, stoppa yttre blödningar, utföra 
avancerad hjärt-lungräddning [A-HLR] samt förflytta patienter på ett säkert sätt (SOSFS, 
2009:10, kap. 3, 12§). 
 
Sveriges ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan [SLAS] är en förening av 
ambulansöverläkare som tillsammans lanserar medicinska behandlingsriktlinjer för 
ambulanssjukvården. Det är sedan upp till varje enskild ambulansöverläkare och 
sjukvårdsregion att revidera behandlingsriktlinjerna ytterligare och fastställa vilka riktlinjer 
som skall gälla i regionen (Kongstad, 2016). Dessa behandlingsriktlinjer styr 
ambulanssjuksköterskors medicinska åtgärder i deras dagliga arbete (Andersson Hagiwara, 
2016). Behandlingsriktlinjerna omfattar åtskilliga sjukdomstillstånd som kan bedömas av 
ambulanssjuksköterskor utanför sjukhus, däribland hjärtstopp (Blomberg, 2017). 

Ambulanssjuksköterskor 
 
Ambulanssjuksköterskor skall med utgångspunkt från den sjuke patientens enskilda behov 
och ibland komplexa sjukdomstillstånd på egen hand och med begränsade resurser ansvara för 
en avancerad omvårdnad i en oordnad prehospital miljö, stundtals under ansträngda 
arbetsförhållanden (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 2012). Arbetet för 
ambulanssjuksköterskor omfattas av International Council of Nurses [ICN] etiska kod 
innehållande fyra ansvarsområden som grund; att förebygga sjukdom, att främja hälsa, att 
återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
Ambulanssjuksköterskor skall kunna identifiera symtom på ohälsa utifrån patientens 
beskrivning, främja välbefinnande samt förhindra lidande och utsatthet i hastigt förändrade 
livssituationer. Ambulanssjuksköterskor skall således inneha färdigheter i att bedöma 
patienters vårdbehov genom att undersöka vitala parametrar enligt Airway, Breathing, 
Circulation, Disability och Exposure samt kunna ta beslut om åtgärder och utföra dessa och 
skapa säkra vårdrum i riskfyllda miljöer (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 2012). 
 
Utifrån nationella och lokala behandlingsriktlinjer skall ambulanssjuksköterskor självständigt 
besluta om vilken farmakologisk behandling som skall administreras. 
Ambulanssjuksköterskor bör även ha förmåga att utvärdera sitt arbete och sina val av 
medicinsk utrustning och behandling. De skall kunna anpassa vårdtempot gentemot sjuka och 
eller skadade patienters tillstånd och ansvarar för medicinsk ledning med prioritering och vård 
på skadeplats tills dess att en högre medicinsk kompetens tar över ansvaret. 
Ambulanssjuksköterskor skall även ansvara för omvårdnaden av avlidna patienter och deras 
anhöriga (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 2012). När en patient drabbas av ett 
hjärtstopp måste ambulanssjuksköterskor ta svåra beslut samtidigt som de tar hand om 
anhöriga (Larsson & Engström, 2013). 
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En del av ambulanssjuksköterskors kompetensbeskrivning berör forskning, utveckling och 
utbildning och beskriver vikten av att delta i utvecklingen av ny utrustning och teknik samt 
förmågan att kunna identifiera säkerhetsbrister och medverka till att en säker och komfortabel 
transport utvecklas (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 2012).  
 
Att arbeta inom ambulanssjukvården kan både vara mentalt och fysiskt ansträngande eftersom 
det medför tunga lyft, ogynnsamma arbetsställningar, oregelbundna arbetstider, omedelbar 
beredskap, arbete under tidspress och förmåga att kunna hantera allvarliga situationer med 
lidande och ibland död (Aasa & Wiitavaara, 2016). De fysiska krav som ställs på 
ambulanssjuksköterskor förorsakar ofta kroppsliga besvär och aktivitetsnedsättningar. Hos 
kvinnorna ses besvär från axlar, nacke och ländrygg. Hos männen är det mest vanligt med 
besvär och smärtor ifrån ländryggen (Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist & Brulin, 2005).  

Hjärtstopp utanför sjukhus 
 
Två tredjedelar av alla dödsfall som sker utanför sjukhus kan härledas till hjärt-kärlsjukdom. 
De flesta sker till följd av ett plötsligt hjärtstopp (Herlitz, 2017; Hollenberg, Engdahl, Bremer 
& Axelsson, 2016; Hollenberg, Svensson & Rosenqvist, 2013) och majoriteten befinner sig i 
sin hemmiljö (Axelsson, Nestin, Svensson, Axelsson & Herlitz, 2006). Plötsligt hjärtstopp 
kan vara en konsekvens av drunkningstillbud, intoxikationer och trafikolyckor (Herlitz, 2017). 
Under år 2016 avled totalt 91 000 personer i Sverige (Socialstyrelsen, 2017a). Under samma 
år rapporterade ambulanssjukvården i landet in 5300 fall av oväntat hjärtstopp utanför sjukhus 
till det svenska hjärt-lungräddningsregistret. Alla inrapporterade hjärtstoppsfall hade erhållit 
HLR påbörjad av bystander eller ambulanspersonal. Många av dem hade även behandlats med 
hjärtstartare. Av de personer som överlevde hjärtstoppet var 577 stycken fortfarande vid liv 
efter 30 dagar (Herlitz, 2017). Vid ett hjärtstopp som inträffar utanför sjukhus är det angeläget 
att så tidigt som möjligt larma efter hjälp. Ju tidigare ett larm inkommer till larmcentralen 
desto större chans för överlevnad. Det tar idag cirka två minuter från att en person förlorat 
medvetandet tills att ett larm inkommit till larmcentralen (Hollenberg et al., 2016). Det är i 
praktiken nästan uteslutande vid bevittnade hjärtstopp som människor överlever. Enligt 
Hasselqvist-Ax et al. (2015) kan mer än en fördubbling av 30-dagars överlevnaden ses när 
HLR startats av bystander innan ambulansens ankomst jämfört med om HLR inte startats. 
Enligt Herlitz (2017) och Steen, Sjöberg, Olsson och Young (2005) erhåller idag 75 procent 
av personerna med ett bevittnat hjärtstopp som skett utanför sjukhus HLR innan ambulansens 
ankomst.  

Hjärt-lungräddning 
 
Personer som är okontaktbara och inte andas normalt skall tills motsatsen bevisats anses vara 
drabbade av plötsligt hjärtstopp och bör då omgående erhålla HLR (Monsieurs et al., 2015). 
En tidig start av HLR har visat sig öka chansen för överlevnad två-tre gånger (Herlitz, 2017; 
Hollenberg et al., 2013). Utföraren av HLR bör kombinera bröstkompressioner och 
inblåsningar. Förhållandet mellan bröstkompressioner och inblåsningar är 30:2 (Monsieurs et 
al., 2015). Det är genom att upprepat utföra dessa trettio bröstkompressioner följt av två 
inblåsningar som syresatt blod kan pumpas runt i den drabbade personens kropp (Svenska 
Rådet för Hjärt-lungräddning, 2017a). Varje inblåsning bör inte ta längre tid än en sekund att 
utföra och med en tillräcklig volym så att bröstkorgen reser sig (Monsieurs et al., 2015). Vid 
hjärtstopp till följd av hjärt-kärlsjukdom är det i de flesta fall hjärtrytmer som ett 
kammarflimmer eller ventrikeltakykardi som sedan leder fram till att hjärtat slutar pumpa 
blod (Herlitz, 2017; Hollenberg et al., 2016). Det är dessa hjärtrytmer som kan defibrilleras 
med hjälp av en hjärtstartare.  
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Defibrillering är möjligen den viktigaste faktorn för överlevnad, chansen till överlevnad 
minskar med tio procent för varje minut som förlöper utan att behandling med hjärtstartare 
kunnat ges (Hollenberg et al., 2016). En så stor andel som 50–70 procent antas överleva ett 
plötsligt hjärtstopp om defibrillering kan erbjudas inom tre till fem minuter efter det att 
hjärtstoppet inträffat (Monsieurs et al., 2015). Högkvalitativa bröstkompressioner är 
tillsammans med defibrillering den enda behandlingen hittills som visat sig vara effektiv vid 
hjärtstopp (Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning, 2017a).  
 
De utbildningsprogram för HLR som används i Sverige bygger på internationella riktlinjer 
från medlemmarna i International Liasion Committee on Resusitation [ILCOR] där såväl 
American Heart Associations [AHA] och European Resuscitation Council [ERC] ingår. 
Senast som ILCOR reviderade sina riktlinjer var 2015 (Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning, 
2017b). Ambulanssjuksköterskor skall enligt SLAS behandlingsriktlinjer följa 
handlingsplanen för avancerad hjärt-lungräddning av vuxen person efter att de konstaterat 
hjärtstopp (Blomberg, 2017; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2017c). Handlingsplanen 
har sin grund i ERC:s riktlinjer (Monsieurs et al., 2015). A-HLR utförd av 
ambulanssjuksköterskor innebär att med olika metoder erhålla en fri luftväg, assistera 
andning, administrera läkemedel, ge den drabbade personen högkvalitativa 
bröstkompressioner, defibrillering samt transport till intrahospital vård. Tidig avancerad vård 
efter återupplivning av personer som drabbats av hjärtstopp och som återfått cirkulation sker 
oftast på intensivvårdsavdelningar och syftar till att reducera de skador som kan uppstå under 
hjärtstoppet till följd av syrebrist. Behandling som ges är bland annat nedkylning och akut 
kranskärlsröntgen (Hollenberg et al., 2016). För att avbryta eller avstå från A-HLR hänvisar 
SLAS ambulanssjuksköterskor till att följa lokala rutiner (Blomberg, 2017).  

Manuella bröstkompressioner 
 
Allt större tonvikt har under senare år lagts vid att manuellt utförda bröstkompressioner skall 
hålla en hög kvalitet och anses vara en nödvändighet för att förbättra resultaten av HLR 
(Monsieurs et al., 2015). Effektivt utförda manuella bröstkompressioner för att skapa ett 
tillfredsställande blodflöde till framför allt hjärnan och hjärtat är en förutsättning för att 
personen skall överleva (Hollenberg et al., 2016; Ødegaard, Olasveengen, Steen & Kramer-
Johansen, 2009; Wik et al., 2005). För att säkerställa att manuella bröstkompressioner håller 
en hög kvalitet skall utföraren i enlighet med ERC:s riktlinjer ge bröstkompressioner med ett 
tillräckligt djup (minst fem cm, inte mer än sex cm) och med en hastighet på 100 till 120 
bröstkompressioner per minut. Efter varje bröstkompression skall utföraren tillåta bröstkorgen 
att fullständigt återgå till sitt normala läge (dekompression) innan nästa bröstkompression 
påbörjas (Gyory, Buchle, Rodgers & Lubin, 2017; Monsieurs et al., 2015). För att manuella 
bröstkompressioner skall anses vara av hög kvalitet bör de även fortgå med så få avbrott som 
möjligt (Gyory et al., 2017; Monsieurs et al., 2015; Ødegaard et al., 2009). Vid avbrott eller 
otillräckliga bröstkompressioner faller det vaskulära trycket, vilket tar dyrbar tid att återigen 
bygga upp (Gyory et al., 2017).  
 
Ødegaard et al. (2009) menar att såväl prehospitalt som intrahospitalt är kvaliteten på 
manuellt utförda bröstkompressioner ofta otillräcklig vilket kan vara en bakomliggande och 
bidragande orsak till varför så få överlever ett hjärtstopp. Manuella bröstkompressioner av 
hög kvalitet kan påverkas negativt av störande faktorer och påfrestande arbetsmiljö i högre 
utsträckning än manuella bröstkompressioner av låg kvalitet (Ødegaard et al., 2009).  
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Forskning har också påvisat att utanför sjukhus erhåller inte personer som drabbats av 
hjärtstopp manuella bröstkompressioner i cirka hälften av den sammanlagda tiden för 
hjärtstoppet och de bröstkompressioner som ges är av otillräckligt djup (Olasveengen, Wik & 
Steen, 2007; Wik et al., 2005). Pauser för analysering samt ytligt utförda manuella 
bröstkompressioner korrelerar märkbart med en minskad möjlighet till lyckad defibrillering. 
Tillvägagångssätt för att minska eller eliminera dessa pauser och en optimering av manuella 
bröstkompressioners djup bör eftersträvas (Edelson et al., 2006). 
En orsak till att manuellt utförda bröstkompressioner inte håller tillräckligt hög kvalitet är 
trötthet hos utföraren. Trötthet infinner sig hos den som utför manuella bröstkompressioner 
redan innan 60 sekunder hunnit förlöpa, dock uppmärksammar ofta inte den som utför 
bröstkompressionerna detta förens två minuter senare, under den tiden kan manuella 
bröstkompressioner som en konsekvens av trötthet alltså bli ineffektiva (Ashton, McCluskey, 
Gwinnutt & Keenan, 2002; Hightower, Thomas, Stone, Dunn, & March, 1995; Ochoa, 
Ramalle-Gómara, Lisa & Saralegui, 1998). Det är främst de givna bröstkompressionernas 
djup som försämras, frekvensen påverkas inte alls i samma utsträckning (Hightower et al., 
1995). Det kan därför vara betydelsefullt om den som utför manuella bröstkompressioner byts 
ut varannan minut (Hollenberg et al., 2016) eller redan efter en minut (Ashton et al., 2002; 
Hightower et al., 1995; Ochoa et al., 1998).  

Hjärt-lungräddning under prehospital transport 
 
Ambulanssjuksköterskor bör kunna göra förflyttningar och transporter av sjuka och skadade 
patienter på ett trafik- och patientsäkert sätt (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 
2012). I en ambulans i rörelse är det svårt att säkerställa en adekvat cirkulation genom 
manuella bröstkompressioner och det kan även vara förenat med risker för 
ambulanssjuksköterskor (Brice et al., 2011; Steen et al., 2005). Det nämndes redan i ERC:s 
riktlinjer för år 2000 och 2005 att ambulanstransporter med pågående HLR hos patienter som 
på plats inte svarat på avancerad livräddning kan vara oetiska (Olasveengen et al., 2007). 
Ambulanssjuksköterskor bör uppmuntras att stanna kvar på plats för att i största möjliga 
utsträckning fokusera på att förse patienten med högkvalitativ HLR tills dess att 
återupplivningsförsöken avslutas eller återkomst av spontan cirkulation. Beslut om 
avtransport kan innebära en negativ påverkan på kvaliteten av utförd HLR, speciellt i ett tidigt 
skede av återupplivningsförsöket (Ødegaard et al., 2009). Olasveengen et al. (2007) beskriver 
att enligt deras studie är chansen till överlevnad cirka en procent hos de patienter som fortsatt 
erhållit HLR under transporten in till akutmottagning. Vidare menar de att denna låga siffra 
delvis kan bero på en försämring gällande kvaliteten på de manuella bröstkompressioner som 
utförs under transport jämfört med de som ges på plats (Olasveengen et al., 2007). Personer 
med vissa sjukdomstillstånd skall dock enligt SLAS riktlinjer alltid och så fort som möjligt 
transporteras in till akutmottagning under pågående HLR, exempelvis förgiftningar, sen 
graviditet, nedkylda personer, drunkningstillbud och traumatiska hjärtstopp (Blomberg, 
2017). 
 
Suserud, Jonsson, Johansson och Petzäll (2013) skildrar att vid kritiska situationer under 
transport äventyras personalens säkerhet. Petzäll (2008) beskriver att det förekommer att 
ambulanssjuksköterskor i sitt arbete känner sig begränsade av bilbältet och därmed lossar sig 
från det. Vanligast förekommande är det under ambulanstransporter då patienten har ett stort 
vårdbehov. I samband med dessa transporter kan flera vårdutövare behövas vid patientens 
sida, exempelvis för att utföra bröstkompressioner eller assistera patientens andning. När 
ambulanssjuksköterskor fokuserar på patientens behov och prioriterar dessa före sin egen 
säkerhet uppstår risker för både patienter, ambulanspersonal och medtrafikanter.  
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Enligt trafikförordningens bältesregler skall passagerare av ett fordon sitta på en plats med 
bilbälte om en sådan finns och använda det bältet (SFS, 1998:1276, kap. 4, 10§). 

Mekaniska bröstkompressioner 
 
Hjälpmedel som utför mekaniska bröstkompressioner har tagits fram och utvecklats som 
alternativ till manuella bröstkompressioner. Mekaniska bröstkompressionshjälpmedel kan ha 
betydelse för ambulanssjukvården, främst med hänsyn till aspekter som påverkar 
ambulanspersonalens arbetsmiljö (Socialstyrelsen, 2017b). ERC rekommenderar inte ett 
rutinmässigt användande av hjälpmedel som utför mekaniska bröstkompressioner men anser 
att de är ett rimligt alternativ i de situationer högkvalitativa manuella bröstkompressioner ej 
går att utföra eller då de äventyrar utförarens säkerhet (Monsieurs et al., 2015). Svenska rådet 
för hjärt-lungräddning (2017c) har i sin senast reviderade handlingsplan lagt till att mekaniska 
bröstkompressioner bör övervägas då manuella bröstkompressioner av hög kvalitet inte kan 
tillgodoses, eller vid transport in till sjukhus.  

LUCAS 
 
I Sverige finns det idag möjligheter för ambulanssjuksköterskor att använda sig av 
hjälpmedlet Lund University Cardiopulmonary Assist System [LUCAS] för att utföra 
mekaniska bröstkompressioner i enlighet med AHA:s och ERC:s riktlinjer (Jolife AB, 2014; 
Physio Control, 2018). LUCAS introducerades i Sveriges prehospitala vård år 2002 och då 
först i städerna Lund och Malmö (Steen et al., 2005). LUCAS är ett system som består av en 
stabiliserande ryggplatta som förs in under patienten och fäster vid en överdel som placeras 
över patientens bröstkorg. Överdelen består av en batteridriven kolv med en sugplatta på som 
utför kompressioner och dekompressioner av patientens bröstkorg (Jolife AB, 2014). LUCAS 
används främst på vuxna personer som akut drabbats av hjärtstopp som karakteriseras av en 
frånvaro av spontan andning och puls samt medvetslöshet (Hollenberg et al., 2016; Jolife AB, 
2014). LUCAS kan inte användas på alla personer eller när det inte säkert eller korrekt går att 
placera apparaten över den drabbades bröstkorg (Axelsson et al., 2006; Jolife AB, 2014). Om 
överdelen på LUCAS ej går att fästa i ryggplattan utan att bröstkorgen trycks ner är den 
drabbade personen för stor och om LUCAS larmar innebär det att personen är för liten för att 
mekaniska bröstkompressioner skall kunna utföras (Jolife AB, 2014). Skador som kan inträffa 
vid användandet av LUCAS är revbensfrakturer, blåmärken och ömhet i bröstkorgen (Jolife 
AB, 2014). Det finns även rapporter om att LUCAS förflyttat sig i riktning mot magen, 
speciellt vid en längre tids användning (Axelsson et al., 2006).  
 
Anantharaman et al. (2017) har i sin studie jämfört manuella bröstkompressioner med 
mekaniska bröstkompressioner utförda av LUCAS i prehospital miljö och har inte kunnat 
påvisa någon skillnad gällande överlevnad för de inkluderade personerna. Inte heller Perkins 
et al. (2015) har i sin jämförande studie kunnat påvisa någon ökad överlevnad efter 30 dagar. 
Rubertsson et al. (2014) har i sin studie inte kunnat urskilja någon ökad eller minskad 
överlevnad hos personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp och som erhållit behandling med 
LUCAS. En jämförelse gjordes i den studien fyra timmar efter det att hjärtstoppet inträffat. 
Anantharaman et al. (2017) menar dock att fördelar som kan påverka överlevnaden kan 
påvisas om LUCAS kopplas på den drabbade personen i ett tidigt skede. 
 
Ett flertal studier menar att LUCAS standardiserar kvaliteten på bröstkompressioner vilket i 
sin tur har en fördelaktig inverkan speciellt vid förflyttningar och transport av patienter med 
hjärtstopp i en miljö utanför sjukhus.  
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Dessa studier framhäver även att LUCAS möjliggör för fler korrekta bröstkompressioner utan 
att fördröja exempelvis defibrillering i jämförelse med de manuella bröstkompressioner en 
ambulansbesättning kan utföra över tid. Även tiden för avbrott i bröstkompressioner 
minimeras vilket kan främja för att ett adekvat perfusionstryck upprätthålls som i sin tur kan 
underlätta för en positiv utgång för patienten (Anantharaman et al., 2017; Gyory et al., 2017; 
Tranberg et al., 2015). Enligt Mirek et al. (2017) visar LUCAS främst på hemodynamiska 
fördelar, detta just tack vare den standardiserade och höga kvaliteten på bröstkompressionerna 
som då säkerställer en förbättrad genomblödning av hjärna och hjärta under en längre tid. 
 
Halliwell och Box (2013) menar att trots att ingen ökad överlevnad kunnat påvisas vid studier 
som inbegriper LUCAS erbjuder det mekaniska bröstkompressionshjälpmedlet flera 
fördelaktiga tillägg till hjärtstoppsvården utanför sjukhus. Bland annat att 
ambulanssjuksköterskor frigörs, att en standardiserad och hög kvalitet på 
bröstkompressionerna medför att HLR kan utföras effektivt under transport samt att 
ambulanssjuksköterskor då kan sitta fastspända med bilbälte. Fox et al. (2013) menar i sin 
studie att mekaniska bröstkompressioner utförda av LUCAS utgör ett pålitligt alternativ till 
manuella bröstkompressioner utförda under ambulanstransport och att LUCAS påverkar 
personalens säkerhet och medför att mindre personalresurser krävs. Steen et al. (2005) anser i 
sin studie att det främst av säkerhetsskäl bör vara obligatoriskt att använda hjälpmedel för att 
utföra mekaniska bröstkompressioner under ambulanstransporter.  

Vårdvetenskapligt perspektiv 
 
Att uppmärksamma patienters, anhörigas och vårdares perspektiv innebär även ett bekräftande 
av människors livsvärld. Livsvärldsperspektivet innebär att människors vardagsvärld och 
dagliga varande uppmärksammas. Livsvärldsperspektivet medför även att se, förstå, beskriva 
och undersöka världen så som den erfars av människor. Med livsvärlden som ansats i 
vårdandet krävs ett förhållningssätt där den enskilda personens levda och möjligen komplexa 
verklighet bekräftas. Att förstå vårdvetenskap och vårdande i termer av ett livsvärldsmöte 
betyder bland annat att det inte är tvunget att polarisera den medicinska kunskapen mot den 
vårdvetenskapliga. Med livsvärlden som ansats problematiseras istället den medicinska 
kunskapen ur patienters och vårdvetenskapens perspektiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
För att undvika vårdlidande behöver vården bedrivas utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet där teori och praktik integreras för att vara till värde för den enskilda personen. 
Vetenskapliga studier har dock en tendens att belysa generella värden och det gäller för den 
enskilda vårdutföraren att anpassa den generella vetenskapen till den enskilda personen. 
Svårighetsgraden av individens tillstånd kräver ett nyanserat och anpassat perspektiv för att 
klargöra livsmening och livskraft. Det är med stor känslighet för livsvärlden som 
vårdutföraren med sin expertis kan hjälpa en person i dess unika livssituation. Vid akut 
livräddande situationer, som vid hjärtstopp, blir den drabbade personen en passiv mottagare 
av vård och vårdaren får aktivt gå in och hjälpa (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Tidvis befinner sig vårdare i situationer där de behöver bemöta och utföra vårdhandlingar i 
relation till personer som har en påverkan på medvetandet och därför också har en begränsad 
autonom förmåga. Dessa medvetandepåverkade personer är begränsade gällande hur de 
förmår kommunicera ut hur de erfar sin livsvärld och sin omgivning. Det finns skäl att tro att 
medvetandepåverkade personer upplever sin livsvärld på ett annorlunda sätt som kan liknas 
vid den förvrängning av världen som visualiseras i drömmar.  
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Personer som varit medvetslösa kan ofta efter att de återfått medvetandet redogöra för sådant 
de hört under medvetslösheten och som sedan kan verifieras av vårdpersonal och anhöriga. På 
ett djupare plan kan störningar av medvetandet förstås i termer av en förändrad intentionalitet 
vilket innebär att vi alltid erfar världen som något som har en innebörd, en mening för 
individen. Intentionalitetsteorin utgör en kunskapsteoretisk grund för livsvärldsteorin, vilket 
innebär att det är väsentligt att ta reda på just hur den enskilda personen erfar världen eller sin 
omgivning oavsett om han eller hon är fullt vaken, medvetandespåverkad eller djupt 
medvetslös. Vårdandet måste därmed under alla omständigheter möta den levda och erfarna 
världen. Vårdandet av medvetandepåverkade och medvetslösa personer skall således präglas 
av samma omsorg i tal och handling och med samma värdighet och integritet som om den 
drabbade personen vore hörande och seende (Dahlberg et al., 2003; Dahlberg & Segesten, 
2010). 

Problemformulering 
 
Ett plötsligt hjärtstopp som inträffar utanför sjukhus är beroende av att 
ambulanssjuksköterskor skyndsamt under pressade arbetsförhållanden och i utmanande 
miljöer följer handlingsplaner för HLR. Simultant bör de genomföra flertalet moment för att 
ge den drabbade personen bästa möjliga omvårdnad och förutsättningar till överlevnad. Trots 
att allt fler personer erhåller HLR är överlevnaden fortsatt låg. Allt större tonvikt läggs idag 
vid att högkvalitativa bröstkompressioner utförs med så få avbrott som möjligt. Dock har 
tidigare forskning indikerat att manuella bröstkompressioner kan hålla otillräcklig kvalitet. 
Hjälpmedel som utför mekaniska bröstkompressioner har tagits fram och utvecklats som 
alternativ till manuella bröstkompressioner. Användning av mekaniska hjälpmedel vid 
hjärtstopp har inte kunnat påvisa någon förhöjd eller minskad patientöverlevnad men kan ha 
betydelse för ambulanssjukvården, främst med hänsyn till aspekter som påverkar 
ambulanssjuksköterskors arbetsmiljö. Vid hjärtstoppsituationer finns det i Sverige idag 
möjligheter för ambulanssjuksköterskor att använda sig av hjälpmedlet LUCAS för att utföra 
bröstkompressioner. Forskning inom området har främst haft en medicinsk inriktning. Få 
studier har av författarna kunnat urskiljas som åskådliggör ambulanssjuksköterskors 
upplevelser i samband med HLR och mekaniska bröstkompressioner. 

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra hjärt-lungräddning 
med det mekaniska bröstkompressionshjälpmedlet LUCAS. 

METOD 
 
Under metodavsnittet beskrivs ansats och design, urval, datainsamling och dataanalys. 

Ansats och design 
 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Enligt 
Henricson och Billhult (2012) grundar sig ett kvalitativt val av design på författarnas intresse 
för att beskriva, förstå och tolka informanternas upplevelser av ett specifikt fenomen. Polit 
och Beck (2012) beskriver att genom en induktiv ansats kan författarna till studien integrera 
informanternas upplevelser i syfte att utveckla en teori eller beskrivning som hjälper till att 
förklara och förstå det fenomen som studeras.  
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Intervjufrågorna i studien var semistrukturerade. Enligt Polit och Beck (2012) lämpar sig 
semistrukturerade intervjuer då författarna har en specifik uppsättning frågor inom ett 
ämnesområde där ett syfte skall besvaras. Intervjufrågor nedtecknades i förväg i en 
intervjuguide för att användas som stöd vid intervjutillfällena. Utifrån en stor öppen 
huvudfråga ombads informanten beskriva sina upplevelser utifrån en självupplevd 
hjärtstoppssituation. Med utgångspunkt i den beskrivna omvårdnadssituationen ställdes sedan 
ytterligare öppna frågor till informanten samt kompletterande följdfrågor. Intervjuguiden 
bidrog även till struktur under intervjuerna med målet att ge informanten möjlighet att med 
egna ord förse författarna med rik och detaljerad information om fenomenet som studeras utan 
att delar av fenomenet går förlorat (Polit & Beck, 2012). 

Urval 
 
I enlighet med Danielson (2012a) gjordes urvalet av informanter till studien med hänsyn till 
syftet och informanter inhämtades utifrån ett ändamålsenligt urval. Enligt Polit och Beck 
(2012) är det en passande urvalsmetod vid kvalitativa studier för att författarna skall finna de 
informanter som är mest lämpliga med varierande bakgrund och erfarenheter som har mest att 
bidra med inom det studerade området. Inklusionskriterier för studien medförde att 
informanterna skulle ha en pågående anställning som sjuksköterskor med 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ambulanssjukvård och varit yrkesverksamma 
i minst två år. Detta urvalskriterium valdes utifrån en önskan att finna ambulanssjuksköterskor 
med färdigheter inom området vilket enligt Benner (1993) bland annat skapas över tid.  
Informanterna skulle även inneha kunskap om mekaniska bröstkompressioner och använt sig 
av mekaniska hjälpmedel vid minst fem hjärtstoppssituationer. Grundutbildade sjuksköterskor 
utan specialistutbildning, sjuksköterskor med andra specialistsjuksköterskeutbildningar som 
anestesi, akutsjukvård och intensivvård samt om informanten arbetat mindre än två år inom 
ambulanssjukvård tilläts inte deltaga i studien och exkluderades således. Av de tretton som 
uppfyllde inklusionkriterierna valdes tio stycken informanter slutligen ut, fyra kvinnor och 
sex män. Urvalet av informanter gjordes med hänsyn till de informanter som var 
schemamässigt disponibla för intervju inom den tidsram som förelåg för studien. 

Datainsamling 
 
Rekrytering av informanter 
Områdeschefen för ambulanssjukvården i det berörda länet i Mellansverige kontaktades 
muntligt och tillfrågades om tillstånd att genomföra intervjuer på samtliga ambulansstationer i 
länet. Områdeschefen erhöll ett informationsbrev och samtyckesformulär. Efter godkännande 
av områdeschefen fick författarna till studien tillgång till en maillista innehållande 28 stycken 
sjuksköterskor yrkesaktiva i organisationen som alla hade en specialistutbildning med 
inriktning ambulanssjukvård. Via mail fick de en förfrågan om deltagande i studien samt 
bifogad forskningspersonsinformation och ett samtyckesformulär (bilaga 1). Mailet innehöll 
även demografiska frågor om ålder, utbildning, antal år verksam som sjuksköterska inom 
ambulanssjukvård, samt om de använt sig av mekaniska hjälpmedel för att utföra 
bröstkompressioner vid minst fem eller fler tillfällen. Dessa frågor ställdes för att garantera att 
informanterna uppfyllde de inklusionskriterier som valts. Om svar uteblev planerades en 
påminnelse att skickas ut. Tretton av de 28 stycken ambulanssjuksköterskor som tillsänts 
mailet svarade och var positiva till deltagande i studien. Personligt möte för intervju bokades 
därför slutligen med tio av ambulanssjuksköterskorna som svarat på mailet och visat intresse 
för deltagande i studien.  
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Genomförande av intervjuer 
En provintervju genomfördes för att kontrollera intervjuguide och dess innehåll, teknisk 
utrustning samt om uppskattad tid för intervjuerna stämde. Provintervjun kom sedan att 
inkluderas i studien. Ingen omarbetning av intervjuguiden gjordes efter provintervjun.  
 
Datainsamlingen utfördes i två veckor under 2018. Författarna gick innan varje 
intervjutillfälle tillsammans med informanten igenom forskningspersonsinformationen och 
informanten fick då skriva under samtyckesformuläret. Ovan nämnda formulär förvarades 
efter intervjun i ett låst skåp som endast författarna i studien hade tillgång till. Varje informant 
kodades för att kunna hålla isär insamlade data för senare analys och för att säkerställa 
anonymitet vid citatanvändning för senare resultat. Intervjuerna skedde på överenskommen 
tid på någon av länets ambulansstationer. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum där 
författare och informant kunde samtala ostört. Detta tryggade för att det som framkom i 
samtalet förblev konfidentiellt. Enligt Henricson och Billhult (2012) bör författarna vid 
insamlande av data vara anpassningsbara och följsamma mot deltagarna, miljön och de 
förändringar som kan komma att inträffa under datainsamlingen. Intervjuerna genomfördes 
före och efter informanternas ordinarie arbetspass. Författarna genomförde tre intervjuer 
tillsammans, där en av författarna höll i intervjun med stöd av den semistrukturerade 
intervjuguiden (bilaga 2) samtidigt som den andre författaren förde anteckningar. Övriga sju 
intervjuer delades upp mellan författarna att hålla var för sig. Intervjuerna spelades in med 
författarnas privata mobiltelefoners inbyggda inspelningsfunktion. Intervjuerna sparades 
sedan på mobiltelefonerna till dess de kunde föras över till författarnas privata 
lösenordskyddade datorer. Ingen ersättning utgick till informanterna.  

Dataanalys 
 
De inspelade intervjuerna transkriberades och varje intervju kodades mot en lista som 
förvarades oåtkomlig för andra än studiens författare. Data kom att analyseras genom 
kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) där analysen består av en 
förberedelsefas, organiseringsfas och rapporteringsfas. Förberedelsefasen innebär att få en 
ökad förståelse för innehållet i inhämtade data genom att upprepade gånger gå igenom 
materialet. Organiseringsfasen innebär att materialet ånyo granskas där innehåll som svarar 
mot syftet markeras. Dessa meningsbärande enheter kom att införas i en matris och kodas. 
Koder som hör samman bildade sedan subkategorier. Subkategorierna grupperades och 
utmynnade i generiska kategorier som överensstämde med syftet och abstraherades till en 
huvudkategori som beskrev ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra hjärt-
lungräddning med det mekaniska bröstkompressionshjälpmedlet LUCAS. Ett exempel på 
analysprocessen ses nedan (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen enligt Elo och Kyngäs (2008). 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Subkategori Generisk 
kategori 

Huvudkategori 

det är ju den 
krångliga lilla 
biten med den... 
den måste ju 
stängas av när vi 
flyttar och rör, för 
att den rör sig i 
och med att den är 
lite topptung. 
Även om vi 
stabiliserar upp så 
märker man att 
den flyttar sig… 
och man får göra 
kontroller hela 
tiden efter större 
lyft från mark och 
rullbår och så där. 
(8) 

Den krångliga 
biten är att 
göra 
förflyttningar 
med LUCAS 
då den är 
topptung och 
kan röra sig 
och ändra 
läge. Man 
måste hela 
tiden göra 
kontroller på 
läget i 
samband med 
större lyft. 

Att läget 
på 
LUCAS 
kan ändras 
vid 
patientförf
lyttning 
 

Att 
placeringen 
av LUCAS 
kan behöva 
upprepade 
korrigeringar 

Att övning 
och 
utbildning 
krävs för 
korrekt 
handhavan
de 
  

Att LUCAS är en 
omvårdnadsresur
s med vinst för 
personal och 
patient 
 
 
 
 
 
 
. 

Det är ju att jag 
sitter fast med 
bälte, det går 
liksom i 
150km/h… bara 
en liten 
inbromsning 
känns ju, då 
flyger ju jag fast 
det är en mjuk 
inbromsning i 
dom 
hastigheterna, så 
då vill man ju 
faktiskt gärna sitta 
fast. (4) 

En fördel är 
att jag sitter 
fastspänd med 
bälte när det 
går fort. Bara 
en liten 
inbromsning 
känns och då 
vill man gärna 
sitta fast. 
 

Att 
LUCAS 
möjliggör 
för 
personal 
att säkert 
sitta 
fastspänd 
under 
transport 
 

Att 
säkerheten 
under 
transport ökar 
för patient 
och personal 

Att 
LUCAS 
påverkar 
arbetsmilj
ö och 
patientsäk
erhet 
 

det är ju en extra 
kollega kan man 
ju säga…ett par 
extra händer så vi 
kan göra andra 
saker än att göra 
kompressioner. 
(5) 
 
 

Man får en 
extra kollega, 
ett par extra 
händer så vi 
kan göra andra 
saker 

Att 
LUCAS är 
en extra 
kollega 

Att 
teamarbetet 
underlättas 
 

Att 
LUCAS 
skapar 
andra 
förutsättni
ngar för 
personalen 
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Forskningsetiska övervägande 
 
Studien tog hänsyn till de forskningsetiska principernas huvudkrav för att bevara 
informanternas autonomi och integritet (Kjellström, 2012). Vetenskapsrådet (2009) beskriver 
de forskningsetiska principerna utifrån informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet med syfte att skydda informanterna från att 
utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse. Med hänsyn till 
informationskravet har informanterna delgivits information om syftet med studien och om 
deras villkor för deltagande. De som valt att delta i studien har informerats med tydlighet att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. 
Samtyckeskravet har upprätthållits då samtycke inhämtats skriftligen från varje informant.  
Författarna till studien har fått information om informanternas personuppgifter i form av 
namn, kön och ålder. Dessa data hanterades konfidentiellt mellan författarna vilket krävs för 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2009). Alla personuppgifter kopplade till 
informanterna skyddades och behandlades i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS, 
1998:204) och Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400). All data som antecknats, 
lagrats och avrapporterats har avidentifierats för att inte röja informanternas identitet. Den 
data som insamlades under intervjuerna har funnits i forskarnas privata mobila enheter och 
flyttats över till datorer skyddade med lösenord under arbetets gång. När arbetet varit 
färdigställt har all inspelad data och transkribering raderats. Nyttjandekravet innebär att 
materialet som samlats in för studien tas fram utifrån ett vetenskapligt syfte och ej lånas ut för 
icke-vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2009).  

RESULTAT 
 
I resultatet presenteras åtta subkategorier, tre generiska kategorier samt en huvudkategori där 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra hjärt-lungräddning med det mekaniska 
bröstkompressionshjälpmedlet LUCAS beskrivs. Huvudkategori samt generiska kategorier 
med tillhörande subkategorier skildras nedan, se tabell 2. För att tydliggöra resultat och analys 
har citat från informanterna använts.  
 
Tabell 2. Översikt av subkategori, generisk kategori och huvudkategori. 
Subkategori  Generisk kategori  Huvudkategori 
Att placeringen av LUCAS 
kan behöva upprepade 
korrigeringar  

Att övning och utbildning 
krävs för korrekt 
handhavande 
 

Att LUCAS är en 
omvårdnadsresurs med 
betydelse för personal och 
patient 
 
 
 
 

Att LUCAS utformning 
påverkar förflyttning 
Att patientens 
kroppsbyggnad begränsar 
användandet 
Att LUCAS är praktisk att 
använda men fordrar rutin   
Att säkerheten under 
transport ökar för patient och 
personal  

Att LUCAS påverkar 
arbetsmiljö och 
patientsäkerhet 
 

Att erbjuda patienten 
högkvalitativ hjärt-
lungräddning 
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Att teamarbetet underlättas Att LUCAS skapar andra 
förutsättningar för 
personalen 
 

Att personal avlastas och 
utrymme skapas för andra 
behandlingsåtgärder 

Att övning och utbildning krävs för korrekt handhavande   
 
Att placeringen av LUCAS kan behöva upprepade korrigeringar 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att läget på LUCAS kunde ändras vid patientförflyttningar 
i varierande situationer och miljöer. De beskrev att vid såväl mindre ändringar av patientens 
kroppsläge som vid större lyft och förflyttningsmoment tenderade LUCAS att röra sig över 
patientens bröstkorg. Den vanligast beskrivna upplevelsen var vid förflyttning av patient i 
trapphus och vid inlastning i ambulans. Ambulanssjuksköterskor beskrev att LUCAS då hade 
en benägenhet att förflytta sig på patientens bröstkorg trots att de gav LUCAS manuell 
stabilisering eller använde tillhörande stödremmar. De beskrev även att detta medför att ett 
stort fokus tillföll ständiga lägeskontroller. Ambulanssjuksköterskor upplevde att placeringen 
av LUCAS kan kräva upprepade lägesjusteringar och redogjorde för vikten av att placeringen 
blir korrekt utförd. I följande citat beskrev ambulanssjuksköterskor att LUCAS kunde 
förflytta sig på patientens bröstkorg: 
 

Vid själva förflyttningsmomentet, från exempelvis golv eller säng till bår, ned för 
trappor, där är ju LUCAS ett problem… och problemet är då att LUCAS förflyttar sig på 
patienten… Men samtidigt så tycker jag det är att ta i att säga att det är ett problem 
för under förflyttning och när man bär patienten ned för trappor så gör man inga bra 
manuella kompressioner heller. (2) 

 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att vid patientförflyttning begränsades möjligheten att 
utföra mekaniska bröstkompressioner med LUCAS. De beskrev att LUCAS ibland måste 
pausas eller kort stängas av vid lyft eller förflyttningar för att mekaniska bröstkompressioner 
inte kan genomföras på ett säkert sätt utan att riskera att skada patienten. Först när 
förflyttningen är verkställd och läget på LUCAS är noggrant kontrollerad kan mekaniska 
bröstkompressioner åter ges. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av detta skildras i 
kommande citat:  
 

Det är ju den krångliga lilla biten med den... den måste ju stängas av när vi flyttar och 
rör, för att den rör sig i och med att den är lite topptung. Även om vi stabiliserar upp 
så märker man att den flyttar sig… och man får göra kontroller hela tiden efter större 
lyft från mark och rullbår och så där. (8) 

 
Ambulanssjuksköterskor upplevde även att manuellt utförda bröstkompressioner blir avbrutna 
vid patientförflyttning. Ambulanssjuksköterskor upplevde att tid tas från bröstkompressioner 
vid applicering av LUCAS och beskrev att om appliceringen fördröjdes av någon anledning 
innebar det en nackdel för patienten.  
 
Att LUCAS utformning påverkar förflyttning 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS var stor och tung och beskrev den även som 
otymplig. De upplevde att LUCAS medförde att ytterligare utrustning måste bäras till och 
från patienten samtidigt som dyrbar tid passerade. De beskrev också att trots detta så innebar 
användandet av LUCAS stora vinster för personal som utför hjärt-lungräddning i sitt arbete. 
Detta skildrades av ambulanssjuksköterskor i följande citat: 
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Man vill få med allt och så mycket som möjligt på en gång för att slippa gå flera gånger 
och sinka tiden… den är tung, det är besvärligt ihop med allt annat som ska med. (9) 

 
Att patientens kroppsbyggnad begränsar användandet 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS inte är anpassad för alla patienter och att 
individer med för liten eller för stor kroppsbyggnad uteslöts från behandling med mekaniska 
bröstkompressioner då LUCAS inte kunde nyttjas som hjälpmedel på dem. Var patienten tung 
med stor kroppsbyggnad kunde placeringen av ryggplattan vara svår att få på rätt plats och 
kräva en del justeringar. Ambulanssjuksköterskor upplevde att det kunde vara svårt att initialt 
bedöma om LUCAS passade på patienten och ibland efter att först prövat använda LUCAS 
fått övergå till att manuellt utföra bröstkompressioner. De beskrev också att LUCAS var ett 
användbart hjälpmedel vid normalstora patienter och upplevde då att applicering och 
användning ofta förflöt smidigt. I följande citat skildras ambulanssjuksköterskors upplevelser 
av att inte kunna använda LUCAS på alla patienter: 
 

En nackdel är om patienten är för liten eller för stor. Vid ett tillfälle hade vi en patient 
som jag inte uppfattande som liten. LUCAS bara pep och jag trodde det var fel på 
apparaten fram tills vi kom på att patienten var för smal. (4) 

 
Att LUCAS är praktisk att använda men kräver rutin   
Ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS var lätthanterlig och användarvänlig och 
beskrev att den var smidig att ta ur sin väska, sätta igång och applicera på patienten. De 
beskrev att om det görs rätt från början så medförde inte hantering och applicering av 
apparaten ett problem. Ambulanssjuksköterskor upplevde att utbildning och repetition 
underlättade hantering. De beskrev att det var viktigt att lära känna sin utrustning genom 
kontinuerligt bruk och frekvent träning, detta skildras i följande citat:  
 

Jag ser inga nackdelar eller svårigheter. Jag tycker den är enkel… det är som med all 
utrustning, man måste lära sig hur utrustningen fungerar och gör man det så är det 
inte besvärligt… det är förstås en träningsfråga. (2) 

Att LUCAS påverkar arbetsmiljö och patientsäkerhet  
 
Att säkerheten under transport ökar för patient och personal 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS möjliggjorde för personal att säkert sitta 
fastspänd under transport vilket påtagligt påverkade arbetsmiljön. De beskrev att det kändes 
olustigt och farligt för personalen att utan bilbälte stå och utföra manuella bröstkompressioner 
under färd i höga hastigheter och att transporten upplevdes tryggare när LUCAS kunde 
användas. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av detta beskrivs i följande citat: 
 

Det är ju att jag sitter fast med bälte, det går liksom i 150km/h… bara en liten 
inbromsning känns ju, då flyger ju jag fast det är en mjuk inbromsning i dom 
hastigheterna, så då vill man ju faktiskt gärna sitta fast. (4) 

 
Ambulanssjuksköterskor beskrev även att det var svårt och trångt att utföra högkvalitativa 
bröstkompressioner i en ambulans som krängde och skakade och upplevde att LUCAS kunde 
utföra bättre bröstkompressioner under transport än vad ambulanssjuksköterskor själva kunde.  
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I situationer där ambulanssjuksköterskor befunnit sig långt ifrån sjukhus har tillgången till 
LUCAS legat till grund för beslutet att lasta och transportera in patienten till sjukhus då de 
själva bedömt att de inte hade klarat av att utföra manuell HLR på ett tryggt sätt under 
rådande förutsättningar. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra HLR under 
transport skildras i följande citat: 
 

Det känns ju ganska tryggt… jag vet att det pågår kompressioner hela tiden, dom är 
livsviktiga. Jag vet att i en bil som skakar och kränger och svänger skulle vi aldrig klara 
det. Det gå inte för en människa att komprimera under dom förhållandena. (10) 
 

Att erbjuda patienten högkvalitativ hjärt-lungräddning 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS gav bröstkompressioner av kvalitet, att 
mekaniskt utförda bröstkompressioner var effektiva och gav patienten en jämn cirkulation. De 
beskrev att patientens cirkulation kunde upplevas stabilare och att patienten ofta återfick en 
bra färg när LUCAS användes, det reflekterades emellertid om det hade någon avgörande 
inverkan på utgången för patienten. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av LUCAS 
inverkan på patientens cirkulation skildras i följande citat:  
 

Jag tycker ju alltså, rent kliniskt att när jag ser på patienten så får den ju ofta en bra 
färg och upplevs som bra cirkulerad, kanske bättre än när man gör manuella så… Sen 
om den har någon positiv effekt, det vet jag ju inte. (7) 

 
Ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS gav kontinuerliga bröstkompressioner med 
samma djup, kraft och frekvens hela tiden som utrustningen användes. De beskrev att LUCAS 
inte blev trött och fortsatte på samma sätt så länge batterierna hade ström kvar vilket bidrog 
till en ökad kvalitet på bröstkompressionerna. Ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS 
gav bra bröstkompressioner över tid och kunde vara en fördel för patienten när en längre tids 
hjärt-lungräddning genomfördes. Ambulanssjuksköterskor berättade att de aldrig kan utföra 
enhetliga bröstkompressioner manuellt under så lång tid som LUCAS kan och att det är en av 
anledningarna till varför det upplevs bli bättre utförda bröstkompressioner i slutändan när 
LUCAS används. I följande citat skildras en jämförelse mellan manuella och mekaniska 
bröstkompressioner: 
 

… det är som om du är i skogen och väljer mellan att använda en motorsåg eller en 
handsåg. (3) 

 
Ambulanssjuksköterskor beskrev att LUCAS erbjöd fysisk avlastning i en stressad situation 
och att manuella bröstkompressioner var fysiskt ansträngande att göra. En trötthetskänsla 
infann sig ofta ganska tidigt i förloppet och upplevdes ha en omedelbar effekt på 
bröstkompressionernas kvalitet. De beskrev även att mekaniska bröstkompressioner föredras 
framför manuellt utförd hjärt-lungräddning. I följande citat beskrivs hur 
ambulanssjuksköterskor kunde känna inför att inte ha möjlighet att använda LUCAS:  
 

Man tycker att det är synd att den inte funkar eftersom den avlöser 
oss och det blir ju bättre kompressioner i slutändan… så som i bilen och sådär men… Vi 
kan ju aldrig utföra riktigt samma kompressioner så länge… och i bil är det ju ännu 
svårare om patienten skall med in… men man är ju två som får avlösa varandra och 
man får göra det bästa av det men LUCAS hade vart det ultimata. (1) 
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Att LUCAS skapar andra förutsättningar för personalen 
 
Att teamarbetet underlättas 
Ambulanssjuksköterskor upplevde vid användande att LUCAS ingav en känsla av trygghet 
och beskrev det som en självklarhet att ta med sig LUCAS in i hjärt-lungräddningssituationer 
och att det kändes skönt när LUCAS kunde appliceras på patienten. De upplevde även en 
förbättrad kommunikation i teamet när LUCAS användes då ingen personal stod bunden till 
att göra bröstkompressioner och ingen behövde lösas av för vila. Ambulanssjuksköterskor 
upplevde att LUCAS bidrog med struktur i hjärt-lungräddningssituationen, speciellt då 30:2 
inställningen användes och att flödet på arbetet förbättrades. De beskrev att LUCAS var 
fördelaktig för ambulansteamet och att LUCAS upplevdes som en extra kollega som övertar 
en stor del av arbetet vid hjärt-lungräddning. I följande citat skildras hur 
ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS underlättade:  
 

Det är ju en extra kollega kan man ju säga… ett par extra händer så vi kan göra andra 
saker än att göra kompressioner. (5) 

 
Vidare upplevde ambulanssjuksköterskor att LUCAS underlättade överrapportering på 
akutmottagningen då mottagande personal avlastades och inte behövde ta över 
bröstkompressioner direkt vid ankomst. Överrapportering kunde ske i en lugnare vårdmiljö 
och alla inblandade kunde vara med och lyssna innan patienten flyttades. I följande citat 
beskrivs hur ambulanssjuksköterskor upplevde att teamet påverkades när LUCAS används: 
 

När LUCAS är på så upplever jag att vi har bättre kommunikation idag än tidigare. Vi 
evaluerar mer och diskuterar mer i teamet, helt enkelt för att vi har möjlighet… Förut 
gick det åt två personer som turades om att utföra manuella kompressioner. När de 
inte gjorde kompressioner var de tvungna att vila och andas. Nu när LUCAS är på så 
har vi en lugn situation. Det är inte samma stress och vi har mycket bättre möjligheter 
att kommunicera i teamet. (2) 

 
Att personal avlastas och utrymme skapas för andra behandlingsåtgärder  
Ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS avlastade dem i arbetet, frigjorde personal och 
att utrymme gavs till andra arbetsuppgifter. De beskrev att LUCAS underlättade hjärt-
lungräddningssituationen i väntan på ytterligare resurser och att användandet av LUCAS ofta 
gjorde att minst två händer lösgjordes som annars varit helt sysselsatta med att utföra 
bröstkompressioner. Vid en sådan situation beskrevs LUCAS som en otrolig nytta för patient 
och personal. När två ambulansbesättningar var engagerade i hjärtstoppssituationen frigjordes 
ofta fler händer som kunde koncentrera sig på att hantera luftväg, sätta nål och administrera 
läkemedel. I följande citat beskrivs ambulanssjuksköterskors upplevelser av att LUCAS 
avlastade dem i arbetet: 
 

Initialt, alltså första minuterna kan jag tycka att det är lite stressande för det är många 
saker som ska göras men har man väl fått på LUCAS så är man lite home safe. Alltså då 
har man cirkulationen och en tar luftvägen och en kan koncentrera sig på pvk eller 
benborr. När man är ensam besättning, så har man väl fått på LUCAS så tycker jag att 
man kan hantera situationen. (6) 
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Ambulanssjuksköterskor beskrev även upplevelsen av att LUCAS underlättade 
anamnestagande och dokumentation av tider och när läkemedel givits, sådant som annars var 
svårt att hinna med. Ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS skapade utrymme för 
reflektion och planering, något som var viktigt att få tid till som teamledare vid en 
hjärtstoppssituation. De upplevde även att LUCAS bidrog till en lugnare vårdmiljö. När den 
applicerats och påbörjat sina bröstkompressioner infann sig ofta ett genomgående lugn och 
hjärtstoppssituationen kändes mer kontrollerad. I följande citat skildras 
ambulanssjuksköterskors upplevelser av en lugnare vårdmiljö när LUCAS användes: 
 

När den väl är på och jobbar då blir det lugnare… Då är det inte längre någon som 
behöver komprimera och blir trött eller behöver bytas av och rotera. Vi kan fokusera 
på en luftväg, nån kan sätta nål… (8) 

 
Ambulanssjuksköterskor upplevde även att LUCAS frigjorde tid för patientens anhöriga. 
LUCAS skapade gynnsammare förutsättningar för personalen att finnas där för, informera och 
erhålla anamnes från anhöriga.  

DISKUSSION 
 
Under diskussionsavsnittet återfinns studiens metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats 
och klinisk tillämpbarhet. 

Metoddiskussion 
 
Vid kvalitativ metod bedöms trovärdighet utifrån kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, giltighet 
och överförbarhet (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs, 2014). I den här 
studien kommer därför dessa begrepp diskuteras under detta avsnitt.  
 
Ansats och design 
Studiens ansats och design behöver innehålla ett syfte som är nåbart och möjligt att besvara 
för att uppnå tillförlitlighet (Elo et al., 2014). Genom att använda en kvalitativ intervjustudie 
med en semistrukturerad intervjuguide ansåg författarna att det valda syftet kunde besvaras då 
detta gav informanterna möjligheter att beskriva hur de upplevde och tolkade det aktuella 
fenomenet. En kvalitativ design lämpar sig när individers upplevelser skall studeras med 
avsikt att uppnå en djupare förståelse (Henricson & Billhult, 2012). Den induktiva ansatsen 
samlade ambulanssjuksköterskornas upplevelser till en beskrivning vilket bidrar till att 
förklara och förstå det fenomen som studeras (Polit & Beck, 2012). Det är möjligt att en 
annan metod som exempelvis en enkätstudie kunnat leda fram till ett annat resultat då 
informant och den som intervjuar aldrig möts vid enkätstudier vilket hade kunnat bidra till att 
informanten känt sig tryggare att mer ärligt svara på ställda frågor. Dock tror författarna att en 
enkätstudie resulterat i kortare svar till motsats mot det rika och beskrivande innehåll 
intervjuer ofta genererar. 
 
Urval 
Urvalet resulterade i att tretton ambulanssjuksköterskor yrkesverksamma på tre olika 
ambulansstationer i ett län i Mellansverige anmälde sitt intresse för intervju. Av dessa valdes 
tio stycken ambulanssjuksköterskor slutligen ut. Författarna till studien hade en förhoppning 
om att erhålla en jämn fördelning mellan män och kvinnor i skilda åldrar med olika lång 
yrkeserfarenhet samt finna representanter från alla länets ambulansstationer, vilket i slutändan 
föll väl ut.  
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Denna variation eftersträvades för att nå så olika erfarenheter av det studerade fenomenet som 
möjligt för att kunna besvara syftet vilket även inverkar på studiens trovärdighet och giltighet 
(Henricson & Billhult, 2012). De utvalda informanternas yrkeserfarenhet inom 
ambulanssjukvård varierade mellan fyra och 23 år och samtliga hade varit 
ambulanssjuksköterskor i minst två år. Informanter från tre olika ambulansstationer med 
varierande avstånd till närmsta sjukhus fanns representerade. De sjuksköterskor som endast 
hade grundutbildning eller annan specialistutbildning eller någon av dem som inte valdes ut 
till deltagande i studien hade kunnat berika innehållet och bidra till en jämnare fördelning 
angående kön, ålder och yrkeserfarenhet. Författarna till studien upplevde att en 
specialistutbildning inom ambulanssjukvård skulle vara mer avgörande för deltagande.   
 
Båda författarna är verksamma inom ambulanssjukvården i det län som studien är genomförd 
vilket medfört att författare och informanter träffats tidigare och även i några fall arbetat 
tillsammans. En förväntan hos informanterna att svara på ett visst sätt i linje med det synsätt 
som finns i organisationen kan därför förekommit. Det kan diskuteras om innehållet från 
intervjuerna hade sett annorlunda ut om författarna valt att utföra studien i ett annat län där 
informanterna inte är bekanta med författarna. Författarna tog detta i beaktande men anser 
trots detta att det inte förelåg något beroendeförhållande mellan författare och informanter i 
denna studie som kan medföra en otillbörlig påtryckning eller påverkan som i sin tur kan ha 
påverkat resultatet (The World Medical Association, 2013; Vetenskapsrådet, 2009).  
 
Datainsamling 
Författarna arbetade fram en intervjuguide med semistrukturerade frågor (bilaga 2). En 
pilotstudie genomfördes med tillfredställande resultat då den svarade mot studiens syfte, inga 
revideringar ansågs nödvändiga. Den genomfördes för att sörja för intervjuguidens kvalitet 
och dess giltighet (Kvale & Brinkman, 2014). Vid varje intervjutillfälle klargjordes 
informantens rättigheter i form av en genomgång av samtyckesformuläret (Bilaga 1) som 
informanterna fick skriva under. Intervjuerna utfördes av författarna själva och 
dokumenterades med mobiltelefonernas inspelningsfunktion vilket var en lyckad metod med 
tydligt ljudupptag. Författarna valde att endast dokumentera enstaka stödord under 
intervjuerna och kunde på så vis vara goda lyssnare och notera kroppsspråk och ansiktsuttryck 
som fördjupar informanternas berättelser (Danielsson, 2012b).  
 
Intensionen var att båda författarna skulle sitta med under alla intervjuer för att stärka 
giltigheten i studien (Kvale & Brinkman, 2014). Detta blev dock svårt att få till 
schemamässigt under den begränsade tidsram som förelåg. Utfallet blev att 30 procent av 
intervjuerna genomfördes gemensamt, utöver det gjordes intervjuerna enskilt. Fördelen med 
att vara två författare vid intervjutillfället kan vara att den som inte leder intervjun tillsynes 
lättare uppfattar berättelsens nyanser och då ställer fler följdfrågor för att fördjupa 
berättelserna. Dock utvecklades intervjutekniken vid varje intervjutillfälle och följdfrågorna 
föll sig mer naturligt, detta gjorde att författarna kände sig bekväma i att genomföra 
intervjuerna enskilt. Inspelningarna av intervjuerna vidarebefordrades mellan författarna för 
att bibehålla en gemensam bild av intervjuernas innehåll samt för att utvecklas i 
intervjuteknik. Intervjuernas längd varierade utifrån informanternas berättelser och de kom att 
bli mellan 15 och 25 minuter långa. Enligt Kvale och Brinkman (2014) brukar vanligtvis 
antalet intervjuer i en kvalitativ studie skifta beroende på tid och tillgängliga resurser samt 
mättnad. Enligt Polit och Beck (2012) kan sex till tio informanter vara ett tillräckligt antal att 
sträva efter vid kvalitativa studier. Med hänsyn till detta valde författarna att tio informanter 
kunde vara ett lämpligt antal till datainsamlingen.  
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Allt eftersom intervjuerna genomfördes kunde en viss mättnadseffekt urskiljas. Det kan 
diskuteras om ett färre antal men längre intervjuer skulle valts som istället analyserats djupare 
för att beskriva fenomenet. 
 
Dataanalys 
Redan under intervjuerna reflekterade författarna kring informanternas berättelser och 
uppfattade vissa mönster i deras beskrivna upplevelser, detta underlättade analysstarten. 
Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan författarna och mailades sinsemellan så 
att båda författarna hade en komplett uppsättning av det transkriberade materialet som sedan 
lästes igenom i sin helhet. Intervjuer är som datainsamlingsmetod tidskrävande men bidrar 
ofta med betydelsefull kunskap vilket författarna instämmer med (Danielson, 2012a). Därefter 
genomfördes förberedelsefasen, organiseringsfasen och rapporteringsfasen gemensamt för att 
erhålla en ömsesidig bild av materialets innehåll och mångsidiga nyanser. Det gemensamma 
arbetet under dataanalysen stärker studiens trovärdighet enligt Polit och Beck (2012). Alla 
analysfaser innebar att upprepat gå igenom materialet med ett bibehållet fokus på syftet, detta 
för att skapa gynnsammare förutsättningar för att nya aspekter skulle träda fram. Enligt Elo et 
al. (2014) är det kategoriernas benämning och rimlighet som avgör resultatets giltighet. 
Författarna upplevde svårigheter att ta fram såväl passande koder, subkategorier som 
kategorier och fick hela tiden gå tillbaka till syftet, diskutera med varandra och med 
handledaren till studien. Till en början blev de kondenserade meningsbärande enheterna för 
korta när de kodades vilket gav anledning till att kodningen till en del fick göras om. Med för 
korta koder blev det svårt att komma vidare i analysprocessen och viktigt innehåll kan då gå 
förlorad vilket beskrivs av Danielson (2012b).  
 
Förförståelse påverkar analysprocessen när kategorierna blir till och därför är det viktigt att 
författarna i studien reflekterat över sin förförståelse (Priebe & Landström, 2012). Det 
noterades att en viss förförståelse kunde föreligga då informanten föreföll vara medveten om 
att författarna själva använt sig av LUCAS och därmed naturligt avstod från utförligare 
beskrivningar som möjligen ansågs självklara för båda parter. Det kan diskuteras om mer 
uttömmande svar kunnat erhållas av informanterna om författarna inte haft samma 
förkunskaper gällande LUCAS. Detta kan ha påverkat studiens trovärdighet. För att reducera 
effekterna av förförståelse behövde författarna kontinuerligt vara uppmärksamma på detta och 
aktivt ställa följdfrågor för att få informanternas upplevelser beskrivna med deras ord och inte 
tolkade utifrån förförståelse. Att författarna reflekterade kring sin förförståelse inverkade på 
studiens tillförlitlighet (Priebe & Landström, 2012). Studiens överförbarhet berör i vilken 
omfattning resultatet kan användas i andra sammanhang (Elo et al., 2014). För att skapa 
förutsättningar för överförbarhet har författarna noga beskrivit metod och förfarande. Enligt 
Elo och Kyngäs (2008) är det genom en tydlig presentation av resultat tillsammans med 
beskrivande citat som överförbarheten kan ökas, det upplever författarna till aktuell studie att 
de gjort.  

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra hjärt-
lungräddning med det mekaniska bröstkompressionshjälpmedlet LUCAS. Resultatet 
analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och kyngäs (2008) och utmynnade i 
en övergripande huvudkategori som benämns att LUCAS är en omvårdnadsresurs med 
betydelse för personal och patient. Huvudkategorin har tre underliggande generiska 
kategorier.  
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Det är dessa generiska kategorier som kommer diskuteras nedan under rubrikerna att övning 
och utbildning krävs för korrekt handhavande, att LUCAS påverkar arbetsmiljö och 
patientsäkerhet samt att LUCAS skapar andra förutsättningar för personalen.  
 
Att övning och utbildning krävs för korrekt handhavande 
Ett återkommande fynd i resultatet var att ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS hade 
en benägenhet att ändra sitt ursprungsläge på patientens bröstkorg vid både mindre ändringar 
av kroppsläge som vid större förflyttningsmoment exempelvis ned för trappor. Detta 
överensstämmer med rapporter om att LUCAS ändrat sitt läge på patienten och då främst i 
riktning mot magen, detta har speciellt kunnat ses vid en längre tids användning (Axelsson et 
al., 2006). Ambulanssjuksköterskor i studien beskrev att detta medförde att dem hade ett stort 
fokus på att se till att LUCAS inte ändrade sitt läge och om så skedde ändra placeringen av 
LUCAS sugkopp.  
 
I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskor upplevde att vid patientförflyttningar så 
fanns begränsade möjligheter att utföra mekaniska bröstkompressioner med LUCAS. LUCAS 
ändrade sitt ursprungliga läge vilket gav anledning till att bröstkompressioner inte kunde 
genomföras på ett för patienten säkert sätt utan att risk för skada uppkom. I sådana fall 
pausades eller stängdes LUCAS av. Skador som visat sig uppkomma vid användande av 
LUCAS är revbensfrakturer, blåmärken och ömhet i bröstkorgen (Jolife AB, 2014). I studien 
beskrev ambulanssjuksköterskor att det vid förflyttningar var minst lika svårt att erbjuda 
manuella bröstkompressioner av hög kvalitet och på ett säkert sätt. Detta sammantaget belyser 
att moment där patienten behöver flyttas kan ställa stora kvar på personalen och att det finns 
risk att bröstkompressioner oavsett om de är mekaniska eller manuella inte utförs alls eller 
blir av sämre kvalitet.    
 
Resultatet skildrar att ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS inte är lämpad för alla 
och att patienter med för liten eller stor kroppsbyggnad då kan tvingas uteslutas från 
behandling. De upplevde att kroppsbyggnaden kunde försvåra applicering, att det kunde vara 
svårt att initialt okulärt bedöma om LUCAS passade patienten samt att det är beklagligt när 
LUCAS inte kan användas. Att LUCAS inte kan användas på alla patienter stämmer överens 
med vad som framkommer i en studie av Larsson och Engström (2013) samt vad som 
beskrivs i en pilotstudie (Axelsson et al., 2006) och av tillverkaren (Jolife, 2014). Att LUCAS 
inte kan användas på alla patienter går emot hälso- och sjukvårdens mål att erbjuda patienter 
en vård på lika villkor (SFS, 2017:30, kap. 3, 1§). 
 
Ett annat fynd från resultatet är att ambulanssjuksköterskor beskrev att LUCAS var 
användarvänlig och smidig att hantera samt att de upplevde att utbildning och kontinuerlig 
repetition skapade gynnsammare förutsättningar för dem att hantera LUCAS. Detta är ett 
resultat som står i motsvarighet med Larsson och Engströms (2013) resultat där dem beskriver 
att ambulanssjuksköterskor betonar hur viktig utbildning och kontinuerlig övning är för att 
känna sig trygg. Ambulanssjuksköterskors kompetensbeskrivning behandlar forskning, 
utveckling och utbildning och beskriver vikten av att delta i utvecklingen av ny utrustning och 
teknik samt förmågan att kunna identifiera säkerhetsbrister (Riksföreningen för 
Ambulanssjuksköterskor, 2012). Detta kan förstås som att ambulanssjuksköterskor upplever 
att LUCAS är lätt att använda men även fordrar en viss yrkesvana.  
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Att LUCAS påverkar arbetsmiljö och patientsäkerhet  
I resultatet beskrev ambulanssjuksköterskor upplevelser av att mekaniska bröstkompressioner 
utförda av LUCAS möjliggjorde för dem att säkert sitta fastspända med bilbälte under 
transporten in till mottagande sjukhus, vilket inte var möjligt vid manuell HLR. 
Ambulanssjuksköterskor beskrev i studien upplevelser av ökad säkerhet och förhöjd 
trygghetskänsla när LUCAS användes. Brice et al. (2012) menar att vid jämförelse av 
manuella och mekaniska bröstkompressioner utförda under ambulanstransport ökar 
personalens säkerhet när LUCAS används. Även Fox et al. (2013) anser att LUCAS är ett 
tillförlitligt alternativ till manuella bröstkompressioner och uppvisar en positiv inverkan på 
personalens säkerhet. Steen et al. (2005) bedömer i sin studie att det av säkerhetsskäl bör vara 
tvunget att använda hjälpmedel för att utföra mekaniska bröstkompressioner under 
ambulanstransporter. Suserud et al. (2013) och Petzäll (2008) skildrar att när patienten har ett 
stort omvårdnadsbehov äventyras personalens säkerhet då bilbältet ofta upplevs begränsande 
och har en negativ inverkan på personalens möjlighet att ansvara för omvårdnaden av 
patienten. Ambulanssjuksköterskor beskrev i studien att när de var tvungna att ståendes utan 
bilbälte utföra manuella bröstkompressioner under färd kändes det olustigt och farligt. Med 
detta sammantaget kan det förstås som att tillgången till mekaniska 
bröstkompressionshjälpmedel som LUCAS kan hjälpa till att reducera situationer då 
ambulanssjuksköterskor utsätter sig själv och patienten för fara genom att obältade under färd 
i höga hastigheter utföra manuella bröstkompressioner, vilket även har en inverkan på den 
upplevda arbetsmiljön. Enligt Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (2012) bör 
ambulanssjuksköterskor kunna utföra förflyttningar och transporter av sjuka och skadade 
patienter på ett trafik- och patientsäkert sätt vilket även innefattar att följa lagar och regler. 
Enligt trafikförordningens bältesregler skall passagerare av ett fordon sitta på en plats med 
bilbälte om en sådan finns och använda det bältet (SFS, 1998:1276, kap. 4, 10§). Ovanstående 
kan förstås som att möjligheten att utnyttja LUCAS kan skapa gynnsammare förutsättningar 
för ambulanssjuksköterskor att följa lagar och regler. 
 
I studiens resultat beskrev ambulanssjuksköterskor att det var svårt och trångt att utföra 
högkvalitativa bröstkompressioner i en ambulans som krängde och skakade i höga hastigheter 
och att de upplevde att LUCAS kunde utföra bättre bröstkompressioner under transport än vad 
dem själva kunde. Detta stämmer överens med tidigare forsknings beskrivning av att det i en 
ambulans i rörelse är svårt att säkerställa en adekvat cirkulation genom manuella 
bröstkompressioner och som beskrivits ovan även vara förenat med risker för 
ambulanssjuksköterskor (Brice et al., 2011; Steen et al., 2005). Chansen till överlevnad är 
cirka en procent hos de patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus då manuell HLR 
fortsatt fullföljs under transport till sjukhus. Detta tros delvis bero på en försämring gällande 
kvaliteten på de manuella bröstkompressioner som patienten erhåller under transport jämfört 
med de som ges på plats (Olasveengen et al., 2007). Ambulanssjuksköterskor bör uppmuntras 
att stanna kvar på plats för att i största möjliga utsträckning fokusera på att förse patienten 
med högkvalitativ HLR (Ødegaard et al., 2009). Dock skall personer med vissa 
sjukdomstillstånd enligt SLAS riktlinjer alltid och skyndsamt transporteras in till sjukhus 
under pågående HLR (Blomberg, 2017). LUCAS kan anses erbjuda flera fördelaktiga tillägg 
till prehospital hjärtstoppsvård. En av dessa tillägg är att en standardiserad kvalitet på 
bröstkompressionerna medför att HLR kan utföras effektivt under transport (Halliwell & Box, 
2013). LUCAS kan anses vara ett passande alternativ i de situationer högkvalitativa manuella 
bröstkompressioner ej går att genomföra eller då de äventyrar utförarens säkerhet (Monsieurs 
et al., 2015).  
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Detta kan förstås som att mekaniska bröstkompressionshjälpmedel som LUCAS inte enbart 
erbjuder personalen en förbättrad arbetsmiljö utan också kan medföra att patienten erbjuds 
bröstkompressioner av högre kvalitet i enlighet med gällande riktlinjer än om de utförs 
manuellt och således påverkas även patientsäkerheten.  
 
I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskor upplevde att LUCAS mekaniska 
bröstkompressioner var effektiva, av kvalitet och gav patienten en jämnare cirkulation. Det 
anses i flera studier att LUCAS visar på hemodynamiska fördelar relaterat till den 
standardiserade kvaliteten på bröstkompressionerna som bedöms förbättra genomblödningen 
av främst hjärna och hjärta (Anantharaman et al., 2017; Gyory et al., 2017; Mirek et al., 2017; 
Tranberg et al., 2015). Detta harmonierar med ambulanssjuksköterskors beskrivningar av att 
LUCAS kontinuerliga och standardiserade bröstkompressioner ofta resulterar i att patienten 
får en bra färg. I relation till detta reflekterade ambulanssjuksköterskor i studien om LUCAS 
hade någon egentlig och påvisbar inverkan på patientöverlevnaden. Anantharaman et al. 
(2017) har jämfört manuella bröstkompressioner med mekaniska bröstkompressioner utförda 
av LUCAS i prehospital miljö och har inte kunnat påvisa någon differens gällande 
överlevnad. Rubertsson et al. (2014) har vid en jämförande mätning fyra timmar efter 
hjärtstoppet inträffat inte heller kunnat urskilja någon skillnad i överlevnad. Perkins et al. 
(2015) har i sin jämförande studie inte heller kunnat påvisa någon ökad överlevnad efter 30 
dagar. Det kan förstås som att ambulanssjuksköterskor är medvetna om att tidigare forskning 
inte kunnat påvisa någon ökad patientöverlevnad vid jämförelse av manuella och mekaniska 
bröstkompressioner men ser utifrån sina erfarenheter andra positiva fördelar med att använda 
LUCAS för både patient och personal.    
 
Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor upplevde att de inte kunde utföra alltigenom lika 
bröstkompressioner som LUCAS och att det är en av anledningarna till varför de upplevde 
LUCAS bröstkompressioner som bättre. Ødegaard et al. (2009) låter förstå att kvaliteten på 
manuellt utförda bröstkompressioner ofta är otillräcklig vilket kan vara en bakomliggande och 
bidragande orsak till varför överlevnaden efter hjärtstopp är så låg. En allt större betoning 
läggs numera vid att manuella bröstkompressioner skall hålla hög kvalitet och bedöms vara en 
nödvändighet för att förbättra resultaten av HLR (Monsieurs et al., 2015). 
Ambulanssjuksköterskor i studien skildrade att manuella bröstkompressioner var fysiskt 
ansträngande att göra och att LUCAS erbjöd dem fysisk avlastning i en i övrigt stressad 
situation. De upplevde att det infann sig en trötthetskänsla och att det hade en inverkan på de 
bröstkompressioner de gav patienten. Detta stämmer överens med tidigare studiers 
beskrivningar av att trötthet tidigt infinner sig hos den som utför manuella bröstkompressioner 
och att det inverkar på bröstkompressionernas kvalitet (Ashton et al., 2002; Hightower et al., 
1995; Ochoa et al., 1998). 
 
Att LUCAS skapar andra förutsättningar för personalen  
Enligt Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (2012) ansvarar ambulanssjuksköterskor 
för att tillgodose den sjuka patientens enskilda behov av avancerad omvårdnad men med 
begränsade resurser. När ambulanssjuksköterskor genomför A-HLR skall dem utöver 
bröstkompressioner och ventilering även utföra ett flertal andra behandlingsåtgärder som 
defibrillering, nålsättning och administrering av läkemedel (Blomberg, 2017; Svenska rådet 
för hjärt-lungräddning, 2017c). Det kan tolkas att ambulanssjuksköterskor i studien upplevde 
att detta är mycket att hantera på endast två personer då de beskrev upplevelsen av att LUCAS 
underlättade hjärt-lungräddningssituationen i väntan på ytterligare resurser. De upplevde att 
LUCAS bidrog till en lugnare och mer kontrollerad vårdmiljö och att LUCAS frigjorde 
händer att utföra resterande behandlingsåtgärder.  
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Ambulanssjuksköterskor beskrev också att LUCAS skapade gynnsamma förutsättningar för 
reflektion och planering samt att tid frigjordes till att vårda anhöriga och ta tillvara på den 
information anhörig hade om patienten. Detta kan tolkas som en vårdvetenskaplig 
medvetenhet. Att uppmärksamma anhörigas perspektiv innebär ett bekräftande av patientens 
livsvärld. Livsvärldsperspektivet innebär att människors vardagsvärld och dagliga varande 
uppmärksammas. Med livsvärlden som ansats problematiseras den medicinska kunskapen ur 
patienters och vårdvetenskapens perspektiv (Dahlberg et al., 2003; Dahlberg & Segesten, 
2010).  
 
Dahlberg et al. (2003) och Dahlberg och Segesten (2010) redogör för vikten av att 
omhändertagandet i tal och handling ska präglas av samma omsorg oavsett patientens 
medvetandegrad. Att i en hjärt-lungräddningssituation bemöta patienten med samma 
värdighet och integritet som om han eller hon vore vaken kan bli en utmaning när många 
moment ska utföras simultant och patienten inte kan tala för sig. I studien upplevde 
ambulanssjuksköterskor att LUCAS frigjorde mänskliga resurser som kunde ombesörja och 
värna om patientens livsvärld, integritet och omvårdnad bland annat genom en ökad möjlighet 
till kommunikation i teamet samt med patientens närmast anhöriga. Riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor (2012) beskriver att utvärdering och dokumentation av 
omvårdnadsuppdraget skall ske på ett patientsäkert sätt och att omvårdnaden ska organiseras 
för att främja för patientens och anhörigas välbefinnande. Patientens berättelse ska identifieras 
för att förebygga lidande i livssituationer när dem plötsligt förändras. Detta överensstämmer 
med ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbetsuppgifter som anamnestagande och 
dokumentation underlättades när LUCAS används. 
 
Nancarrow et al. (2013) har i en studie tagit fram tio principer för ett bra teamarbete. De 
beskriver att teamarbete är en dynamisk process där två eller flera personer utför ett 
gemensamt uppdrag utifrån bedömning, planering och utvärdering. Inom vården uppnås detta 
genom ett ömsesidigt samarbete, öppen kommunikation samt ett delat beslutsfattande. En av 
principerna belyser att tillgången till tillräckligt med fysiska resurser som en bidragande 
faktor till ett bra teamarbete. Detta överensstämmer med när ambulanssjuksköterskor i studien 
beskrev att när LUCAS användes så ingav det en trygghet och underlättade för 
kommunikationen i teamet samt att personal frigjordes från att utföra bröstkompressioner. 
Larsson och Engström (2013) skildrar att när ambulanssjuksköterskor utför HLR 
framkommer upplevelser av att de hade behov av ett bra utrymme och god kommunikation 
mellan sig själva och medarbetarna för att upprätthålla bröstkompressionernas kvalitet. Det 
kan diskuteras om detta är en viktig och inverkande faktor som gör att 
ambulanssjuksköterskorna i studien beskrev LUCAS som en självklarhet att ta med sig in i 
alla hjärt-lungräddningssituationer och att det kändes skönt när LUCAS kunde appliceras på 
patienten.  
 
Vidare beskrev studiens ambulanssjuksköterskor att överrapportering på akutmottagning 
kunde underlättas av LUCAS då mottagande sjukvårdspersonal upplevdes få en ökad 
möjlighet att ta emot information om patienten från ambulanssjuksköterskor under lugnare 
förhållanden när de inte omgående behövde ta över bröstkompressionsarbetet. Att 
ambulanssjuksköterskor upplever detta som värdefullt stämmer överens med Svensk 
sjuksköterskeförening och Svenska läkarsällskapets (2013) beskrivning av att alla medlemmar 
i ett akutteam bör ha en situationsmedvetenhet, alltså en gemensam bild av vårdsituationen för 
att det fortsatta teamarbetet ska få en tydlig struktur gällande beslutsfattande och vårdinsatser. 
Detta underlättas av att alla får möjlighet att tillgodogöra sig samma information.  
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Ett välfungerande teamarbete där olika kompetenser samarbetar efter gemensamt uppsatta mål 
ger också de bästa förutsättningarna för patientomvårdnad. 

Slutsats 
 
Denna studie visade att LUCAS är ett betydelsefullt och uppskattat mekaniskt hjälpmedel 
bland ambulanssjuksköterskor när de utför hjärt-lungräddning utanför sjukhus. 
Ambulanssjuksköterskor föredrog mekaniska bröstkompressioner framför manuella 
bröstkompressioner trots en medvetenhet om att behandling med mekaniskt hjälpmedel enligt 
tidigare forskning inte kunnat påvisa någon ökad patientöverlevnad. Istället beskrev 
ambulanssjuksköterskor att de vid bruk av LUCAS upplevde fördelar som hade betydelse för 
dem och deras arbetsmiljö, fördelar som inverkade på arbetssätt och säkerhet. Bland annat 
kunde ambulanssjuksköterskor använda bilbälte och således färdas säkert samtidigt som 
patienten erhöll högkvalitativa bröstkompressioner utförda av LUCAS. Utifrån studiens 
resultat kan det vara av vikt att verksamheter som bedriver ambulanssjukvård tar större 
hänsyn till ambulanssjuksköterskors perspektiv vid implementering, utveckling och 
utvärdering av ett mekaniskt hjälpmedel.  

Klinisk tillämpbarhet 
 
Den aktuella studien kan bidra till kunskapsutveckling vad gällande användandet 
av mekaniskt hjälpmedel och ta fram utvecklingsområden och tydliggöra behov av ytterligare 
forskning inom området som kan gynna både patienter och ambulanssjuksköterskor. Studien 
kan bidra till ökad kunskap om hur ambulanssjuksköterskor upplever det att använda ett 
mekaniskt bröstkompressionshjälpmedel. Studien beskriver bland annat att 
ambulanssjuksköterskor upplevde en säkrare arbetsmiljö när de använde LUCAS. Studien kan 
redovisas för att ta fram utvecklingsområden relaterade till ambulanssjuksköterskors 
arbetsmiljö vid hjärtstopp utanför sjukhus då studien belyser flera aspekter ur 
arbetsmiljösynpunkt. Ambulanssjuksköterskorna i studien beskrev även att LUCAS har 
utvecklingsbehov. I dagsläget kan den ej tillämpas på alla patienter som drabbats av ett 
plötsligt hjärtstopp. Det finns behov av ytterligare forskning kring ambulanssjuksköterskors 
upplevelser för att fortsätta utveckla det mekaniska bröstkompressionshjälpmedlet LUCAS 
samt andra fabrikat. Det kan bidra till att ta fram fler varianter av LUCAS eller möjligheter till 
att förbättra LUCAS så alla patienter som drabbas av hjärtstopp har samma möjlighet att 
erhålla behandling. 
 
  



 

 25 

REFERENSER 
 
Aasa, U., Barnekow-Bergkvist, M., Ängquist, K-A., & Brulin, C. (2005). Relationships 
between Work-related Factors and Disorders in the Neck-shoulder and Low-back Region 
among Female and Male Ambulance Personnel. Journal of Occupational Health, 47(6), 481–
489. doi:10.1539/joh.47.481 
 
Aasa, U., & Wiitavaara, B. (2016). Den prehospitala vårdmiljön: Personalens hälsa och 
arbetsmiljö. I B.-O. Suserud & L. Lundberg (Red.), Prehospital akutsjukvård (2. uppl., s. 72–
79). Stockholm: Liber AB. 
 
Anantharaman, V., Benjamin, B. L., Ang, S. H., Lee, C. Y. F., Benjamin Leong, S. H., Ong, 
M. E. H., … Hao, Y. (2017). Prompt use of mechanical cardiopulmonary resuscitation in out-
of-hospital cardiac arrest: the MECCA study report. Singapore Medical Journal, 58(7), 424–
431. doi:10.11622/smedj.2017071 
 
Andersson Hagiwara, M. (2016). Dokumentation och prehospital medicinsk teknik: 
Beslutstöd och dokumentation i prehospital vård. I B.-O. Suserud & L. Lundberg (Red.), 
Prehospital akutsjukvård (2. uppl., s. 235–252). Stockholm: Liber AB. 
 
Ashton, A., McCluskey, A., Gwinnutt, C.L., & Keenan, A.M. (2002). Effect of Rescuer 
Fatigue on Performance of Continuous External Chest Compressions Over 3 min. 
Resuscitation, 55(2002), 151–155. doi: 10.1016/S0300-9572(02)00168-5 
 
Axelsson, C., Nestin, J., Svensson, L., Axelsson, Å. B., & Herlitz, J. (2006). Clinical 
consequences of the introduction of mechanical chest compression in the EMS system for 
treatment of out-of-hospital cardiac arrest – A pilot study. Resuscitation, 71, 47–55. 
doi:10.1016/j.resuscitation.2006.02.011 
 
Benner, P. (1993). Från novis till expert: Mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 
Blomberg, T. (2017). Behandlingsriktlinjer SLAS 2017-05- 01. Hämtad 22 november, 2017, 
från http://www.flisa.nu/getfile.ashx?cid=116798&cc=3&refid=10  
 
Bremer, A. (2016). Den prehospitala vårdmiljön: Dagens ambulanssjukvård. I B.-O. Suserud 
& L. Lundberg (Red.), Prehospital akutsjukvård (2. uppl., s. 48–64). Stockholm: Liber AB. 
 
Brice, J. H., Studnek, J. R., Bigham, B. L., Martin-Gill, C., Custalow, C. B., Hawkins, E., & 
Morrison, L. J. (2012). EMS Provider and Patient Safety during Response and Transport: 
Proceedings of an Ambulance Safety Conference. Prehospital Emergency Care, 16(1), 3–19. 
doi:10.3109/10903127.2011.626106 
 
Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: I teori och praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B.-O., & Fagerberg, I. (2003). Att första 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB.  
 



 

 26 

Danielson, E. (2012a). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 163–176). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Danielson, E. (2012b). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 329–343). Lund: Studentlitteratur. 
 
Edelson, D. P., Abella, B. S., Kramer-Johansen, J., Wik, L., Myklebust, H., Barry, A. M., … 
Becker, L. B. (2006). Effects of compression depth and pre-shock pauses predict defibrillation 
failure during cardiac arrest. Resuscitation, 71, 137–145. 
doi:10.1016/j.resuscitation.2006.04.008 
 
Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 
Nursing, 62(1), 107–115. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 
 
Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). 
Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE Open. 4(1), 1–10. doi: 
10.1177/2158244014522633 
 
Fox, J., Fiechter, R., Gerstl, P., Url, A., Wagner, H., Lüscher, T. F., … Wyss, C.-A. (2013). 
Mechanical versus manual chest compression CPR under ground ambulance transport 
conditions. Acute Cardiac Care. 15(1), 1–6. doi: 10.3109/17482941.2012.735675.  
 
Gyory, R. A., Buchle, S. E., Rodgers, D., & Lubin, J. S. (2017). The Efficacy of LUCAS in 
Prehospital Cardiac Arrest Scenarios: A Crossover Mannequin Study. Western Journal of 
Emergency Medicine. 18(3), 437–445. doi:10.5811/westjem.2017.1.32575 
 
Gårdelöv, B. (2016). Den prehospitala vårdmiljön: Ambulanssjukvårdens utveckling i 
Sverige. I B.-O. Suserud & L. Lundberg (Red.), Prehospital akutsjukvård (2. uppl., s. 40–47). 
Stockholm: Liber AB. 
 
Hasselqvist-Ax, I., Riva, G., Herlitz, J., Rosenqvist, M., Hollenberg, J., Nordberg, P., … 
Svensson, L. (2015). Early Cardiopulmonary Resuscitation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. 
The New England Journal of Medicine, 372(24), 2307–2315. doi: 10.1056/NEJMoa1405796 
 
Halliwell, D., & Box, M. (2013). A journey with mechanical chest compression. Journal of 
Paramedic Practice, 5(11), 612–619. doi:10.12968/jpar.2013.5.11.612 
 
Henricson, M., & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 129–138). Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Herlitz, J. (2017). Svenska hjärt-lungräddningsregistret årsrapport 2017. Göteborg: Västra 
Götalandsregionen. Hämtad 9 oktober, 2017, från http://www.hlr.nu/wp-
content/uploads/hjart-lungraddningsregistret-arsrapport-2017.pdf 
 
Hightower, D., Thomas, S. H., Stone, C. K., Dunn, K., & March, J. A. (1995). Decay in 
Quality of closed-chest compressions over time. Annals of emergency medicine, 26(3), 300–
303. doi:10.1016/0300-9572(96)84942-2 
 



 

 27 

Hollenberg, J., Engdahl, J., Bremer, A., & Axelsson, Å. B. (2016). Vårdprogram i prehospital 
miljö: Cirkulation – Hjärtstopp. I B.-O. Suserud & L. Lundberg (Red.), Prehospital 
akutsjukvård (2. uppl., s. 339–349). Stockholm: Liber AB. 
 
Hollenberg, J., Svensson, L., & Rosenqvist, M. (2013). Out-of-hospital cardiac arrest: 10 
years of progress in research and treatment. Journal of Internal Medicine, 273, 572–583. doi: 
10.1111/joim.12064 
 
Jolife AB. (2014). LUCAS2: Bröstkompressionssystem: Användarhandbok. Hämtad 10 
oktober, 2017, från http://www.lucas-cpr.com/doc_se/100901-
06_Rev_A_LUCAS2_IFU_SV.pdf 
 
Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 
Från idé till examination (s. 
 
Kongstad, P. (2016). Den prehospitala vårdkedjan: Ambulanssjukvårdens organisation. I B.-
O. Suserud & L. Lundberg (Red.), Prehospital akutsjukvård (2. uppl., s. 149–165). 
Stockholm: Liber AB. 
 
Kvale, S., & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Larsson, R., & Engström, Å. (2013). Swedish Ambulance Nurses Experiences of Nursing 
Patients Suffering Cardiac Arrest. International Journal of Nursing Practice, 2013(19), 197–
205. doi: 10.1111/ijn.12057   
 
Mirek, S., Opprecht, N., Daisey, A., Milojevitch, E., Soudry-Faure, A., & Freysz, M. (2017). 
Comparative Hemodynamic Evaluation of LUCAS Device and Manual Chest Compression in 
Patients with Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Journal of Clinical Intensive Care and 
Medicine, 2017(2), 16–24. doi: 10.29328/journal.jcicm.1001005  
 
Monsieurs, K. G., Nolan, J. P., Bossaert, L. L., Greif, R., Maconochie, I. K., Nikolaou, N. I., 
… Zideman, D. A. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 
Section 1. Executive summary. Resuscitation, 95(2015), 1–80. 
doi:10.1016/j.resuscitation.2015.07.038 
 
Nancarrow, A. S., Booth, A., Ariss, S., Smith, T., Enderby, P., & Roots, A. (2013). Ten 
principels of good interdisciplinary team work. Human Resources for Health, 11(19), 1–11. 
doi: 10.1186/1478-4491-11-19 
 
Ochoa, F. J., Ramalle-Gómara, E., Lisa, V., & Saralegui, I. (1998). The effect of rescuer 
fatigue on the quality of chest compressions. Resuscitation, 37, 149–152. doi:10.1016/S0300-
9572(98)00057-4 
 
Olasveengen, T. M., Wik, L., & Steen, P. A. (2007). Quality of cardiopulmonary resuscitation 
before and during transport in out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, 76, 185–190. 
doi:10.1016/j.resuscitation.2007.07.001 
 



 

 28 

Ødegaard, S., Olasveengen, T., Steen, P. A., & Kramer-Johansen, J. (2009). The effect of 
transport on quality of cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. 
Resuscitation, 80, 843–848. doi:10.1016/j.resuscitation.2009.03.032 
 
Perkins, G. D., Lall, R., Quinn, T., Deakin, C. D., Cooke, M. W., Horton, J., … Gates, S. 
(2015). Mechanical versus manual chest compression for out-of-hospital cardiac arrest 
(PARAMEDIC): a pragmatic, cluster randomized controlled trial. Lancet, 385, 947–955. 
doi:10.1016/ S0140-6736(14)61886-9 
 
Petzäll, K. (2008). Trafiksäker transport och vård av patient i ambulans. Forskningsrapport 
Karlstad University Studies 2008:57.  
 
Physio Control. (2018). LUCAS-chest compression system: News Archive. Hämtad 14 januari, 
2018, från http://www.lucas-cpr.com/en/news_media/news_archive?news=4 
 
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for 
nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins.  
 
Priebe, G., & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 
begränsningar – grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s.31–52). Lund: Studentlitteratur.  
 
Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor. (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. 
Hämtad 17 oktober, 2017, från www.swenurse.se/globalassets/aktuellt-och-press-svensk-
sjukskoterskeforening/ambulans.kompbeskr.webb.pdf 
 
Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor. (2017). Fakta om ambulanssjukvården. Hämtad 
17 oktober, 2017, från http://ambssk.se/?page_id=418 
 
Rubertsson, S., Lindgren, E., Smekal, D., Östlund, O., Silfverstople, J., Lichtveld, R. A., … 
Karlsten, R. (2014). Mechanical chest compressions and simultaneous defibrillation vs 
conventional cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest: The LINC 
randomized trial. Journal of the American medical association, 311(1), 53–61. 
doi:10.1001/jama.2013.282538 
 
SFS 1998:204. Personuppgiftslagen. Hämtad 26 oktober, 2017, från 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204  
 
SFS 1998:1276. Trafikförordningen. Hämtad 22 november, 2017, från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276  
 
SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslagen. Hämtad 26 oktober, 2017, från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400  
 



 

 29 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 17 oktober, 2017, från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--
och-sjukvardslag_sfs-2017-30 
 
Socialstyrelsen. (2017a). Statistik om dödsorsaker 2016. Hämtad 8 oktober, 2017, från 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-9-10   
 
Socialstyrelsen. (2017b). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård - Hjärtstopp. Hämtad 22 
november, 2017, från 
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerhjartsjukvard/sokiriktlinjerna/hjartstopp  
 
SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i 
hälso- och sjukvården. Hämtad 17 oktober, 2017, från 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2000/2000-10-1 
 
SOSFS 2009:10. Ambulanssjukvård m.m. Hämtad 17 oktober, 2017, från 
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-10 
 
Steen, S., Sjöberg, T., Olsson, P., & Young, M. (2005). Treatment of out-of-hospital cardiac 
arrest with LUCAS, a new device for automatic mechanical compression and active 
decompression resuscitation. Resuscitation, 67, 25–30. 
doi:10.1016/j.resuscitation.2005.05.013 
 
Suserud, B.-O., Jonsson, A., Johansson, A., & Petzäll, K. (2013). Caring For Patients At High 
Speed. Emergency Nurse, 21(7), 14–18. doi: 10.7748/en2013.11.21.7.14.e1213 
 
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. (2017a). HLR-rådet: Fakta om HLR. Hämtad 22 
oktober, 2017, från http://www.hlr.nu/utbildning/fakta-om-hlr/ 
 
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. (2017b). HLR-rådet: Riktlinjer. Hämtad 23 oktober, 
2017, från http://www.hlr.nu/fakta-riktlinjer/riktlinjer/ 
 
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. (2017c). HLR-rådet: Handlingsplan för avancerad 
HLR vuxen. Hämtad 28 november, 2017, från http://www.hlr.nu/wp-
content/uploads/handlingsplan-a-hlr-vuxen.png  
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 26 
oktober, 2017, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 
 
Svensk sjuksköterskeförening & Svenska läkarsällskapet. (2013). Teamarbete och 
förbättringskunskap. Hämtad 5 april, 2018, från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-
vi/publikationer/Kvalitet/Teamarbete-och-forbattringskunskap/ 
 
The World Medical Association (2013). Declaration of Helsinki - Ethical Principles for 
Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 21 oktober, 2017, från 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-
medical-research-involving-human-subjects/ 
 



 

 30 

Tranberg, T., Lassen, J. F., Kaltoft, A. K., Hansen, T. M., Stengaard, C., Knudsen, L., … 
Terkelsen, C. J. (2015). Quality of cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac 
arrest before and after introduction of a mechanical chest compression device, LUCAS-2; a 
prospective, observational study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and 
Emergency Medicine, 23(1), 37–42. doi:10.1186/s13049-015-0114-2 
 
Vetenskapsrådet. (2009). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad 18 oktober, 2017, från http://www.codex.vr.se/en/texts/HSFR.pdf.   
 
Wik, L., Kramer-Johansen, J., Myklebust, H., Sørebø, H., Svensson, L., Fellows., & Steen, P. 
A. (2005). Quality of cardiopulmonary resuscitation during out-of-hospital cardiac arrest. 
Journal of the American medical association, 293(3), 299–304. doi:10.1001/jama.293.3.299 
 



 

 

Bilaga 1  
Forskningspersonsinformation och samtyckesformulär 
 
Bakgrund  
Allt större krav ställs på att ambulanssjuksköterskor med hänsyn till den sjuke personens 
enskilda behov och ibland komplexa sjukdomstillstånd självständigt och med begränsade 
resurser utför avancerad omvårdnad på ett patientsäkert sätt. Ett plötsligt hjärtstopp som 
inträffar utanför sjukhus är beroende av att ambulanssjuksköterskor skyndsamt under pressade 
arbetsförhållanden och i utmanande miljöer följer handlingsplaner för HLR och simultant 
genomför flertalet moment för att ge den drabbade personen bästa möjliga förutsättningar till 
överlevnad. Trots att allt fler personer erhåller HLR är överlevnaden fortsatt låg. Allt större 
tonvikt läggs idag vid att högkvalitativa bröstkompressioner utförs med så få avbrott som 
möjligt. Dock har tidigare forskning indikerat att manuella bröstkompressioner kan hålla 
otillräcklig kvalitet. Hjälpmedel som utför mekaniska bröstkompressioner har tagits fram och 
utvecklats som alternativ till manuella bröstkompressioner. Användning av mekaniska 
hjälpmedel vid hjärtstopp har inte kunnat påvisa någon förhöjd eller minskad 
patientöverlevnad men kan ha betydelse för ambulanssjukvården, främst med hänsyn till 
aspekter som påverkar ambulanssjuksköterskors arbetsmiljö. Vid hjärtstoppsituationer finns 
det i Sverige idag möjligheter för ambulanssjuksköterskor att använda sig av hjälpmedlet 
LUCAS för att utföra bröstkompressioner. Forskning inom området har främst haft en 
medicinsk inriktning. Få studier har av författarna kunnat urskiljas som åskådliggör 
ambulanssjuksköterskors upplevelser i samband med HLR och mekaniska 
bröstkompressioner.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra hjärt-
lungräddning med det mekaniska bröstkompressionshjälpmedlet LUCAS. 
 
Deltagare  
Du som deltar i denna studie är sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 
inriktning ambulanssjukvård. Du skall ha arbetat i minst två år inom ambulanssjukvården och 
använt dig av mekaniska bröstkompressionshjälpmedel vid minst fem hjärtstoppssituationer. 
 
Hur går studien till?  
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie. Vi kommer att sitta ner och samtala kring hur Du 
upplever att det är att utföra hjärt-lungräddning med mekaniska 
bröstkompressionshjälpmedel. Intervjusamtalet spelas in och kommer att avidentifieras. 
Intervjun beräknas ta ca 15–20 min. Vi avtalar en tid och kan komma till Din station. 
 
Deltagandet är frivilligt och Du har när som helst rätt att avbryta utan att uppge anledning.  
Du kan då komma att bli tillfrågad om den insamlade informationen får användas även om 
den inte är komplett, även där har du rätt att neka till detta. All data som insamlas under 
intervjun kommer att avidentifieras. Dina svar kommer att behandlas så att inte någon annan 
än författarna till studien kan ta del av dem. Resultatet av denna studie kommer att publiceras 
i DIVA-portalen i formen av ett självständigt arbete på avancerad nivå. 
 
Att tänka på!  
Känslomässiga minnen kan vara förknippade med dina erfarenheter av hjärt-lungräddning. 
Var medveten om att intervjun kan väcka känslor hos dig som medverkar. Vi förmedlar gärna 



 

 

vidare till din närmaste chef om Du upplever att du behöver stöd i form av samtal eller dylikt. 
Vidare vill vi säga att Du när som helst har rätt att avbryta eller ta en paus i intervjun. 
 
Ansvariga 
Studien är ett examensarbete på magisternivå och ingår som en del av 
specialistssjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet 
Högskola i Stockholm. Har du frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss. 
Intervjuerna kommer att hållas av Erika Greijer och Mats Jönsar. Handledare är Anna 
Kristensson Ekwall. Du har självklart även möjlighet att ställa frågor till oss i direkt samband 
med intervjutillfället. 
 
Erika Greijer  
Leg. Sjuksköterska 
 
Mats Jönsar 
Leg. Sjuksköterska 
 
Anna Kristensson Ekwall 
Handledare. Universitetslektor, docent i omvårdnad, dr med vet, Leg Sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning ambulanssjukvård  
 
Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien.  
  
  
……………………………………………………………………………………….. 
Ort och Datum                                                          Underskrift forskningsperson 
  
                                                                                  
……………………………………………………………………………………….. 

                                                                                       Namnförtydligande 
  
  
………………………………………………………………………………………..        
Ort och Datum                                                           Underskrift projektansvarig 
  
                                                                                      
……………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                    Namnförtydligande 
 

 
  



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Intervjuguiden utgör en del av ett examensarbete på magisternivå inom 
specialistssjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet 
Högskola i Stockholm.  
 
Kan du beskriva en hjärtstoppssituation där du använt dig av ett mekaniskt hjälpmedel 
(LUCAS) för att utföra HLR, från utalarmering till avslut eller avrapportering på 
akutmottagning?  
 
I denna situation; beskriv vad du upplevde som fördel?  
  -För patienten 
  -För dig själv 
  -För ambulansteamet  
  -Vid förflyttning och transport 
  -Vid hantering/användande av LUCAS 
 
I denna situation; beskriv vad du upplevde som nackdel/svårighet?  
  -För patienten 
  -För dig själv 
  -För ambulansteamet 
  -Vid förflyttning och transport 
  -Vid hantering/användande av LUCAS 
 
Kan du beskriva hur du känner inför att använda LUCAS igen?  
  
Följdfrågor: 
Hur kände du/hur kändes det?  
Kan du utveckla det lite mer?  
På vilket sätt menar du då? 
Hur menar du? 
Hur upplevde du det?  
 
Är det någonting mer som du vill tillägga som inte kommit fram under intervjun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


