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SAMMANFATTNING 
Syfte: Syftet var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser under ett bestämt 

Metod: Deltagande ambulanssjuksköterskor lottades ur en total urvalsgrupp bestående av 12 

kvinnor och 39 män. Fem kvinnor och fem män deltog. 

ambulansuppdrag som ledde fram till begagnande av LUCAS™. 

Kvalitativa intervjuer genomfördes, 

där Critical Incident Technique metoden användes.

Resultat: Intervjutexten kunde delas in i tre domäner, 10 underkategorier kunde identifieras 

som sorterades i tre kategorier. Slutligen formulerades ett tema. De initiala larmuppgifter från 

SOS Alarm är viktiga för ambulanssjuksköterskornas förberedelser. Det förekom 

hjärtstoppssituationer där arbetet gick bra, likväl situationer där problem uppstod. 

Informanterna uttryckte att de borde öva på LUCAS™ i större utsträckning än de gör i nu 

läget. Vid en del situationer upplevdes mottagande personal på akutmottagningen som 

stressade och att de inte lyssnade. Betecknande för informanternas upplevelser vad gäller de 

administrativa uppgifterna efter LUCAS™ uppdraget var inte positivt, dock betonades "team 

work". 

 Insamlade intervjudata värderades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Slutsats: Utvecklingen under ambulansuppdrag där LUCAS™ kommer till användning är 

beroende av; larmfakta, resurser, situationen på plats, planering, roller, arbetsledning, 

hanterandet av LUCAS™ och Case Report Form, anhöriga och åskådares reaktioner, 

mottagandet på akutmottagningen och slutligen att ambulanspersonalen samarbetar efter 

LUCAS™ uppdraget. 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, Critical Incident Technique, hjärt- lungräddning, 

 

LUCAS™ 
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ABSTRACT 
Aim: The aim was to investigate the ambulance nurses experiences during a specific 

ambulance missions that led to usage of LUCAS ™.

Method: 

  

Participating ambulance nurses were randomly assigned from a total sample group 

of 12 women and 39 men. Five women and five men participated.

Result: 

 Qualitative interviews were 

conducted, where the Critical Incident Technique approach was used. Collected interviews 

were valued using qualitative content analysis. 

Interview texts were divided into three domains, 10 subcategories could be identified 

which were sorted into three categories. A theme was finally formulated.  

The initial alarm data from SOS Alarm is important for the ambulance nurses preparation. 

There where cardiac arrest situations when the work went well, as well as situations where 

problems arose. The informants expressed that they should practice on LUCAS ™ to a greater 

extent than they now are doing. Staff in the emergency room, some time was perceived as 

stressful and they did not listen. The informants expressed frustration with the major 

administrative tasks after a LUCAS™ case, on the other hand, the "team spirit" where 

highlighted, they solve the task together

Conclusion: 

. 

Developments during ambulance missions where LUCAS ™ will be used 

depends on, alarm data, resources, situation at the scene, planning, roles, supervision, 

handling of LUCAS ™ and Case Report Form, relatives and viewer reactions, the receipt at 

the emergency department and finally that ambulance staff cooperates after the

 

 LUCAS ™ 

mission. 

Key words: Ambulance nurse, Critical Incident Technique, cardiopulmonary resuscitation, 

  

LUCAS™ 
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INTRODUKTION 
 

Arthur. - No, in good sooth: the fire is dead with grief, Being create for comfort, to be used in 
undeserved extremes: see else yourself; There is no malice in this burning coal; The breath of 
heaven has blown his spirit out... 

Återupplivning 

Hubert. - But with my breath I can revive it... (Shakespeare, 1595, Act IV scen1). 
 

Människan har under lång tid utfört försök att återuppliva medmänniskor som drabbats av 

andnings-/hjärtstopp på grund av sjukdom eller olycksfall. Tillvägagångssätten vid 

återupplivningsförsök har under historiens gång varit mer eller mindre framgångsrika. Mer 

avancerad metod- och teknikutveckling får anses skett från 1950 talet fram till i dag. De äldsta 

kända försöken till återupplivning skildras i hieroglyfer och grottmålningar som härstammar 

från omkring 3000 f.Kr. En berättelse härstammar från Egyptisk mytologi i vilken Isis 

återupplivar sin make Osiris genom att andas in i hans mun (Adgey, 2002). Andra historier 

härstammar från Sydamerika och berättar hur Maya och Inka folken för in rök i ändtarmen i 

syfte att försöka återuppliva en människa (Cooper, Cooper, & Cooper, 2006). En av de 

tidigaste nedskrivna berättelsen om en återupplivning hittas i Bibeln, andra Konungaboken 4 

(cirka 900 f.Kr.); 
Sedan lade han sig över pojken, med sin mun mot hans mun, sina ögon mot hans ögon och 
sina händer mot hans händer, och när han nu låg böjd över honom började pojkens kropp bli 
varm. Elisha reste sig och gick av och an i rummet, men sedan böjde han sig över kroppen 
igen. Då nös pojken, sju gånger, och slog upp ögonen (Bibeln, 2004, s.407)

 
. 

Vid återupplivningsförsök under 1700- och 1800 talet användes i bland en tunna som 

placerades på sida, den drabbade placerades ovanpå tunnan med ansiktet nedåt, sedan rullades 

den drabbade över tunnan framåt och tillbaka gång på gång. Denna rörelse åstadkom 

omväxlande kompression och dekompression av bröstkorgen. Detta gamla förfaringssätt 

liknar nutida metoder där kompression av bröstkorgen åstadkommer sammanpressning av 

hjärta och lungor och dekompression av bröstkorgen expanderar hjärta och lungor (Cooper, 

Cooper, & Cooper, 2006). I en artikel författad av Gordon, Fainer, & Ivy (1950) beskrivs 

åtskilliga tillvägagångssätt hur drabbade under tidsperioden 1858 till 1948 kunde erhålla 

konstgjord andning. Gordon, Fainer, & Ivy, konstaterar att Nielsens metod som praktiserades 

i de skandinaviska länderna är effektivare än Schäfer metoden. Båda metoderna innebär att 

den drabbade placeras i bukläge. Nielsens metod går ut på att livräddaren placerar sig vid 

huvudänden och omväxlade trycker på ryggen och drar i armarna, medans Schäfer metoden 

enbart är en "tryck" metod. Det var dock inte förrän 1956 som James Elam och Peter Safar 
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presenterade tekniken mun-mot-mun-metoden som vi känner till den i dag (Gordon, 1967). 

Hjärt- lungräddning (HLR) utvecklades vid Johns Hopkins University på 1960 talet, forskarna 

visade att kombinationen med externa hjärtkompressioner och konstgjord andning kunde 

användas för att rädda liv (Cooper, Cooper, & Cooper, 2006). Första lyckosamma 

beskrivningen av då elektricitet används vid återupplivning av människa skildrades 1774 av 

Squires (Hollenberg J. , 2008) och han beskrev en incident där ett barn ramlat ut genom ett 

fönster och blivit pulslöst; "efter att ha överfört några elchocker via bröstkorgen kände jag 

svag puls och efter ett par minuter började barnet att andas" (Hollenberg, 2008, s.9). I modern 

tid var Zoll, 1955 först med att på vetenskapligt sätt beskriva en lyckad defibrillering av 

ventrikelflimmer till sinusrytm (Hollenberg, 2008). Under 1980 talet utarbetades riktlinjer 

med extern defibrillering som ytterligare en delkomponent tillsammans med externa 

hjärtkompressioner och konstgjord andning. Nutida principer vid utförandet av HLR grundar 

sig på omfattande forskning och har som mål att uppnå bästa möjliga tillfrisknande med 

avseende på hjärtat och hjärnan. Förfining av HLR tekniken sker kontinuerligt och riktlinjerna 

för återupplivning revideras med jämna mellanrum för att optimera de fyra grundläggande 

stegen för livsuppehållande åtgärder; luftväg, andning, cirkulation, och defibrillering (Cooper, 

Cooper, & Cooper, 2006). 

 

Hjärtstopp 

"Hjärtstopp innebär upphörande av hjärtats mekaniska funktion. Bekräftat av; att det inte går 

att känna puls, medvetslöshet, andningsstillestånd eller agonal andning" (Bohm, 2009, s.1). 

Globalt sett är ischemisk hjärtsjukdom den vanligaste orsaken till hjärtstopp utanför sjukhus. 

Andra anledningar till hjärtstopp kan vara; hjärtarytmier, kardiomyopati, sjuklighet i hjärtats 

klaffar, medfödd hjärtsjukdom och onormal elektrisk aktivitet i hjärtats retledningssystem. 

Det förekommer även orsaker till hjärtstopp som primärt inte härleds till hjärtmuskeln och 

dess funktion, som exempelvis; traumatisk- och icke traumatisk blödning, lungembolism, 

lungsjukdom, överdos, kvävning, drunkning, stroke och plötslig spädbarnsdöd. De icke 

kardiella orsakerna till hjärtstopp är i större utsträckning terapiresistenta än de som orsakas av 

hjärtsjukdom (Bohm, 2009). Uppskattningar av totala antalet personer som under ett år 

drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus, är i Europa 375 000 och i USA 275 000 (Steen, 

Sjöberg, Olsson, & Young, 2005). Siffror baserade på data från Skottland samt fem 

europeiska städer, visar att på årsbasis är frekvensen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus 

mellan 49,5 - 66 per 100 000 individer. Studien från Skottland omfattar data från 21 175 

hjärtstopp som skett utanför sjukhus och bedöms lyfta fram viktiga bakomliggande orsaker 
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och variabler (Nolan, 2005). I en prospektiv studie insamlades successivt uppgifter om 

hjärtstopp som skett utanför sjukhus i Stockholm (n=1 542) och Göteborg (n=546), studiens 

resultat visade att incidensen var i genomsnitt 40,5 per 100 000 individer (Hollenberg, o.a., 

2007). I Sverige med en population på cirka 9 millioner, drabbas årligen mellan 6 000 till 10 

000 individer utav hjärtstopp utanför sjukhus (Hollenberg, 2008). Trots fortlöpande forskning, 

utbildningsinsatser och regelbunden uppdatering av internationella och nationella riktlinjer för 

behandling under hjärtstopp, har inte överlevnaden utanför sjukhus nämnvärt förbättrats, 

endast 5% av de som drabbats lever ett år senare (Steen, Sjöberg, Olsson, & Young, 2005). 

Länkarna i den akutvårdskedja som kan rädda liv under hjärtstopp, består av tidigt larm, tidig 

HLR, tidig avancerad HLR (A-HLR) tidig defibrillering samt tidig avancerad sjukhusvård 

(Nolan, 2005). 

 

Hjärt- Lung Räddning 

Riktlinjer för handläggning av hjärtstopp behöver regelbundet uppdateras för att i slutänden 

livräddare ska kunna ge adekvat behandling utifrån bästa tillgängliga forskarrön (Nolan, 

2005). Uppdatering av nationella riktlinjer sker ungefär vart femte år, de som gäller för 

närvarande lanserades i Sverige 2006 av Swedish Resuscitation Council (SRC) och baseras på 

internationella riktlinjer från American Heart Association (AHA) och European Resuscitation 

Council (ERC) (Kramer Johansen, o.a., 2006). Möjligheten att överleva ett hjärtstopp är 

beroende av snabbt påbörjande av effektiv och oavbruten HLR. God kvalitet på 

bröstkompressioner resulterar i 20-30% av normalt blodflöde och det är svårt att åstadkomma 

och bevara detta blodflöde, uppehåll i komprimerandet måste därför minimeras. Forskning 

tyder på att det både på sjukhus och utanför sjukhus ofta förekommer onödiga avbrott av 

hjärtkompressioner (Odegaard, Olasveengen, Steen, & Kramer Johansen, 2009). 

 

Manuella bröstkompressioner 

Enligt de riktlinjer för HLR som lanserades nationellt under 2006, ska 30 bröstkompressioner 

följas av två inblåsningar. Kompressionsdjupet skall vara fyra till fem centimeter och utföras 

med en takt på 100 per minut. För att så långt det är möjligt bibehålla god kvalitet med 

avseende på kompressionsdjup och hastighet, bör livräddarna turas om att komprimera 

varannan minut (Swedish Resuscitation Council, 2006). Redan inom två till tre minuters 

utförande av bröstkompressioner blir livräddaren trött och okoncentrerad vilket kan få effekter 

som; långa intervall utan komprimering, felaktig hanplacering, alltför långsamt eller snabbt 

komprimerande, alltför grunda eller djupa kompressioner (Jäntti, Kuisma, & Uusaro, 2007). I 
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en studie utförd av Olasveengen, Wik, & Steen (2008) samlades mätdata på utförda 

hjärtkompressioner in och analyserades, före och under ambulanstransport. Det visade sig att 

hjärtkompressioner inte utfördes under 48% av tiden och att de i medeltal var för grunda. När 

försökspersonen komprimerade var frekvensen i medeltal 121/min, och då intervall utan 

kompressioner räknades med blev frekvensen i medeltal 64/min. Ambulanspersonalen ägnade 

mycket av tiden till att analysera EKG rytm på defibrillatorn och till defibrillering, under tiden 

saknade patienten cirkulation. 

 

Mekaniska kompressioner / dekompressioner 

Hjärtkompressionssystemet LUCAS™ är en maskin som används inom ett antal 

ambulansverksamheter i Sverige och den utför outtröttligt 100 mekaniska kompressioner / 

dekompressioner per minut enligt riktlinjer från AHA, ERC och SRC för HLR. LUCAS™ 

kan appliceras snabbt och kan användas på huvudparten av de som drabbas av hjärtstopp. 

LUCAS™ finns tillgänglig i två versioner, en tryckluftsdriven (LUCAS1™) och en nyare 

version med elektrisk drift (LUCAS2™). Oavsett vilken version som används så hjälper 

utrustningen livräddaren att vidmakthålla livsviktig blodcirkulation till hjärnan och hjärtat 

(Jolife, 2010). Inom ambulansverksamheter i Uppsala används LUCAS2™, benämns i texten 

fortsättningsvis 

 

LUCAS™. Det har visat sig vid experimentella försök att LUCAS™ ger 

bättre blodflöde än manuellt utförda bröstkompressioner (Steen, Sjöberg, Olsson, & Young, 

2005). Utrustningen möjliggör behandlingsalternativet, defibrillering samtidigt som hjärtat 

komprimeras, vilket enligt en pilotstudie visade sig öka korttidsöverlevnaden. Överlevnad på 

längre sikt och effekt på neurologiska funktioner är dock fortfarande ofullständigt utforskat. 

LUCAS™ möjliggör artificiell cirkulation och därför går det att utföra Percutaneous 

Coronary Intervention (PCI), och på så sätt öppna upp förträngning (-ar) i hjärtats kranskärl 

(Axelsson, Nestin, Svensson, Axelsson, & Herlitz, 2006). Det finns ännu inget konkret stöd 

från utförd forskning att mekaniska bröstkompressioner ger ökad överlevnad på sikt, 

användande av LUCAS™ bidrar dock till ökad säkerhet för personal och patient då 

ambulanspersonalen inte behöver utföra manuella kompressioner (Odegaard, Olasveengen, 

Steen, & Kramer Johansen, 2009). I det etiska resonemang som SRC förde i samband med 

utarbetande av gällande riktlinjer för HLR framkom synpunkten att det till och med kan vara 

oetiskt att under ambulansfärd behandla terapiresistent hjärtstopp med manuella 

kompressioner (Baskett, Steen, & Bossaert, 2005). 
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Ambulanssjuksköterskan 

Socialstyrelsen definierar ambulanssjukvård som, hälso- och sjukvård som utförs av hälso- 

och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans. Vidare avgränsas den svenska 

ambulanssjukvården som en akutmedicinsk resurs, för vilken regionala 

hälsovårdsmyndigheten i de olika länen är ansvarig (SOSFS 2009:10, 2009). 

Ambulanssjukvården i Sverige har utvecklats från att främst vara en transporttjänst till att 

utföra avancerad akutsjukvård utanför sjukhus även kallad prehospital sjukvård. 

Kompetensnivån hos ambulanspersonal har sedan i slutet av 1970-talet ökat från sjuveckors 

utbildning till att i dagsläget oftast omfatta sjuksköterskekompetens (Beillon, Suserud, 

Karlberg, & Herlitz, 2009). Ambulanssjuksköterskans yrkesroll består av att på daglig basis ta 

en rad olika beslut, vilka många gånger kan ha inverkan på den drabbades fortsatta livskvalitet 

och i en del fall patientens möjlighet till överlevnad (Gunnarsson & Warren Stömberg, 2009 ; 

Wireklint Sundström, 2005). Villkoren vid omhändertagande av drabbad utanför sjukhus är 

annorlunda i förhållande till de som råder inne på sjukhus. Ambulanssjuksköterskans kontakt 

med den drabbade är förhållandevis kort och kan i vissa fall ske i riskfyllda miljö som 

exempelvis låg temperatur, blåst och överhängande risk för våld. Trots detta ska 

ambulanssjuksköterskan hinna med att skapa företroende, bedöma vårdbehov samt utföra 

adekvat intervention. Ambulanssjukvården har förbättrats de senaste årtiondena bland annat 

har ambulanserna utrustats med modern datateknologi, funktionella redskap samt flertalet 

läkemedel (Suserud, 2005). I motsvarande grad har anspråken på ambulanspersonalen ökat 

exempelvis har Socialstyrelsen bestämt att från och med 1 oktober 2005 ska varje 

akutambulans vara bemannad med minst en sjuksköterska för att läkemedeladministrering ska 

vara tillåtet (SOSFS 2005:12, 2005). 

 

Critical Incident Technique 

Under Andra Världskriget uppkom behov inom Amerikanska Flygvapnet att lösa vissa 

problem samt att på mycket kort tid rekrytera tusentals personer för att förse stridsflygplan 

med manskap. Intensiva studier genomfördes med avsikten att få svar på orsaken till problem 

och försöka hitta tillvägagångssätt för att kunna lösa dessa. Varför lämpade sig vissa män 

bättre som piloter och andra som navigatörer? Varför blev somliga bombuppdrag 

framgångsrika medan andra misslyckades? Psykologen John Flanagan utvecklade 

tillsammans med medlemmar av Aviation Psychology Team, US Army Air Forces en 

intervjumetod, som kom att kallas Critical Incident Technique (CIT) (Flanagan, 1954). 

Metoden utformades för att kunna identifiera faktiska omständigheter, samtidigt som den 
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eliminerade generaliseringar, tyckande och fördomar. Frågeformulär som ställde raka frågor 

och som krävde raka svar utvecklades, och frågorna ställdes till de instruktörer som var 

delaktiga i pilotutbildningen: Tänk på den senaste gången du såg en person som kandiderar 

till att bli pilot göra något som var ineffektiv. Vad ledde fram till situationen? Vad gjorde 

personen exakt? Varför var det ineffektivt? En liknande typ av intervjufrågor ställdes till 

flygpersonal som återvänt från misslyckade bombuppdrag: Varför misslyckades 

flyguppdraget? Vad ledde fram till situationen? Varför var strategin ineffektiv? (Gosnell, 

1966). Efter Andra Världskriget kriget renodlade Flanagan och hans medarbetare sina 

iakttagelser till lösningar på praktiska problem, så att CIT kunde användas inom icke-militära 

områden (Kemppainen, 2000). Med termen critical åsyftar Flanagan en detaljerad beskrivning 

av en viktig händelse som har haft en avgörande betydelse för berörd person och den kan ha 

varit antingen positiv eller negativ. Dessutom

 

 definierar Flanagan uttrycket incident som, en 

observerbar aktivitet som slutsatser och förutsägelser om den person som utför handlingen 

(Norman, Redfern, Tomalin, & Oliver, 1992). 

Problemformulering 

I nuläget pågår en multicenterstudie, LUCAS™ in cardiac arrest (LINC), där 

ambulansverksamheten i Uppsala är ett av totalt sex centra som deltar i studien. Svenska 

centra utöver Uppsala är; Gävle, Västerås och Malmö. Utländska centra är; Utrecht och 

Dorset. LINC är en prospektivt randomiserad multicenterstudie, där behandling med 

LUCAS™ vid hjärtstopp jämförs med manuella kompressioner enligt riktlinjer från 2005 för 

A-HLR, målsättningen är att inkludera 2500 patienter från sex centra under en två års period. 

En individ som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus, randomiseras efter konstaterande av 

hjärtstopp, antingen till behandling enligt gällande riktlinjer från 2005 för avancerad HLR 

eller till mekaniska bröstkompressioner med LUCAS™ och manuell defibrillering under 

pågående bröstkompressioner (Rubertsson, 2006). Multicenterstudier tar stora resurser i 

anspråk med avseende på planering, rekrytering av patienter, övervakning av protokoll, 

analysering av data och uppföljning. Trots identiska utbildningsprogram innan igångsättandet 

av LINC studien och återkommande utbildning och övning under studiens gång, kan det 

finnas variationer i genomförandet av studien mellan olika centra. Eventuellt förekommande 

variationer kan påverka resultatet av studien. Följaktligen behöver forskarna försöka hitta sätt 

att upptäcka och hantera oönskade variabler (Tomte, o.a., 2009). Beroende på agerande, kan 

oönskade variabler uppstå genom hela akutmedicinska vårdkedjan, bestående av SOS Alarm, 

ambulanspersonal och personal på mottagande sjukhus. Vad gäller ambulanspersonalen kan 
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exempelvis otillräckligt övning göra att LUCAS™ inte hanteras enligt gällande riktlinjer för 

LINC. Författarens intresse är inriktat på ambulanssjuksköterskors upplevelser under ett 

specifikt ambulansuppdrag, från början till slut, där en person drabbats av hjärtstopp utanför 

sjukhus och ambulanspersonalen randomiserade till användande av LUCAS™. 

 

Syftet var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser under ett 

Syfte 

bestämt 

 

ambulansuppdrag som ledde fram till begagnande av LUCAS™. 

METOD 
 

Design 

Kvalitativ intervjustudie, nyttjande av Critical Incident Technique metoden, med deskriptiv 

design

CIT är en systematisk, induktiv kvalitativ forskningsmetod, som används för att från 

respondenten locka fram beskrivning av företeelser i sin naturliga miljö (Norman, Redfern, 

Tomalin, & Oliver, 1992). Metoden används för att utforska effektiva (positiva) eller 

ineffektiva (negativa) händelser i ett bestämt sammanhang, och kan bäst skildras som ett sätt 

att samla in viktig information gällande mänskligt beteende eller aktivitet. Jämfört med 

kvalitativa metoder som främst beskriver naturliga fenomen är CIT mer inriktad på att 

upptäcka lösningar på praktiska problem, som till exempel att öka säkerheten genom att 

utarbeta checklistor och instruktioner inom olika områden (Granskär & Höglund Nielsen, 

2008). CIT är anpassbar och går att tillämpa i flertalet varierande situationer, innefattande 

enskild- eller gruppintervju, telefonintervju, frågeformulär och direkt observation som 

alternativa datainsamlingsmetoder (Schluter, Seaton, & Chaboyer, 2008). 

. 

 

Urval 

Studiepopulationen bestämdes till ambulanssjuksköterskor som arbetar inom 

ambulansverksamheten i Uppsala. Samtlig ambulanspersonal erhåller samma grundläggande 

undervisning vad gäller hanterandet av LUCAS™ och själva LINC studien. Två gånger per år 

arrangerar ambulansverksamheten i Uppsala utbildningstillfällen då samtlig ambulanspersonal 

tillsammans med utbildad instruktör repeterar A-HLR och hantering av LUCAS™ enligt 

LINC protokollet. Utöver dessa två planerade övningstillfällen uppmanas ambulanspersonalen 
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till regelbunden övning på eget initiativ. Eftersom alla ambulanssjuksköterskor på det viset 

har erhållit likvärdig utbildning avseende A-HLR och hantering av LUCAS™, är var och en 

av sjuksköterskorna jämbördig och tänkbar informant. Arbetets omfattning och tid till 

förfogande begränsade antalet informanter till 12. För att spegla samhällets 

könssammansättning och i det avseendet erhålla ett så giltig resultat som möjligt inkluderades 

fem kvinnor och fem män (Statistiska Centralbyrån, 2008). Urvalet av informanter skedde 

sedan via en lista bestående av namnen på samtlig ambulanspersonal, som Författaren erhöll 

från biträdande avdelningschefen på ambulansen i Uppsala. Namnlistan modifierades på så 

sätt att samtliga ambulanssjukvårdare ströks från listan och endast namnen på 

ambulanssjuksköterskorna (n = 51) återstod. Vart och ett av dessa namn klipptes ut med en 

sax och sorterades i två grupper, en grupp kom att bestå av män (n = 39) och en grupp av 

kvinnor (n = 12). Namnlapparna lades sedan i två plastbehållare, en för män och en för 

kvinnor. Efter detta ombads en arbetskollega att lotta sex namn ur respektive behållare, 

namnen noterades på papper. Till var och en sändes sedan ett messivbrev som pdf-bilaga i ett 

e-post meddelande, "Tillfrågan om deltagande i intervjustudie", se bilaga 1. Samtliga 12 

ambulanssjuksköterskor (sex män och sex kvinnor) som tillfrågats om att delta accepterade att 

medverka i studien. Innan insamling av data inleddes genomfördes två provintervjuer, en med 

en man och en med en kvinna. Dessa intervjuer inkluderades inte i studien, vilket hade till 

följd att totalt 10 ambulanssjuksköterskor (fem män och fem kvinnor), inkluderades i studien. 

Åldersvariationen var 31-45 år (Md=38.7 år). Antal yrkesverksamma år inom 

ambulanssjukvård varierade mellan 6-21 år (Md= 11.6 år). 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden baserades på CIT och en modifierad frågeguide enligt Schluter, 

Seaton, & Chaboyer (2008) användes, se bilaga 2. Vid intervjutillfället fick informanterna 

inledningsvis bland annat följande information; "Avsikten är att samla in data genom att Du 

får berätta om dina upplevelser under ett bestämt ambulansuppdrag, nämligen en 

hjärtstoppsituation då LUCAS™ begagnades. Under detta uppdrag kan det ha förekommit 

händelser som du upplevde som effektiva (positiva) respektive ineffektiva (negativa)". Sedan 

fick informanterna uppmaningen; "Dra Dig till minnes ett specifikt ambulansuppdrag då Du 

och dina kollegor kom att randomisera till använde LUCAS™. Då Du berättar reflektera 

speciellt över vad Du upplevde som effektivt eller som ineffektivt och vad som kunde ha gjort 

situationen mer effektivt". Efter informerat samtycke spelades samtliga genomförda intervjuer 

in på bandspelare. Intervjufrågan löd; "Berätta så detaljerat du kan om dina upplevelser under 
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ett bestämt 

 

ambulansuppdrag som ledde fram till begagnande av LUCAS™". För att förtydliga 

informanternas berättelse användes vid behov följdfrågor som; "Vad bidrog till händelsen"? 

"Vad gjorde Du/Ni"? "Vad blev resultatet"? "Vad hände sedan"? "Kan du utveckla detta 

vidare"? "Kan du beskriva detta mer detaljerat"? och "Varför"? 

Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades inhämtades godkännande av ambulansöverläkaren för 

ambulanssjukvården i Uppsala Läns Landsting. Projektplan tillsammans med blanketten; 

"Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för uppsats" överlämnades till 

ambulansöverläkaren. Studien godkändes som ett kvalitetsutvecklingsarbete inom 

ambulanssjukvården, se bilaga 3. Tillsammans med stationschefen i Uppsala kom författaren 

överens om att intervjuerna kunde äga rum i ett av stationschefen anvisat utrymme på 

ambulansstationen. Rummet där intervjuerna ägde rum var avskilt från övrig störande 

verksamhet. Tidpunkt för provintervjuer avtalades via telefon med de två informanter som 

först samtyckt att delta i studien. Avsikten med dessa två inledande intervjuer var att utföra 

provintervjuer för att kunna träna upp intervjuteknik och få uppfattning om hur väl svaren på 

frågorna motsvarar syftet med undersökningen, intervjufrågorna behölls enligt ursprunglig 

frågeguide. Då provintervjuerna var genomfört tog författaren kontakt med övriga informanter 

via telefon, tid för intervju avtaldes med var och en av totalt 10 ambulanssjuksköterskor, fem 

män och fem kvinnor. Samtliga intervjuer utfördes personligen av författaren av föreliggande 

studie och informanterna var inte i tjänst vid intervjutillfället. Var och en av informanterna 

fick inledande upplysning enligt bilaga 2, samt möjlighet att ställa frågor. Intervjuerna 

genomfördes under perioden 2010-03-15 och 2010-03-28, den kortaste intervjun pågick under 

20 minuter och den längsta under 45 minuter. Efter att intervjuerna transktiberats raderades 

bandinspelningarna. 

 

Bearbetning och analys 

Insamlade intervjudata bearbetades med hjälp av innehållsanalys enlig Graneheim och 

Lundman (2004), som karakteriseras av att intervjumaterialet bearbetas stegvis. Till att börja 

med lyssnades de inspelade intervjuerna igenom och därefter transkriberades de ordagrant. 

Utskrifterna kontrollerades mot originalinspelningarna. I steg två lästes texten (analysenhet) 

igenom noggrant för att erhålla en helhetsbild och förståelse för textens huvudsakliga 

innehåll. Texten delades sedan under steg tre in i domäner. I steg fyra identifieras 

meningsenheter som kondenserades, abstraherades och erhöll en kod. I steg fem samlades 
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koderna i underkategorier. Likheter och skillnader hos koderna jämfördes med varandra under 

steg sex, och sorterades i kategorier. I steg sju formulerades ett tema, baserat på texten som 

helhet, innehållet i kategorierna och författarens känsla för i intervjutexten underliggande 

budskap. Författaren har arbetat inom ambulanssjukvård under cirka 30 år och anser sig ha 

förförståelse om fenomenet via egna erfarenheter och teoretiska studier. En kollega till 

författaren som har erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys prövade delar av analysprocessen. 

 

Etiska överväganden 

Etiska dilemman kan förekomma under hela intervjuundersökningen (Forsman, 2008). I 

tillämpliga delar följdes de etiska riktlinjer som Kvale & Brinkman (2009) rekommenderar 

under en intervjuundersökning. Under planeringsstadiet var målsättningen, att informera om 

och erhålla möjliga deltagares informerade samtycke till att delta i studien. Intervjuaren och 

informanterna är arbetskollegor, av den anledningen övervägdes om deltagande i studien 

kunde medföra negativa konsekvenser för kollegorna. Vilket dock inte är troligt eftersom 

avidentifiering av dokumenten skedde i samband med intervjun så att respektive informant 

inte kan urskiljas eller identifieras i urvalsgruppen. I messivbrev och vid intervjusituationen 

informerades respektive deltagare om studiens syfte och tillvägagångssätt, samt att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde välja att helt avstå eller när som helst under studiens 

gång avbryta sitt deltagande. Även här i intervjusituationen, kan informanternas relation till 

författaren ifrågasättas, vilket övervägdes, och en så avstressande situation som möjligt 

skapades genom; miljöval, inledande konversation och intervjufrågor som så långt det är 

möjligt inte påverkade informantens självuppfattning. Under skrivandeprocessen har 

författaren med tanke på kommande rapportering av föreliggande arbete tagit hänsyn till 

informanternas konfidentialitet genom att inte röja deras identitet via formulering i texten. 

 

RESULTAT 
Analys av intervjumaterialet resulterade i; tre domäner, 10 underkategorier, tre kategorier och 

formulerat tema; Utvecklingen under ambulansuppdrag där LUCAS™ kommer till 

användning är beroende av hela akutvårdkedjans agerande, se tabell 1. 

För exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

kategorier, se bilaga 4. 
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Tabell 1. Översikt av intervjutextens domäner, underkategorier, kategorier och tema 

Domäner Underkategorier Kategorier Tema 

Upptakt 

Initiala larmfakta upplevs variera mellan 
att vara tydliga eller oklara och diffusa 

Ambulanslarm och färd till 
den drabbade 

Utvecklingen 
under 
ambulansuppdrag 
där LUCAS™ 
kommer till 
användning är 
beroende av hela 
akutvårdkedjans 
agerande  

Det förekom upplevelser om otydlighet 
och osäkerhet om tillräckligt med 
ambulanser är larmade till platsen 
Olika faktorer påverkar insatsplaneringen 
under färd till den drabbade 

Behandling 

Inarbetade roller hos ambulanspersonalen 
kan behöva ändras under arbetets gång 

Den drabbade personen 
hanteras av 
ambulanspersonal 

Arbetet med personen som drabbats av 
hjärtstopp kan utvecklas på flera olika sätt 
Det krävs tillsäckligt med personal för att 
ta hand om närstående och åskådare på 
plats 
Reträtt från platsen upplevs som 
komplicerad 
Det är viktigt att båda ambulanserna följer 
med till sjukhuset 

Avslutning 

Överlämnade på akutmottagningen 
upplevs både som kaotiskt och informativt Den drabbade personen 

överlämnas på 
akutmottagningen 

Administrativt arbete efter uppdraget är 
omfattande där personalen måste 
samarbeta 

 

Ambulanslarm och färd till den drabbade 

Kategorin avser informanternas upplevelser av larmuppgifterna som SOS Alarm initialt bistår 

dem med innan de åker ut och vad informanterna använder dessa uppgifter till under färden i 

ambulansen till den drabbade. 

 

Initiala larmfakta upplevs variera mellan att vara tydliga eller oklara och diffusa 

Ambulanssjuksköterskornas upplevelser i samband med att ambulansen larmades varierade, 

vissa larmuppgifter var tydliga och bekräftade att det kunde vara ett hjärtstopp, medan vid 

andra tillfällen kunde uppgifterna vara mer oklara och diffusa. Det hände att de första 

uppgifterna från SOS Alarm enbart bestod i att patienten var "dåligt kontaktbar" och trots det 

misstänkte ambulansbesättningen att det kunde vara hjärtstopp.  

 
"...dåligt kontaktbar patient då. Och det var det vi visste, en dåligt kontaktbar egentligen, från 

början. Och det var på ett äldreboende så vi misstänkte ju att det kunde vara hjärtstopp." 

Informant 9 
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Upplevelser av initialt oklara larmuppgifter från SOS Alarm, kunde göra att det hände att vital 

utrustning som LUCAS™ 

 

blev kvar i ambulansen medan ambulanspersonalen gick in till den 

drabbade för att kontrollera vad som hänt. 

"Och vi fick det som oklar medvetslöshet, så mycket mer information fick vi egentligen inte.... 

Så egentligen visste vi inte att det var ett hjärtstopp, utan vi hade fortfarande en medvetslös 

person... LUCAS apparaten vart kvar i bilen då." Informant 10 

 

Upplevelser av oklara larmuppgifter kunde medföra att informanterna tog kontakt med SOS 

Alarm för att orientera sig om händelseutvecklingen på plats. SOS Alarm kunde i en del fall 

spontant återkomma med vidare information om händelsen. Informanterna upplevde 

emellertid att viktig information uteblir, som exempelvis, att telefonbaserad HLR förmedlad 

av SOS Alarm pågick utan ambulansbesättningen fick reda på detta. 

 
"…verkligen kolla liksom, en gång igen då. Vad det liksom rör sig om. Och det hade vi 

kunnat göra, för det visade ju sig sen att SOS, de höll ju faktiskt på med telefonbaserad 

HLR…" Informant 7 

 

Det förekom upplevelser om otydlighet och osäkerhet om tillräckligt med ambulanser är 

larmade till platsen 

Trots att informanterna känner till att SOS Alarm ska larma två ambulanser, om det under 

samtalet med den inringande framkommer uppgifter som tyder på att den drabbade är 

medvetslös, så berättade informanterna om händelser då de inte visste att ytterligare en 

ambulans var larmad till händelsen. 

 
"... Frågan är om vi ens visste att det var en till bil där. Men det blev vi ju varse om när vi såg 

den... det är ju alltid optimalt om man kan få veta mer och kanske att det är en annan bil där på 

plats redan och så..." Informant 2 

 

Det hände att SOS Alarm initialt inte hade fler ambulanser att sända till platsen där hjärtstopp 

inträffat och ambulans besättningen till stor del fick hantera situationen på egen hand. 

 

"...De skulle dragit fler resurser med en gång... Men av någon anledning så ansåg de inte att de 

inte hade tillräckligt med resurser och då ville de inte ödsla en bil till..." Informant 10 
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Olika faktorer påverkar insatsplaneringen under färd till den drabbade 

Informanterna upplever att de under ambulansfärden till den drabbade har möjligheten att 

planera vilka roller respektive ambulansenhet och ambulanspersonal kommer att få och vilka 

åtgärder de kommer att vidta då de kommer fram och då larmuppgifterna besannats. 

Planeringen har sitt ursprung ifrån de uppgifter om händelsen som SOS Alarm bistår 

ambulansbesättningen med. 

 

"...Jag och min kollega åkte ut som första bil, det innebär att vi kommer bli lite mer ansvariga 

för det här, att styra och ställa på plats..." Informant 6 

 

Informanterna kunde uppleva otrygghet i situationen på väg till den drabbade, eftersom det är 

långt mellan händelser där LUCAS™ används i ett verkligt läge. 

 

"... måste nog säga att senaste LUCAS uppdraget, det var så pass länge sedan att det förra 

sommaren alltså. Det är skrämmande att säga så men så var det..." Informant 7 

 

Vid händelse av att två ambulanser larmats hände det att ambulansenheterna kommunicerade 

sinsemellan för att planera för vilken besättning som skall göra vad då de kommer fram till 

den drabbades bostad. 

 

"...Vi kommunicerade med bilen ut, vi var bil #1, bil #2 kommunicerade vi med via radio att 

de skulle ta bår... Så det var inga oklarheter med det..." Informant 8 

 

Behovet av planering i ambulansen på väg till den drabbade kunde enligt informanterna 

variera beroende på vilken kollega de arbetade med. Variationen av planerings behovet 

upplevdes bero på händelser då informanten och medarbetaren inte tillhör samma arbetsgrupp 

och därför inte känner till varandras specifika kompetens tillräckligt väl, å andra sidan hände 

det att ambulansbesättningen tillhöra samma grupp och de litade på varandras kunskap och 

var inte i behov av att planera i förväg. 

 

"...det är en kollega jag inte är van att åka med så börjar jag prata lite grann om hur vi ska 

göra, jag säger att jag tar syrgasväskan och grejer så att jag kan börja med HLR. Så sa jag att 

åt min kollega att han får randomisera om det är så att det är ett stille..." Informant 6 
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"...Eftersom NN var med då så behövde vi ju inte, NN är ju jätteduktig är han, det var ju 

liksom solklart vad vi skulle göra..." Informant 5 

 

Den drabbade personen hanteras av ambulanspersonal 

Kategorin avser informanternas upplevelser av händelser på platsen hos den drabbade. 

Situationen upplevs av informanterna som att det är mycket att tänka på och att göra, 

ambulanspersonalen har att organisera och mobilisera det omedelbara arbetet med den 

drabbade och den närliggande arbetsmiljön samt planera för kommande reträtt från platsen 

kunde upplevas som komplicerad och den behövde planeras noga, det uttrycktes rädsla för att 

exempelvis LUCAS™ skulle rubbas från sitt rätta läge. I begreppet arbetsmiljö går det att 

innefatta exempelvis omhändertagande av anhörig flytta den drabbade från säng till golv och 

flytta på möbler som är i vägen. 

 

Inarbetade roller hos ambulanspersonalen kan behöva ändras under arbetets gång 

Det framgick från informanternas berättelser att ambulanspersonalen har inarbetade roller hur 

de under främst inledningsskedet hanterar en hjärtstoppssituation, men även under fortsatta 

arbetet. Informanterna vittnar om att ambulanspersonalens roller och arbetsuppgifter i 

samband med ett hjärtstopp i inledningsskedet av en hjärtstoppssituation är statisk men 

ändock oftast under det fortsatta arbetet dynamisk. Vid behov optimerar besättningen 

tillsammans arbetsmiljön och den drabbades placering, exempelvis genom att möbler flyttas 

och den drabbade flyttas från säng till golvet. 

 
"...jag som sjuksköterska springer fram och kollar om det är ett hjärtstopp... Startar HLR. 

Börjar manuellt till de andra kommer med övriga grejer och kopplar på defibrillatorn och 

sprättar kuvertet. Så jag påbörjar HLR med kompressioner och inblåsningar..." Informant 1 

 

"...min kollega började röja möbler runtomkring... under tiden vi förflyttade kroppen till 

optimerat läge gjorde vi någon form utav medvetande kontroll och pulskontroll på en gång... 

det måste vi ha gjort på en 10-30 sekunder... Sedan klippte vi upp kläder och började HLR:n 

då..." Informant 10 

 

"...den andra ambulanssjukvårdaren satte på ryggplattan och kopplade på LUCAS med syrgas 

och sådant där… vi satte på den och lät den gå de där första 90. Och sedan defibrillerade vi 

blint... Och arbetet flöt bra för alla, jag tror det var ganska precis efter höstövningsdagarna, så 

vi hade bra flyt i arbetet. Alla visste precis vad de skulle göra. En tog befälet över klockan, 
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tidtagning och skrev upp tiderna, när läkemedel gavs och höll reda när nästa cykel var, och så 

vidare..." Informant 8 

 

Enligt informanterna får tillkommande ambulansresurser upplysningar om händelseförloppet 

och arbetsuppgifter av den ansvarige sjuksköterskan som anlände först till platsen. Under den 

tid som sjuksköterskan rapporterar om vad som hänt förväntas att de lyssna och simultant 

starta arbetet, sedan kan de ställa frågor. Informanterna tar för givet att ansvarig sjuksköterska 

tar kommandot, är strukturerad och tydlig. Om händelseutvecklingen utvisar att ansvarig 

sjuksköterska inte motsvarar dessa förväntningar, upplevdes situationen ostrukturerad och att 

uppkomna problem behövdes lösas av någon annan ambulanspersonal än den ansvarige 

sjuksköterskan. 

 
"...Som medicinskt ansvarig så rapporterade jag upp till båda två när de kom, jag bad de inte 

göra någonting utan bara lyssna först, så det blev ett akutrumsförfarande. Innan vi sätter in 

händerna i hetluften så ska ni ha kunskap om vad vi har gjort och inte gjort. Och sedan 

ställningstagande hit och dit, svara på de frågor som dyker upp då... sedan kom det en granne 

som var läkare men som inte hade någon akut erfarenhet utav HLR. Jag satte henne i jobb… 

Informant 10 

 

"... nu blev jag ju någon form av problemlösare istället.... Jag hade nog varit något mer 

strukturerad än den ansvariga sjuksköterskan vid det här tillfället, ja. Lite tydligare... 

sköterskan som hade luftvägen var mest vid fötterna och så..." Informant 9 

 

Arbetet med personen som drabbats av hjärtstopp kan utvecklas på flera olika sätt  

Det hände att anhöriga som ringt ambulansen då en anhörig fått hjärtstopp inte vill att 

ambulanspersonalen påbörjar återupplivande åtgärder. En sådan händelse upplevs av 

informanterna som ovanlig och upplevs då den uppkommer som problematisk. Då en sådan 

händelse uppkommer upplever informanterna att de snabbt får förklara, ambulanspersonal är 

tvungna att på indikation starta återupplivning.  

 
"...Jag kan ju förstå att anhöriga får panik när patienten håller på att dö hemma och då ringer 

ambulans. Men samtidigt, vi tar ju ingen hänsyn till vad anhöriga säger, om vi ska påbörja 

åtgärder eller inte, det är inte relevant när vi kommer. Man får snabbt förklara att vi kommer 

jobba på den här patienten, punkt. Det är väldigt ovanligt att anhöriga säger att man inte ska 

göra något. Jag vet inte om jag hört det förut ens..." Informant 6 
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Under intervjuerna framfördes upplevelser om att det under speciella händelser kunde var 

svårt att ta ställning till om en drabbad som varit utsatt för trauma skulle inkluderas i LINC 

studien eller inte. Vidare förekom händelser då det uppkom funderingar och resonemang om 

huruvida ambulansbesättningen ska starta HLR eller inte då den drabbade tycktes andas, 

ansvarig sjuksköterska fick förklara och stå på sig för kollegor innan de accepterade att starta 

återupplivning. 

 
"...ett ställningstagande, det var att kvinnan hade ett sår i pannan och eftersom vi har de har 

inkluderings- och exkluderingskriterier blev det en liten diskussion där, eller vi började 

fundera på varför hon hade ett sår i huvudet.... Men vi gjorde den bedömningen att kvinnan 

har fått någon form av hypoperfusion till hjärnan så att hon har ramlat ihop, och i fallet då 

slaget i huvudet. Så därför inkluderade vi henne då..." Informant 10 

 

"...han har, som jag bedömer det, agonal andning.... Min kollega säger då att, ”ska vi verkligen 

randomisera på det här, för patienten verkar andas”, och då får jag övertyga min kollega 

litegrann att det här är agonal andning, det här är inget effektivt luftutbyte, vi måste börja på 

det här. Det är så nyligen patienten har lagt av. Då kommer även en kollega ur en annan bil 

och ifrågasätter om det verkligen är rätt att randomisera det här. Så jag får verkligen stå på 

mig att vi måste börja köra på det här, vi har ingen tid att förspilla..." Informant 6 

 

Det förekom skilda erfarenheter hos informanterna, vad gäller den tid det kan ta att få 

LUCAS™ anordningen applicerad på den drabbade. Informanterna beskrev händelser där 

hanterandet av LUCAS™ hade glatt förlopp, emellertid förekom dilemman i en del 

situationer. Exempel på problem som ambulanspersonalen kunde stöta på var; den drabbade 

var väl påklädd och det tog tid att få av dessa, inom den egna personalgruppen förekom 

diskussion om de skulle randomisera eller inte, utrymmet där de utförde arbetet var för trångt, 

inte helt klar arbetsledning, LUCAS™ apparaten kom inte med in till den drabbade, dörren in 

till den drabbade är låst. 

 
"...det tog en stund att faktiskt få upp hennes kläder och få av henne alla kläder. Det var ett 

utav de besvärligaste avklädningsmomenten jag vart med om med tanke på att hon hade säkert 

tre tröjor på sig, någon blus, underkläder, och vi klippte ju då. Det var ju snabbaste sättet då.  

"...det var trångt så att det inte gick att göra helt korrekt, och sedan att det inte var riktigt 

tydligt vem som bestämde..." Informant 9 
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"...vi kom ju dit nästan bägge bilarna samtidigt men jag var ju då på den första bilen och vi tog 

med oss syrgasväska, defibrillator och läkemedelväska. LUCAS apparaten vart kvar i bilen 

då... Var nog lite för ivrig i och med att det här var en yngre kille liksom, och det här var 

ingenting man ansåg som naturligt… Så här i efterhand har man ju fått sig en liten 

tankeställare att LUCAS hänger med på alla oklara medvetslösheter... Det är mycket, mycket 

bättre om LUCAS är med från början..." Informant 7 

 

"...vi problem att komma in. SOS-alarm fick ringa upp på nytt... Men sedan visar det sig, när 

vi kommer in i lägenheten, ligger det då en yngre kille till synes livlös på sängen... det här är 

ett hjärtstopp. Och då ber jag kollegorna att hämta LUCAS, för LUCAS var ju kvar i bilen..." 

Informant 7 

 

Arbetet med den drabbade inbegriper; att konstatera hjärtstopp, manuella bröstkompressioner, 

randomisera, åtgärda ofri luftväg, ventilation, hantera LUCAS™ enligt gällande riktlinjer för 

LINC, venös access, ge läkemedel på indikation, hantera Case Report Form (CRF) och så 

vidare. Informanternas erfarenheter av händelseförloppet  varierade, allt ifrån att de upplevde 

ordnat kaos, rörigt, att det var stirrigt, omständigt att använda LUCAS™, till ingen stress och 

effektivitet. Det förekom händelser där det mesta gick utifrån förutsättningarna bra. Likväl 

förekom händelser där problem uppstod eftersom ambulanspersonalen inte hade använt 

LUCAS™ under en reell situation under lång tid och inte heller hade övat handhavandet av 

LUCAS™ och skrivande av CRF på länge. Under en annan hjärtstoppssituation skildrar 

informanten (informant 4) att de var mindre effektiva; "...Vi sprang väl runt lite allihopa...Den 

som hanterade defibrillatorn var osäker på hur man skulle gå över i manuellt läge, det dröjde 

lite, analysen blev lite försenad... Det var lite, inte så strukturerat...". Samma informant 

konstaterar att; "...Sedan är det väl kanske lite upp till var och en att man faktiskt har koll på 

hur saker och ting fungerar. Och har man inte det får man väl ta reda på det även om man 

jobbat här i tjugo år...". 

 
"...Det är ett ordnat kaos om man säger det. Alla har med sig sina grejer som de ska använda, 

och alla vet att det är bråttom. Man kanske upplever det som kaos fastän det kanske inte är 

det. Det är mer att det blir rörigt, det är så mycket som ska hända på en gång..." Informant 4 

 

"... det var ändå sådär lite stirrigt tycker jag, och, det märktes ju då att vi allihopa inte hade 

haft en LUCAS patient på väldigt länge då. Även då kanske inte hade övat LUCAS 



24 
 

applicering eller LUCAS handhavande på länge heller då. Men det var ju det här med att hålla 

koll på tiderna, det var ju det, som vart den svåra delen utav det LUCAS studien då, kan man 

ju säga..." Informant 7 

 

Det krävs tillräckligt med personal för att ta hand om närstående och åskådare på plats 

En av flera fördelar med att två besättningar anländer till den drabbade är enligt informanterna 

att det ofta finns personal som kan ta hand om närstående och åskådare. Informanterna 

uppfattade inte anhöriga och åskådare på samma sätt, avgörande verkar vara i vilken miljö de 

mötte personen/-erna samt i vilken sinnesstämning personen/-erna var i. Då hjärtstoppet 

hände utomhus kunde grannar som stod och titta på uppfattas som obehagligt stirrande av 

informanten. I vissa situationer kunde anhöriga uppfattas som exempelvis upprörda, 

uppgivna, eller till och med att de uttryckte att de inte vill att ambulanspersonalen utförde 

återupplivande åtgärder. 

 
"...hustrun var ju där som hade hållit på med HLR och grannar som står och glor. Det är ju 

inte bara om den som ligger där, utan det är mycket runtomkring... Informant 2 

 

"...Vi kommer in, så möts vi av den där jätteupprörda dottern konstaterar jag, hon kan inte 

vara mer än i 20 årsåldern, drygt, och att... Informant 4 

 

"...Vi möts av en dotter och frun och de säger att det är kört, det är ingenting att göra åt det 

här... Under tiden står anhöriga och ojjar sig lite över att vi börjar jobba. Och de säger att inte 

hade velat där här... Informant 6 

 

Det hände att åskådarna var i vägen för ambulanspersonalens under deras arbete med den 

drabbade som låg på marken utomhus. 

 
"...Och sedan var det så fantastiskt mycket folk i vägen så jag backade undan någon minut och 

ringde polis så att de fick komma och flytta bort folk så att säga... Jag tycker ändå att vi skötte 

det ganska bra, jag menar, jag var väldigt snabb med att ta dit polisen för att få bort folk..." 

Informant 2 

 

Reträtt från platsen upplevs som komplicerad 

Ambulanspersonalen hade med sig en stor mängd utrustning fram till den drabbade, 

informanterna upplevde att det kunde vara bökigt att ta sig från platsen med LUCAS™ 
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gående och de uttryckte rädsla för att exempelvis venös access, endotrakeal tub ska rubbas ur 

sitt läge eller till och med åka ur, vidare rädsla för att LUCAS™ ska rubbas ur sitt rätta läge 

på den drabbades bröstkorg. Av de anledningarna är det viktigt att återtåget från platsen 

planeras och utförs nogsamt. Informanterna som tyckte att reträtten från platsen gick bra var 

nöjda med att det var få eller inga trappor att bära utrustning och den drabbade och att det var 

gott om ambulanspersonal på plats så att de kunde hjälpas åt. 

 

"... Det är alla grejer som sitter på patienten som ska kopplas, patienten är intuberad, du har 

LUCAS, du har defibrillatorn, intraosseös nål med trevägskran som man är livrädd att den ska 

åka ur. Det sitter så mycket grejer på patienten som man vill ha säkert som inte får rubbas 

under själva transporten till ambulansen. De grejer man har är man så rädd om..." Informant 1 

 

Det är viktigt att båda ambulanserna följer med till sjukhuset 

Informanterna upplever att två ambulansbesättningar hjälps åt hos den drabbade vid en 

hjärtstoppssituation, de mobiliserar upp en arbetsstruktur som till av naturliga anledningar 

sedan ändras under färd mot sjukhus. I en av ambulanserna hjälps två ambulanspersonal åt 

med den drabbade och en kör. Med i den andra ambulansen följer vanligtvis anhörig och en 

ambulanspersonal kör, på det viset finns möjligheten att informera den anhörige om vad som 

hänt och vilka åtgärder ambulanspersonalen utför för att hjälpa den drabbade. De flesta 

informanter är nöjda med detta arbetssätt. Dock, framkom det från informanterna synpunkter 

på arbetsfördelningen under transport av den drabbade, kort beskrivet så upplever de att den 

personal i första ambulans som initialt hanterat den drabbade, bör tillsammans fortsätta med 

detta in till sjukhuset. Vidare framkom synpunkter på att det av arbetstekniska anledningar 

inte alltid fungerade att ha säkerhetsbältet på sig i "sjukhytten", detta upplevs som ineffektivt 

och farligt och önskemålet är att ambulanserna borde vara utrustade med ventilatorer så att 

personalen slapp sitta obältad för att ventilera. 

 
"...Men sedan när lastar in i bilen, då ska ju de här tidskrivningarna fortsätta och då helt 

plötsligt så sätter sig den personen som hållit på med det i fram och kör vilket jag tycker 

saknar all logik. Jag tycker att chauffören i den andra bilen, eller sköterskan i den andra bilen 

skulle kunna vara med chauffören i andra bilen. Ambulanssjukvårdaren ska köra in min 

ambulans, och jag och min ambulanssjukvårdare ska fortsätta… Jag tycker tror att det här är 

en jättestor källa till att det kan bli fel..." Informant 6 
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Den drabbade personen överlämnas på akutmottagningen 

Kategorin inkluderar erfarenheterna av hur de upplevt mottagandet på akutmottagningen. 

Även det administrativa arbetet efter ett LUCAS™ uppdrag ingår i kategorin. 

Ambulanspersonalens uppgifter består i att överföra uppgifter digitalt från defibrillatorn till 

avsedd dator på akutmottagningen, skriva hjärtstoppsjournal avsedd för Nationella hjärtstopps 

registret, skriva ambulansjournal, skriva intubationsjournal, hantera CRF enligt protokoll samt 

administrativa uppgifter relaterade till LINC studien enligt ett formulär framtaget av 

utbildnings sjuksköterskan. 

 

Överlämnade på akutmottagningen upplevs både som kaotiskt och informativt 

Informanternas upplevelser av överlämnade på akutmottagningen upplevs både som kaotiskt 

och informativt. Vid somliga situationer upplevs akutpersonalen som stressade och 

informanterna fick upprepa sig upp till fyra gånger för att personalen inte lyssnade, det 

förekom även erfarenhet av kaos på akutrummet, att personalen på akuten börjar rycka och 

slita och att de inte väntar på den muntliga rapporten. Andra informanter är nöjda med 

mottagandet från akutpersonalen och uttrycker att rapport och övertagande gick bra, att all 

personal som ska ingå i ett akut-team var på plats och att de lyssnade.  

 
"...om jag ska vara kritisk så kan jag väl alltid tycka att, när man gör överrapporteringar, att de 

inte riktigt lyssnar på en på akuten. Det är ofta man får repetera man har sagt. De frågar om 

samma sak både två, tre, ibland fyra gånger. Det känns som att de är i sin bubbla av stress 

liksom, och så hör de inte vad man säger.... lyssna bättre..." Informant 3 

 

"...de var helt klart redo för patienten. Vi fick komma in på ett rum direkt. Det fanns personal, 

det fanns läkare på plats. Vi fick berätta vad vi hade gjort och vad som hade hänt... Det var 

väldigt effektivt och de lyssnade på vad man hade och säga och så..." Informant 4 

 

Administrativt arbete efter uppdraget är omfattande och personalen måste samarbeta 

Betecknande för informanternas upplevelser vad gäller de administrativa uppgifterna efter 

LUCAS™ uppdraget var inte positivt. Erfarenheterna var att arbetet är omfattande, segt, svårt 

att få ihop och krångligt. Det tar en vansinnig tid, till och med längre än den tid 

ambulanspersonalen hanterar den drabbade. Det fanns uppfattningar att informanten kände sig 

nödgad att själv uppskatta tider då CRF formuläret var ofullständigt ifyllt. Det förekom även 

positiva synpunkter, som att all ambulanspersonal hjälpts åt, att det blir ett "team work". 
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"...det tar en vansinnig tid... Det ska dokumenteras, man ska skriva sin journal, du ska göra din 

intubationsjournal, du ska skriva den här LUCAS formuläret, du ska registrera 

hjärtstoppsjournalen och så ska det över från detta. Det är otroligt mycket, plus att man ska 

komplettera bilen så att den är schysst..." Informant 1 

 

"..Jag tycker alltid vi har den här team känslan. Alla hjälps åt. Någon tar 

intubationsformuläret, någon skriver journalen, den som liksom vart ansvarig på platsen då, 

eller, den syrran som är första bil blir det ju. Det är ju den som skriver journalen. Och sedan 

brukar vi alltid hjälpas åt med att ladda över defibrillatorn, någon fyller i 

hjärtstoppsfördelningen. Och så är det alltid någon som hjälper till med att komplettera upp 

bilen. Så det är väldigt bra teamwork..." Informant 3 

 

DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser under ett 

bestämt 

De initiala larmuppgifter från SOS Alarm är viktiga för ambulanssjuksköterskornas 

förberedelser. Det förekom hjärtstoppssituationer där arbetet gick bra, likväl situationer där 

problem uppstod. Informanterna uttryckte att de borde öva på LUCAS™ i större utsträckning 

än de gör i nu läget. Vid en del situationer upplevdes personalen på akuten som stressade och 

att de inte lyssnade, andra informanter var dock nöjda med akutpersonalens övertagande av 

den drabbade. Informanterna uttryckte viss frustration över de betydande administrativa 

uppgifter som behöver hanteras efter ett LUCAS™ uppdrag, Trots allt framhölls "team 

känslan" i dessa situationerna, att de löser uppgiften tillsammans. 

ambulansuppdrag som ledde fram till begagnande av LUCAS™. 

 

Resultatdiskussion 

 

Ambulanslarm och färd till den drabbade 

I föreliggande studie framkom att initiala larmuppgifter från SOS Alarm är viktiga för 

ambulansbesättningens förberedelser. Informationen från SOS Alarm kan vara klart och 

koncist och bekräfta att det avser exempelvis hjärtstopp. Första informationen kan dock även 

vara nödtorftig men ändå ge ambulansbesättningen antydan om den drabbades tillstånd. 

Utifrån kapphändiga uppgifter ska ambulansbesättningen under färd kunna förbereda sig 

mentalt, diskutera roller och enas kring förberedande strategier. Uppgifterna från SOS Alarm 
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lotsar ambulanspersonalen i fråga om hur de påbörjar bedömningen före det personliga mötet 

med den drabbade. Följaktligen påbörjas bedömningen innan ambulanspersonalen nått fram 

till den verkliga situationen hos den drabbade. Wireklint Sundström (2005) slår fast i sin 

fenomelogiska studie att situationen är motsägelsefull eftersom ambulanspersonalen; 
...är förberedda samtidigt som de är oförberedda. Även om de vet vad som väntar dem, så vet 

de det egentligen inte. Det blir en slags kamp mellan, å ena sidan den förväntan som är given, 

å andra sidan det okända i varje ny situation. Vårdarna inom ambulanssjukvård har en vilja till 

kontroll och effektivitet i ett vårdsammanhang full av överraskningar (Wireklint Sundström, 

2005, s.3). 

 

Ambulansbesättningens förberedande åtgärder under färd kunde vara; kommunikation med 

SOS Alarm och/eller annan ambulansenhet samt konversation inom ambulansbesättningen. 

Ambulanssjuksköterskan bör troligtvis vara generös i sin tolkning av de uppgifter som SOS 

Alarm bistår med, och då larmet avser oklar medvetslöshet, ha en hög misstänksamhet att det 

kan var ett hjärtstopp. Detta bekräftas i förevarande studie, då det hänt att LUCAS™ 

apparaten lämnats kvar i bilen och när ambulanspersonalen senare möter den drabbade visar 

det sig vara hjärtstopp. I överensstämmelse med en studie utförd av Hjälte, Suserud, Herlitz, 

& Karlberg (2007) är risken stor att ambulanssjuksköterskan mentalt blockerar sig om 

bedömningen grundas på de initiala uppgifterna från SOS Alarm, vilket kan fördröja viktig 

behandling. I samma studie går det att finna delar av trolig förklaring till varför uppgifterna 

från SOS Alarm varierar, exempelvis; larmoperatören har inte vid något tillfälle fysisk 

kontakt med den drabbade, vid olyckor eller akuta sjukdomstillstånd är det mycket sällan är 

den den drabbade själv som är inringande och larmoperatören blir ofta tvingad att larma 

ambulans på basis från andra och tredjehandsuppgifter. SOS operatören bedömer och 

prioriterar ambulansärendet utifrån den inringandes uppgifter och till sin hjälp har SOS 

operatören så kallat Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning. Om det under samtalet 

framkommer uppgifter som tyder på att den drabbade är medvetslös skall två ambulanser 

larmas till adressen. Det visade sig i föreliggande studie att antalet larmade ambulanser på 

indikation varierade, det förekom att ambulanspersonalen visste att det var två enheter på väg 

till den drabbade, emellertid existerade tillfällen där ambulanspersonalen inte visste att 

ytterligare en ambulans larmats eller att de själva fick ta initiativ till att ta kontakt med SOS 

Alarm och be att få en ambulans till. Karlsten & Elowsson (2004), förfram tiden som en 

faktor varför de tidiga larmuppgifterna och antalet larmade ambulanser kan variera från gång 

till annan. Karlsten & Elowsson konstaterar också att SOS operatören har mycket kort tid på 
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sig att bedöma den drabbade och ta beslutet om prioritet. Upptakten på ambulansuppdraget är 

fundamental och viktig, det kan inte uteslutas att variationer i kvaliteten på de initiala 

uppgifter som framkommer från SOS Alarm, i vissa fall kan fördröja insättande av 

behandling. Nolan (2005) poängterar att kedjan som räddar liv inte är starkare än den svagaste 

länken och den består av tidigt larm, tidigt HLR, tidig defibrillering och tidig medicinsk 

behandling. 

 

Den drabbade personen hanteras av ambulanspersonal 

Det framgick från informanternas berättelser att ambulanspersonalen har inarbetade roller 

under hjärtstoppssituationer och att tillkommande resurser då de anlände till platsen normalt 

introduceras i arbetet av den ansvarige sjuksköterskan, de fick upplysningar om vad som hänt, 

vad som gjorts och erhöll arbetsuppgifter. Det förekom hjärtstoppssituationer där det mesta 

gick bra utifrån förutsättningarna. Likväl förekom situationer där informanterna upplevde 

otrygghet och problem uppstod eftersom ambulanspersonalen inte hade använt LUCAS™ 

under en reell situation sedan länge, och kanske inte heller hade övat som de borde. Eftersom 

frekvensen av totala antalet hjärtstopp i Sverige är förhållandevis lågt, med en population på 

cirka 9 millioner, drabbas årligen mellan 6 000 till 10 000 individer utav hjärtstopp utanför 

sjukhus (Hollenberg, 2008). Därför är det inte troligt att det går att hålla en god standard på 

hanterandet av LUCAS™ via övning baserade på verkliga hjärtstoppssituationer. Medhåll 

kommer från Bredmose, Habig, Davies, Grier, & Lockey (2010), som betonar att effektiv 

behandlig av drabbad prehospitalt är en mycket krävande uppgift för sjukvårdspersonal, de 

måste snabbt kunna bedöma platsen och den drabbade, utföra nödvändig intervention och 

effektivt arbeta tillsammans i en stressig och i bland farlig omgivning. 

 

Den drabbade personen överlämnas på akutmottagningen 

Ambulanssjuksköterskorna upplevelser i samband med att de lämnade över den drabbade i 

akutpersonalens omsorg, var omväxlande, vid somliga situationer upplevdes personalen på 

akuten stressade och att de inte lyssnade. Det förekom även erfarenhet av kaos och 

ostrukturerat arbete inne på akutrummet. Andra informanter var nöjda med mottagandet från 

akutpersonalen och uttrycker att rapport och övertagande gick bra. I en kvalitativ 

intervjustudie genomförd av Bruce & Björn Ove (2005) visade sig informanterna haft 

liknande upplevelser som de positiva och negativa som även framkom i föreliggande studie, 

undersökningen visade att den verbala kommunikationen mellan ambulanspersonalen och 

sjuksköterskorna på akuten ofta var strukturerad. Situationer då överlämnandet inte blev 
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idealisk präglades av en avsevärt mer komplicerad vårdsituation än normalt, exempelvis då 

funktioner som är förutsättningen för livet var hotade. God växelverkan mellan 

ambulanspersonal och sjukhuspersonal, speciellt då den drabbade var kritisk sjuk, visade sig 

vara avgörande för att möjliggöra förmedlandet av viktig information. Till viss utsträckning 

fungerade detta bra men interaktionen mellan ambulanspersonal och personal på 

akutmottagningen kunde förbättras. Det ideala är då all personal som ska ingå i akut teamet är 

på plats då den drabbade anländer till akutrummet, och att personalen lyssnar uppmärksamt 

under den förhållandevis korta stund som en strukturerad överrapportering bör ta. 

Informanternas negativa inställning till omfattande administrativa uppgifter efter LUCAS™ 

uppdraget och därmed till hanteringen av CRF, är det möjligt att utrycka medkänsla inför, 

emellertid, är det mycket viktigt att CRF tas på största allvar och att nödvändiga uppgifter 

antecknas på indikation enligt LINC studiens protokoll. Det är bra om yrkesgruppen upplever 

att det är viktigt att delta i studier som på sikt kan utveckla verksamheten. Det är inte 

tillräckligt att tycka att en behandlingsprincip eller utrustning som provas i den prehospitala 

miljön är bra, forskning bör av patient- och brukarsäkerhet studeras innan 

permanentinförande ambulansverksamhet, samma gäller naturligtvis utrustning som 

LUCAS™. Uppfattningen får stöd via Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2008) och Olsson & 

Sörensen (2007) som betonar att hälso- och sjukvård traditionellt grundas på evidensbaserad 

sjukvård. 

 

Ambulanspersonalens utbildningsbehov 

För att kunna trygga högsta möjliga standard på omhändertagandet av drabbad prehospitalt 

behöver ambulanspersonalen utveckla ett stort antal färdigheter och ofta träna i kliniskt 

realistiska miljöer. LUCAS™ och övrig utrustning som hanteras i samband med en 

hjärtstoppssituation får i den prehospitala miljön anses vara högteknologisk, utifrån det 

perspektivet går det inte att se annan utväg än att ambulanspersonalen så ofta som möjligt bör 

får träna på hanterandet av LUCAS™ under realistiska förhållanden på kliniskt träningscenter 

(KTC), där de kan träna praktiska moment på dockor och attrapper. Författaren  anser sig få 

stöd för denna uppfattning via Wisborg, Brattebø, Brattebø, & Brinchman Hansen (2006), 

som understryker att sjukvårdspersonal i Norden jämförelsevis sällan hanterar kritiskt sjuka 

personer, i förhållande till inlärnings alternativet ''learning by doing'', blir behovet av 

simulering i KTC miljö mycket viktig. Kam Yuet Wong, o.a. (2008) menar att en simulerad 

miljö ger möjlighet till övning i en realistisk och säker miljö, samt ger erfarenheter som 

kanske inte alltid är tillgänglig i verkliga situationer. 
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Metoddiskussion 

CIT är en väl beprövad kvalitativ forskningsmetod (Norman, Redfern, Tomalin, & Oliver, 

1992), metoden bedömdes som passande i förhållande till bestämt syfte. Författaren är själv 

verksam som ambulanssjuksköterska inom ambulansverksamheten i Uppsala och känner av 

egen erfarenhet till att det är förhållandevis ovanligt med hjärtstopp och därmed torde det vara 

förhållandevis långt mellan de tillfällen som varje enskild informant hanterat LUCAS™. Av 

den anledningen uppstod vissa tvivel innan intervjuerna genomfördes om informanterna 

verkligen skulle kunna dra sig till minnes och berätta för sina upplevelser under ett specifikt 

ambulansuppdrag då de randomiserat till använde LUCAS™. CIT metoden visade sig dock 

vara lämplig till att få informanterna att lättare komma ihåg och erinra sig e

 

xtrema eller 

sällsynta händelser, än de som förekommer normalt under vardaglig verksamhet (Schluter, 

Seaton, & Chaboyer, 2008). Fördelar med CIT metoden är exempelvis att den lämpade sig för 

att få informanterna att beskriva beteenden och handlingssätt under ett bestämt 

ambulansuppdrag. Detta bekräftas av Schluter, Seaton, & Chaboyer (2008) som slår fast att 

CIT är ett gott metodval eftersom data samlas in från informantens perspektiv, i hans eller 

hennes egna ord, samt att den identifierar även sällsynta händelser som kan missas med andra 

metoder som bara fokuserar på gemensamma och vardagliga händelser. Trots att CIT metoden 

introducerades för mer än 50 år sedan har endast mindre förändringar implementerats och 

detta tyder enligt Koch, Strobel, Kici, & Westhoff (2009) på en robusthet. Det har skett 

framsteg och utveckling av metoder för kvalitativ data analys av sedan Flanagan (1954) 

publicerade sitt orginalverk, data från en CIT studie kan bearbetas och analyseras på samma 

sätt som andra kvalitativa studier genom induktiv analys (Polit & Beck, 2008), därför valdes 

att bedöma insamlade data med hjälp av innehållsanalys enlig Graneheim och Lundman 

(2004).  

Enligt Granskär & Höglund Nielsen (2008) förekommer i många vetenskapliga artiklar där 

kvalitativ innehållsanalys använts begrepp som är relaterade till kvantitativ tradition. Som 

svar på frågan hur trovärdigt ett resultat är används begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i kvantitativa studier och motsvarande begrepp i kvalitativa studier är 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Det förekommer resonemang både för och emot att 

behålla de traditionella begreppen, exempelvis menar Kvale & Brinkmann (2009) att 

begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inte ska förkastas utan formuleras om i 
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former som är relevanta för forskningsintervjuer. I föreliggande studie används begreppen 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

"I ett bredare perspektiv hänför sig validiteten till den utsträckning i vilken en metod 

undersöker vad den är avsedd att undersöka, i den utsträckning som våra observationer 

verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss" Kvale & Brinkmann, 2009, 

s.264). 

 

Omsorgsfull redogörelse för hur urval och dataanalys genomförts är viktigt för att ge läsaren 

möjlighet att bedöma arbetets validitet (Granskär & Höglund Nielsen, 2008). Deltagarna i 

föreliggande studie lottades från samtliga anställda ambulanssjuksköterskor, för att få 

händelserna belysta utifrån olika erfarenheter inkluderades lika många kvinnor som män. Det 

visade sig att urvalsgruppen i slutänden kom att bestå av kvinnor och män med varierande 

ålder och erfarenhet inom yrket, vilket även det torde öka möjligheterna att få händelserna 

belysta utifrån olika erfarenheter. Urvalets storlek anser författaren vara normal, i 

intervjustudier brukar antalet deltagare vara runt 15 +/- 10. Antalet kan skifta beroende på 

bland annat disponibel tid och resurs (Malterud, 2009). 

 

En intervjustudies trovärdighet ökar om intervjuguiden testas genom att "provintervjuer" 

utförs och att frågorna vid behov ändras innan insamling av data startar. Utöver att 

informanterna har samma formella utbildning, kan varierande yrkeserfarenhet, jämn 

könstillhörighet medverka till att ge händelsen en beskrivning från olika perspektiv, viket ökar 

studiens validitet (Malterud, 2009). En faktor som kan ha påverka intervjustudien negativt är 

att urvalet av deltagare sker i samma län som författaren är verksam, det faktum att 

informanterna "känner" författaren kan göra att de upplever sig obekväma i 

intervjusituationen och att svaren därmed kan bli begränsade. Intervjustudiers 

generaliserbarhet är oftast låg, ändamålet med studiedesignen är dock inte att försöka beskriva 

”sanningar” utan att ge en skildring av hur olika människor upplever det granskade fenomenet 

(Malterud, 2009). För att öka studiens trovärdighet genomförds två provintervjuer, avsikten 

var att träna upp intervjuteknik och få uppfattning om hur väl svaren på frågorna motsvarar 

syftet med undersökningen. Dessa två intervjuer som inte inkluderades i studien och ledde till 

att ursprungsfrågorna behölls med stöd av tidigare framtagen modifierad frågeguide enligt 

Schluter, Seaton, & Chaboyer (2008). Efter ett visst antal intervjuer tillförs inte mer ny 

kunskap, så kallad ”mättnad” är då nådd (Kvale & Brinkmann, 2009). Mättnad började 
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inträda då cirka tre fjärdedelar av informanterna intervjuats. Fler intervjuer än de utförda 10 

har troligtvis inte bidragit till större lärdom om händelserna, möjligen har fältobservationer 

tillfört mer kunskap. 

 

Författaren har arbetat inom ambulanssjukvård under cirka 30 år och anser sig ha förförståelse 

via egna erfarenheter och teoretiska studier. Det är möjligt att en annan person med en annan 

förförståelse skulle tolka informanternas berättelser annorlunda. I den här typen av studier är 

vanligtvis överförbarheten låg. Syftet med den här typen av studie är förvisso inte att försöka 

förklara ”sanningen” utan att ge en beskrivning av hur olika individer upplever de studerade 

händelserna, dock framkom stöd för resultatet i föreliggande undersökning från andra studier 

vilket bekräftar betydelsen av tolkningen av informanternas upplevelser. Likaså prövade en 

kollega till författaren som har erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys delar av 

analysprocessen och gjorde en oberoende bedömning av materialet som till största del 

överensstämde med föreliggande resultat. Det finns en ”akilleshäl” i den kvalitativa 

forskningsintervjun, den kan uppfattas vara subjektiv, det vill säga att undersökningen bygger 

på författarens uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Svårigheter i 

intervjusituationen är exempelvis frågornas utformning och att kunna vara neutral och icke-

bedömande (Bell, 2006). Intervjuresultatets reliabilitet handlar exempelvis om 

intervjutillfället, tänkbarheten att informanterna ger olika svar till olika intervjuare. 

Intervjuarens reliabilitet diskuteras speciellt i relation till om ledande frågor ställts (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det är önskvärt att öka intervjuresultatets reliabilitet för att hindra 

subjektivitet, dock anser Kvale & Brinkmann (2009) att en för stor betoning på reliabiliteten 

kan motverka forskarens kreativitet och variationsrikedom. 

 

Fortsatt forskning 

I en framtida studie kan möjligen fältstudie vara ett lämpligt val, av omständighet som skulle 

försvåra detta tillvägagångssätt är troligtvis faktumet att frekvensen på hjärtstopp är 

förhållandevis lågt. Ett annat sätt kunde vara att ambulanspersonalen fick praktisera på 

övningsdocka i KTC miljö och att de efteråt får beskriva upplevelser under själva agerandet, i 

en sådan studie skulle dock flera dimensioner av verklig händelse gå förlorad, som 

upplevelser av själva larmet, framkörning, anhöriga, platsen, verklig drabbad och 

akutmottagningen och så vidare. Observationsstudie i KTC miljö kan vara ett sätt att få svar 

på forskningsfrågan; utförs insatsen under ett hjärtstopp enligt gällande riktlinjer för LINC 

studien. 
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Slutsats 

Utvecklingen under ambulansuppdrag där LUCAS™ kommer till användning är beroende av; 

larmfakta, resurser, situationen på plats, planering, roller, arbetsledning, hanterandet av 

LUCAS™ och Case Report Form, anhöriga och åskådares reaktioner, mottagandet på 

akutmottagningen och slutligen att ambulanspersonalen samarbetar efter LUCAS™ 

uppdraget. 
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   Bilaga 1 

Tillfrågan om deltagande i intervjustudie 

Härmed tillfrågas om deltagande i en studie beträffande ambulanssjuksköterskors upplevelser 

under ett bestämt 

 

ambulansuppdrag som ledde fram till begagnande av LUCAS™. Ditt namn 

har lottats fram via den namnlista som biträdande avdelningschef på ambulansen i Uppsala 

bistått mig med. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan välja att avsluta deltagandet när 

helst du önskar utan att uppge skäl.  

Deltagande innebär att Du vid ett tillfälle kommer att få att besvara ett antal intervjufrågor. 

Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut som ordagrann text. Inspelade 

band och utskrivna texter kommer att förvaras på låst plats och endast författaren och 

handledaren kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. Varken Din eller någon annans 

identitet registreras i det utskrivna materialet och resultatet kommer att presenteras så att 

varken Du eller annan deltagande person kommer att kunna identifieras. 
 

Intervjun kan ske där det passar Dig, det är dock viktigt att den genomförs i ett avskilt och 

lugnt rum. Tid och datum för intervjun bestäms efter att du anmält intresse för deltagande 

varefter vi överenskommer mötets detaljer via telefon. Intervjun beräknas ta cirka 30-45 

minuter. 
 

Ambulansöverläkaren för ambulanssjukvården i Uppsala Läns Landsting, Hans Blomberg har 

gett tillstånd till att studien genomförs.  
 

Om du accepterar att medverka önskas svar via e-post eller telefon inom två veckor efter du 

fått denna förfrågan.  
 

Om du har frågor kring studien hör gärna av Dig.  

Med vänliga hälsningar   Handledare: 

Mikael Eriksson   Helena Lindstedt 

Ambulanssjuksköterska, Uppsala  Lektor, Uppsala Universitet 

0704 - 40 25 43   018 - 471 76 97 

gme56@telia.com   helena.lindstedt@pubcare.uu.se 
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Följdfrågor: 
• Vad bidrog till händelsen? 
• Vad gjorde Du/Ni? 
• Vad blev resultatet? 
• Vad hände sedan? 
• Kan du utveckla detta vidare? 
• Kan du beskriva detta mer 

detaljerat? 
• Varför? 

      Bilaga 2 

Modifierad frågeguide enligt Schluter, Seaton, & Chaboyer (2008) 

 

Datum:________ Plats för intervju:__________  Intervju nummer:____ 

 

- Den information som du lämnar i denna intervju kommer att hanteras strikt konfidentiellt 

och varken Din eller någon annans identitet registreras i det utskrivna materialet och resultatet 

kommer att presenteras så att varken Du eller annan deltagande person kommer att kunna 

identifieras. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan välja att avsluta deltagandet när helst 

du önskar utan att uppge skäl. Intervjun spelas in på band och kommer att ta cirka 30 till 45 

minuter av Din tid i anspråk. 

- Avsikten är att samla in data genom att Du får berätta om dina upplevelser under ett bestämt 

ambulansuppdrag, nämligen en hjärtstoppsituation då LUCAS™ begagnades. Under detta 

uppdrag kan det ha förekommit händelser som du upplevde som effektiva (positiv) respektive 

ineffektiva (negativ). Det är möjligt att Du även erfarit omständigheter som kunnat gjort 

- Syftet med studien är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser under ett 

situationen mer effektiv. 

bestämt 

ambulansuppdrag som ledde fram till begagnande av LUCAS™. 

 

- Har Du har några frågor till mig? 

Kvinna______ Man______ Ålder______ 

Demografisk data 

 

Hur länge har Du arbetat inom ambulansverksamhet?______ år 
 

- Dra Dig tillminnes ett specifikt ambulansuppdrag då Du 

och dina kollegor kom att randomisera till använde 

LUCAS™. Då Du berättar reflektera speciellt över vad 

Du upplevde som effektivt eller som ineffektivt och vad 

som kunde ha gjort situationen mer effektivt. 

Fråga 

 

- Berätta så detaljerat du kan om dina upplevelser under ett bestämt 

  

ambulansuppdrag 

som ledde fram till begagnande av LUCAS™ 
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    Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

kategorier 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

9. ...dåligt kontaktbar. 
Patient då. Och det var 
det vi visste, en dåligt 
kontaktbar egentligen, 
från början. Och det var 
på ett äldreboende så vi 
misstänkte ju att det 
kunde vara hjärtstopp 

Visste det var dåligt 
kontaktbar patient på ett 
äldreboende. 
Ambulanssjuksköterskan 
misstänker det kan vara 
hjärtstopp 

Känsla av att det kan 
vara hjärtstopp 

Initiala larmfakta 
upplevs variera mellan 
att vara tydliga eller 
oklara och diffusa 

Ambulanslarm och 
färd till den drabbade 

2. ... Frågan är om vi ens 
visste att det var en till 
bil där. Men det blev vi 
ju varsel om när vi såg 
den... det är ju alltid 
optimalt om man kan få 
veta mer och kanske att 
det är en annan bil där 
på plats redan och så.... 

Visste inte det var ytterligare 
en ambulans larmad förrän de 
kom på plats. Tycker det är 
optimalt om de får veta detta 
tidigt. 

Resurser 

Det förekom upplevelser 
om otydlighet och 
osäkerhet om tillräckligt 
med ambulanser är 
larmade till platsen 

6. ...det är en kollega jag 
inte är van att åka med 
så börjar jag prata lite 
grann om hur vi ska 
göra, jag säger att jag tar 
syrgasväskan och grejer 
så att jag kan börja med 
HLR. Så sa jag att åt 
min kollega att han får 
randomisera om det är 
så att det är ett stille... 

Är inte van med kollegan, 
diskuterar strategi, 
utrustningsval och kommande 
roller 

Initiativ till planering 
Olika faktorer påverkar 
insatsplaneringen under 
färd till den drabbade 

10. Som medicinskt 
ansvarig så rapporterade 
jag upp till båda två när 
de kom, jag bad de inte 
göra någonting utan bara 
lyssna först, så det blev 
ett akutrumsförfarande. 
Innan vi sätter in 
händerna i hetluften så 
ska ni ha kunskap om 
vad vi har gjort och inte 
gjort. Och sedan 
ställningstagande hit och 
dit, svara på de frågor 
som dyker upp då... 

Som medicinskt ansvarig 
rapporterar 
ambulanssjuksköterskan till 
kollegorna när de anländer. 
Fördelar arbetet och svarar på 
frågor 

Arbetsledning 

Inarbetade roller hos 
ambulanspersonalen kan 
behöva ändras under 
arbetets gång 

Den drabbade personen 
hanteras av 
ambulanspersonal 

6. ...jag tolkar det här 
som att det är ett 
hjärtstopp... jag säger åt 
min kollega att vi måste 
flytta på sängen, vi 
måste få ner den här 
patienten på golvet. 
Sedan måste vi 
randomisera. Så jag 
börjar med HLR direkt. 
Jag tar fram pocketmask 
och kopplar syrgas på 
det och börjar blåsa, och 
jag hör att det är lite 
bubbligt i honom. Börjar 
med HLR..... Patienten 
randomiseras till 
LUCAS studien...... 

Ambulanssjuksköterskan 
konstaterar hjärtstopp, flyttar 
den drabbade från säng och 
ner på golvet. Startar HLR, 
ger konstgjord andning med 
pocket-mask. Randomiserar 

Startar HLR och 
randomiserar 

Arbetet med personen 
som drabbats av 
hjärtstopp kan utvecklas 
på flera olika sätt 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

2. ...Frun var ju väldigt 
chockad. De var ju bara 
på stan liksom. Men det 
gick bra ändå... hon var 
ju chockad och hade 
svårt med svenskan och 
så där men annars gick 
det jättebra och jag tror 
hon kände sig 
välomhändertagen i 
slutändan skulle jag 
säga... 

Tillbudet var oväntat frun blev 
chockad och hon kunde inte 
svenska så bra. Hon blev Trots 
detta troligen väl 
omhändertagen.  

Drabbade utöver 
patienten 

Det krävs tillsäckligt 
med personal för att ta 
hand om närstående och 
åskådare på plats 

Den drabbade hanteras 
av ambulanspersonal 

1. När man ska därifrån 
med alla de här grejerna 
är det otroligt med 
bökigt med LUCAS. 
Man får ju ta bort den 
helt enkelt, det går ju 
inte när man förflyttar 
patienten. Från marken 
upp på båren, från båren 
in till ambulansen, sedan 
kan man ju koppla på 
det igen... 

Det är otroligt bökigt att ta sig 
från platsen med all utrustning 
som är med. Man får stänga av 
LUCAS vid förflyttning av 
patienten från marken upp på 
bår och då båren lastas in i 
ambulansen. 

Utrustning 
Reträtt från platsen 
upplevs som 
komplicerad 

1. ...vi körde vårt 
schema. Körde de här 90 
sekunders cyklerna hela 
tiden ...fortsatte ge 
läkemedel och stannade 
när det skulle 
defibrilleras och 
fortsatte med det till 
sjukhuset... 

Utförde arbetet enligt riktlinjer 
för LINC studien och stannade 
ambulansen under 
defibrillering 

Fortsatt arbete 
Det är viktigt att båda 
ambulanserna följer med 
till sjukhuset 

3. ...om jag ska vara 
kritisk så kan jag väl 
alltid tycka att, när man 
gör överrapporteringar, 
att de inte riktigt lyssnar 
på en på akuten. Det är 
ofta man får repetera 
man har sagt. De frågar 
om samma sak både två, 
tre, ibland fyra gånger. 
Det känns som att de är i 
sin bubbla av stress 
liksom, och så hör de 
inte vad man säger.... 
lyssna bättre! 

Personalen på akuten lyssnar 
inte riktigt på 
ambulanspersonalens 
överrapportering. De frågar 
om både två, tre och i bland 
fyra gånger. Det känns som de 
är i en bubbla av stress och 
inte lyssnar. 

Personalen på akuten 
lyssnar inte 

Överlämnade på 
akutmottagningen 
upplevs både som 
kaotiskt och informativt 

Den drabbade personen 
överlämnas på 
akutmottagningen 2. ....det får man ju 

hjälpas åt med 
allihop..... Det går ju 
ganska bra, men det är 
ju fantastiskt mycket 
pappersarbete och det tar 
ju tid. Om själva larmet 
tar en halvtimme tar ju 
pappersarbetet en timme 
efteråt. Och alla tider 
som ska fyllas i, det är 
väl mest det som är lite 
knöligt så, att det ska 
vara samma tider på alla 
papper liksom. 

Det är mycket arbete med 
administrativa uppgifter efter 
ett LUCAS uppdrag, det går 
ganska bra om man hjälps åt. 
Pappersarbetet efteråt tar 
dubbelt så lång tid som själva 
larmet, det är mycket tider 
som ska fyllas i och det ska 
vara samma tider på alla 
papper 

Efterarbete 

Administrativt arbete 
efter uppdraget är 
omfattande och 
personalen måste 
samarbeta 
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