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Riskfylld arbetsmiljö för ambulanssjuksköterskor under pågående A-HLR och 

transport - en kvalitativ intervjustudie 

ABSTRAKT 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av 

risker i den prehospitala arbetsmiljön vid pågående A-HLR under transport. 

Bakgrund: Ambulanssjukvården innebär risker i arbetsmiljön relaterat till bland 

annat vård under transport i höga hastigheter vid till exempel A-HLR. De risker som 

det innebär för ambulanssjuksköterskor att arbeta obältade kan även få konsekvenser 

för patientsäkerheten. Hjälpmedel så som LUCAS bröstkompressionssystem och 

ventilatorer finns utformade för att underlätta bältesanvändning. Design: Till 

datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer och till dataanalysen användes 

kvalitativ innehållsanalys. Metod: Data samlas in under oktober 2015 genom 

semistrukturerade intervjuer med tio ambulanssjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården i Blekinge län. En intervjuguide användes som stöd i 

intervjuerna, tre pilotintervjuer genomfördes för att testa intervjuguiden, två av dem 

inkluderades sedan i materialet. Materialet har bearbetats i en kvalitativ 

innehållsanalys, och resulterar i ett tema, tre kategorier och sju subkategorier. 

Resultat: Informanterna upplevde stora risker med att utföra A-HLR under pågående 

transport i vårdhytten och framhöll att det såväl är personalens som arbetsgivarens 

ansvar att upprätthålla rutiner och material för att minska risker för en osäker 

arbetsmiljö. Finns inte tillgång till adekvat utrustning var det omöjligt att utföra ett 

säkert arbete vilket upplevdes som en känsla av otrygghet för såväl 

ambulanssjuksköterskan som för patienten. Betydelsen av regelbunden utbildning 

beskrivs av informanterna kunna öka upplevelsen av trygghet vid pågående A-HLR 

under transport. Slutsats: När ambulanssjuksköterskorna känner sig trygga i sin 

arbetsmiljö upplever de sig kunna ge patienten en bättre och mer kvalitetssäker vård. 

Såväl LUCAS bröstkompressionssystem som ventilatorer är hjälpmedel som 

ambulanssjuksköterskor upplever bidrar till en säkrare arbetsmiljö och vårdmiljö men 

ska inte användas på regelbunden basis.  

Nyckelord: “Ambulanssjuksköterska”, “Otrygghetskänsla”, “LUCAS”, 

“Bröstkompressionssystem”, “Vårdmiljö”, “Patientsäkerhet”, “Omvårdnad” 

 

  



	  

Dangerous working environment for ambulance nurses during CPR and 

Transport - a qualitative interview study 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to describe ambulance nurses' perception of risk in 

the pre-hospital work environment at the ongoing CPR during transport. 

Background: The ambulance service entails risks in the work environment during 

transport at high speeds for example during CPR. The risks it entails for the active 

staff to work unbelted can even get consequences for patient safety. Utilities such as 

LUCAS chest compression system and ventilators are designed to facilitate the use of 

seat belts. Design: For the data collection semi-structured interviews were used and 

for the data analysis a qualitative content analysis was used. Methods: The data were 

collected during October 2015 through semi-structured interviews. Ten specialist 

nurses in prehospital care from county of Blekinge in Sweden were interviewed about 

their experiences. A interview guide, tested through three pilot-interviews, was used 

as support in the interviews. Two of the pilot-studies was later used in this study. The 

material has been processed in a qualitative content analysis, and results in a theme, 

the three categories and seven subcategories. Results: The informants experienced 

great risks to perform CPR during transport in high speed and pointed out that it is the 

staff as well as the employer's responsibility to maintain procedures and materials to 

reduce the risks of an unsafe work environment. If the specialist nurse did not have 

access to the correct aid, it was impossible to perform the work safely which was 

experienced as a feeling of insecurity for both the ambulance nurse to the patient. The 

importance of regular training described in interviewes  to increase the feeling of 

security while providing CPR during transport. Conclusion: Ambulance nurses  

feeling safe in their workplace reports that they give a better, more qualitative care for 

their patients. LUCAS chest compression systems and ventilators are technology that 

these nurses reports aiding the work and hightening the level of safety at the work 

scene, although LUCAS chest compression system should not be used on a regular 

basis. Keywords: "Ambulance Nurse", "Insecurity", "LUCAS", "Chest Compression 

System," “Care environment", "Patientsafety", "Nursing" 

 

 



	  

SUMMARY STATEMENT 

Varför är denna forskning nödvändig? 

• För att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelse av risker i den prehospitala 

arbetsmiljön. 

• För att belysa behovet av hjälpmedel för att en säker arbetsmiljö och vårdmiljö 

ska kunna vara möjlig.  

• För att identifiera utvecklingsbehov relaterat till en säker arbetsmiljö vid 

transport och pågående A-HLR. 

 

Vilka är de viktigaste resultaten i studien 

• Otrygghet hos ambulanssjuksköterskan under obältad transport i hög 

hastighet. 

• Förutsättningar till en säker arbetsmiljö för ambulanssjuksköterskan. 

• Betydelsen av formell och reell kompetens i kritiska situationer. 

 

Hur bör resultatet användas för att påverka praxis 

• Studien kan bidra till en ökad förståelse för hur ambulanssjuksköterskor 

upplever arbetsmiljön och säkerheten under transport och pågående A-HLR.  

• Studien kan ge en insikt i hur olika hjälpmedel vid A-HLR kan öka känslan av 

trygghet för ambulanssjuksköterskor.  
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INLEDNING 

Personal inom sjukvården träffar människor i olika skeden i livet, så väl i livets början 

som i livets slut. Vårdpersonal är med och delar familjers glädje vid exempelvis 

födsel eller tillfrisknande från sjukdom men vårdpersonal är också en del av patienters 

och familjers lidande vid svår sjukdom, trauman, tragiska händelser och förluster. Den 

prehospitala vården är den första länken i vårdkedjan vilket innebär att 

sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården är de första att träffa, bedöma och 

behandla patienter. Ambulanspersonalen bedriver vård i en miljö som är annorlunda 

från den hospitala sjukvården då de arbetar i patientens hem, på offentliga platser 

samt i ambulansen under pågående transport till sjukhus. Ovan nämnda arbetsmiljöer 

innebär stora risker för ambulanssjuksköterskan relaterat till bland annat hot och våld, 

ogynnsamma miljöer samt långa eller snabba transporter. Vid vård av kritiskt sjuka 

och skadade patienter är tiden in till sjukhuset samt behandling under transport direkt 

avgörande för patientens liv, detta innebär att personalen behöver arbeta med 

avancerad sjukvård i höga hastigheter på vägarna. Säkerhetsbälte och airbag är två 

hjälpmedel som ger en markant ökad chans till överlevnad vid kollisioner i trafiken, 

en säkerhet som ambulanssjuksköterskan vid vård av kritiskt sjuka patienter helt kan 

sakna. En kollision innebär då direkt livsfara för alla som befinner sig i 

vårdutrymmet. Därför är det av stor vikt att utvärdera säkerheten i arbetsmiljön för att 

eliminera eller minimera sådana risker och kanske är de enda som verkligen kan göra 

en sådan riskbedömning är ambulanssjuksköterskorna själva. 

BAKGRUND 

Ambulanssjuksköterska som profession 

Den prehospitala vården är den första länken i vårdkedjan och innebär att 

ambulanssjuksköterskor träffar patienter utanför sjukhuset, exempelvis i hemmet. 

Vanligtvis är en ambulans bemannad med två personer varav minst en bör vara 

sjuksköterska med specialistutbildning inom prehospital vård (Nyström & Herlitz, 

2009). Enligt Gårdelöv (2009) har ambulanssjukvården förändrats en hel del de 

senaste två decennierna, bland annat har kompetensnivån ökat markant. De var under 

1960- talet som behovet av sjukvårdspersonal i ambulansen uppmärksammades för att 

kunna ge patienten adekvat vård på skadeplatsen och det var i samband med detta som 
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begreppet ambulanssjukvård myntades. Sedan dess har vården utvecklats mer och mer 

från att endast vara ett transportsätt i riktning mot ett större medicinskt ansvar och mer 

avancerad sjukvård. Då kraven på vården har ökat har också den medicinska 

kompetensen gått i samma riktning. År 1997 bestämde Socialstyrelsen att 

sjuksköterskors yrkesutövning inom ambulanssjukvården utgör ett specialistområde 

och att det skulle finnas en specialistutbildning inom ämnet (Suserud & Rådestad, 

2009).  

Arbetsmiljö  

Arbetsmiljön är den miljö där arbetet sker för en viss personal och omfattar såväl 

fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Arbetsmiljöverket (2015) menar att det bästa sättet att förebygga olyckor och ohälsa i 

arbetet är att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och anser att det är 

arbetsgivaren som har yttersta ansvaret för detta arbete. I Arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) står det att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall och att en utgångspunkt 

skall vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller 

ersättas så att risker elimineras. Dock menar de också att arbetsgivare och arbetstagare 

tillsammans ska samverka för att åstadkomma en säker arbetsmiljö (SFS 1977:1160).  

 

I sjuksköterskans arbetsmiljö finns potentiella risker som utöver personal även 

omfattar patienten som vårdas, detta då sjuksköterskans arbetsmiljö också utgör 

patientens vårdmiljö (Öhrn, 2013). Patientens vård regleras av bland annat 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som syftar till att främja hög patientsäkerhet 

inom hälso- och sjukvård och jämförlig verksamhet. Då det finns likheter i 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) relaterat 

till uppföljning, riskbedömning, åtgärder, handlingsplaner, utredningar och 

anmälningar kan det vara fördelaktigt att integrera arbetsmiljöarbetet med 

patientsäkerhetsarbetet (SKL, 2013). SKL (2013) menar också att förutsättningen för 

en arbetsplats med hög patientsäkerhet är ett väl fungerande system för fortlöpande 

förbättringsarbeten med intentionen att kontinuerligt förbättra patientsäkerhet och 

arbetsmiljö.  
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Risker i prehospital arbetsmiljö och vårdmiljö 

I såväl Advanced Medical Life Support (AMLS)-konceptet, PreHospital Trauma Life 

Support (PHTLS)-konceptet samt på första sidan i Sveriges medicinskt 

Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkans (SLAS) behandlingsriktlinjer tas 

sjuksköterskans säkerhet upp som den primära och första faktorn att ta hänsyn till 

innan bedömning av patienten får utföras. Om platsen anses vara osäker att arbeta på 

får arbete inte utföras innan dess att arbetsplatsen anses vara säkrad (FLISA, 2013; 

NAEMT, 2007; NAEMT, 2011). Risker som ambulanssjuksköterskan kan råka ut för 

i arbetet är relaterad till hot och våld från patienter och anhöriga eller miljöer som 

utgör en fysisk fara för ambulanspersonalen så som bränder, nerfallna el-ledningar 

eller utsläpp av farliga ämnen (NAEMT, 2007; NAEMT, 2011). En av de största 

riskerna som ambulanspersonal utsätts för är risken för allvarliga skador vid 

kollisioner eller hårda inbromsningar vilka i de flesta fall sker i samband med vård 

under transport i höga hastigheter (Lundälv, 2003; Brice, Studnek, Bigham, Martin-

Gill, Custalow, Hawkins, & Morrison, 2012).  

 

Ambulanssjuksköterskorna har till största delen sin arbetsmiljö i ambulansen och 

ibland krävs det att ambulansen framförs i en hög hastighet för att få patienten till rätt 

vårdinrättning i tid. Enligt statistik från SOS Alarm (2014) inkom år 2014 drygt 3,3 

miljoner samtal till nödnumret 112, av dem var ca 870 000 vårdrelaterade uppdrag. 

Ca 30 % av dessa var prio 1-uppdrag vilket innebär att möjlighet finns för föraren av 

utryckningsfordonet att överskrida hastigheten samt kräva fri väg från andra 

trafikanter (SFS 1998:1276). Enligt Gustafsson, Forward, Larsson, Simonsson, 

Sörensen och Vadeby (2012) utgör högre hastigheter på vägarna en stor risk då både 

risken för olyckor och olyckans allvarlighetsgrad ökar. Statistiskt sett om ett fordon 

överskrider gällande hastighetsgränser med 25 procent, ökar risken för en dödlig 

olycka med nästan tre gånger. Eftersom förhållandet mellan hastighet och risk inte är 

linjärt blir kraftiga överskridanden dramatiska. Att köra med dubbla hastigheten i 

förhållande till hastighetsgränsen, exempelvis 100 km/tim på en 50-sträcka, ökar 

risken för en dödlig olycka mer än 20 gånger enligt det generella sambandet 

(Gustafsson et. al, 2012).  
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Risken för en svår eller dödlig skada fördubblas om bilbälte inte används och risker 

med att sitta obältad i baksätet är nästan lika stora som för de som sitter obältade i 

framsätet. En obältad person utgör inte enbart en fara för sig själv utan även för andra 

i bilen (Lundälv, 2003). Lundälv (2003) har gjort en studie angående kartläggning av 

ambulansrelaterade skadehändelser i hela landet under perioden januari 1991 till juli 

2004. Resultatet visade att under den studerade perioden omkom nio personer och 101 

personer skadades i ambulansrelaterade skadehändelser i trafiken. Av de 101 skadade 

var 57 av dem ambulanspersonal vilka ådrog sig lindriga eller svåra skador. I 

skadehändelserna skadades totalt sex patienter och 27 medtrafikanter varav nio 

medtrafikanter avled till följd av skadorna. 14 av de 58 skadehändelserna utgjordes av 

singelolyckor och det inträffade 35 mötesolyckor under studieperioden. Vid 

brådskande, prio 1 uppdrag, vårdar ambulanspersonalen en kritiskt sjuk eller skadad 

patient och därmed krävs höga hastigheter in till sjukhuset. Ett exempel på en prio 1 

transport är pågående A-HLR (Petzäll, 2008).  

A-HLR under ambulanstransport 

I Sverige drabbas 10 000 personer av hjärtstopp prehospitalt varje år, behandling 

påbörjas på ca 4 000 av dessa och drygt 300 överlever (Svensson, 2010). Snabbt 

påbörjad hjärt- och lungräddning är dock inte det enda av vikt för överlevnaden hos 

en patient, även effektiviteten är av stor betydelse (Lindén & Öberg, 2006). 

Ambulanssjukvårdens behandlingsstrategier styrs av de behandlingsriktlinjer som 

finns utformade av det rikstäckande nätverket SLAS (FLISA, 2013). A-HLR får 

avslutas prehospitalt utifrån särskilt ställda kriterier för avslut, dock får aldrig A-HLR 

avslutas vid tillstånd så som drunkningstillbud, hypotermi, intoxikation eller synlig 

graviditet. Detta innebär att fortsatt effektiv A-HLR måste utföras hela vägen till 

sjukhus (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2010). Enligt Petzäll (2008) utsätts 

ambulanspersonalen i dessa fall för en arbetsmiljörisk då den tillfrågade 

ambulanspersonalen menade att det är omöjligt att utföra A-HLR under transport och 

samtidigt sitta bältad. 

Hjälpmedel vid A-HLR 

Det finns hjälpmedel så som mekaniska bröstkompressionssystem och ventilatorer 

utformade för att bland annat möjliggöra användandet av bälte för personalen vid 

pågående A-HLR under transport. Jolife AB (2011) har tagit fram ett portabelt 
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mekaniskt bröstkompressionssystem, LUCAS, för att kunna ge effektiva, jämna och 

kontinuerliga kompressioner. Systemet har utformats för att övervinna de problem 

som kan uppstå vid manuella kompressioner vid tillexempel förflyttning och 

transport. LUCAS bröstkompressionssystem finns i två versioner, LUCAS 1 som 

drivs av tryckluft och LUCAS 2 som drivs helt elektroniskt (Jolife AB, 2011).  

LUCAS bröstkompressionssystem består av en ryggplatta som placeras under 

patienten samt en överdel med kolvstång och en platta som pressar ihop bröstkorgen 

4-5 cm med en hastighet av ca 100 tryck/min. Runtomkring plattan finns också en 

sugkopp som aktivt drar ut bröstkorgen efter varje kompression så att nytt blod sugs 

in i hjärtat (Smekal, Johansson, Huzevka & Rubertsson, 2011; Perkins, Lall, Quinn, 

Deakin, Cooke, Horton, Lamb, Slowther, Woollard, Carson, Smyth, Whitfield, 

Williams, Pocock, Black, Wright, Han & Gates, 2015).  

 

Gates, Quinn, Deakin, Blair, Couper och Perkins (2015) har utfört en systematisk 

genomgång av studier som utvärderat effekten av mekaniska bröstkompressinssystem. 

Gates et al. (2015) diskuterar säkerhetsperspektivet och menar att mekaniska 

bröstkompressionssystem är det säkraste alternativet vid pågående A-HLR under 

transport. Detta påstående stödjs även av Jolife AB (2011) som menar att genom 

användning av LUCAS bröstkompressionssystem kan kvaliteten standardiseras, 

avbrotten minskas och bältesanvändning möjliggöras. Rubertsson och Karlsten (2005) 

samt Steen, Sjöberg, Olsson och Young (2005) har gjort studier angående LUCAS 

för- och nackdelar ur ett patientperspektiv och även de har sett fördelarna som 

LUCAS innebär i den vanligtvis osäkra arbetsmiljö som en obältad sjuksköterska 

upplever i ambulanshytten.  

 

Ytterligare ett hjälpmedel vid A-HLR som bör lyftas fram är ventilatorn. En ventilator 

är ett hjälpmedel där ambulanssjuksköterskan, när patienten är intuberad, kan ställa in 

antalet andetag per minut samt tidalvolym, vilket innebär att patienten får en 

kontinuerlig och kvalitetssäker mekanisk ventilering (Wikström, 2010).   

Enligt Australian Resuscitation council och New Zealand Resuscitation Council 

(2011) så kan en automatisk ventilator kopplad till den intuberade patienten leda till 

att ambulanssjuksköterskan får möjligheten att utföra andra moment under A-HLR. 

Då patienten är intuberad och kopplad till en automatisk ventilator kan även 

hjärtkompressioner pågå under hela transporten utan avbrott för inblåsningar vilket 
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också anses vara en stor fördel (Australian Resuscitation council & New Zealand 

Resuscitation Council, 2011). 

Problemformulering 

Ambulanssjuksköterskor bedriver idag avancerad sjukvård i ambulansen, ofta 

obältade under transporter i höga hastigheter vilket utgör en stor risk för alla som 

befinner sig i vårdhytten. Därför var det av intresse att tydliggöra 

ambulanssjuksköterskors erfarenheter och synen på säkerheten vid pågående A-HLR 

under transport. Hjälpmedel som LUCAS bröstkompressionssystem och ventilatorer 

är framtagna för att bland annat möjliggöra för ambulanssjuksköterskan att kunna sitta 

fastbältad vid pågående A-HLR under transport. Dock är dessa hjälpmedel 

inte standardiserade i alla ambulanser. Kunskapsluckor har identifierats då studier 

angående ambulanssjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av att utföra A-

HLR under transport och deras syn på användandet av hjälpmedel saknas. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av risker i 

den prehospitala arbetsmiljön vid pågående avancerad hjärt-och lungräddning under 

transport. 
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METOD 

Design 

Kvalitativ forskningsmetodik har använts för att beskriva ambulanssjuksköterskans 

subjektiva erfarenheter risker vid A-HLR under transport i hög hastighet (Graneheim 

och Lundman, 2004). Till datainsamlingen har semistrukturerade intervjuer 

genomförts med de utvalda ambulanssjuksköterskorna till studien. Studiens 

utformning följer riktlinjer från tidskriften Journal of Advanced Nursing (Watson, 

Hayter, Noyes, Perry, Pickler & Roe, 2015). 

Urval 

Den aktuella studiens urval skulle uppfylla följande inklusionskriterier; informanterna 

skulle vara utbildade specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård och ha arbetat såväl 

med som utan LUCAS bröstkompressionssystem. Informanterna skulle ha arbetat 

med LUCAS bröstkompressionssystem vid minst fyra tillfällen. Målet för den 

aktuella studien var att utföra åtta till tio intervjuer. 18 ambulanssjuksköterskor 

uppfyllde kriterierna och därefter utfördes ett bekvämlighetsurval för att få fram de tio 

informanter som sedan intervjuades. Både män och kvinnor har deltagit i studien då 

författarna velat spegla den aktuella verksamheten som helhet. I den aktuella studien 

sattes ingen gräns gällande varierande arbetslivserfarenhet. Samtliga deltagare i 

studien arbetar eller har arbetat med LUCAS bröstkompressionssystem i Blekinge län, 

åtta av informanterna arbetade under tiden för intervjuerna på en ambulansstation där 

LUCAS bröstkompressionssystem används och två av informanterna arbetade under 

tiden för intervjuerna på en ambulansstation där systemet ännu inte införts. 

Datainsamling 

Som stöd till de semistrukturerade intervjuerna som utfördes i den aktuella studien 

skapades en intervjuguide, se bilaga 3. Intervjuguiden är utformad, testad och enligt 

Danielsons (2012). Datainsamlingen genomfördes under oktober 2015. Tre 

pilotstudier genomfördes inledningsvis för att kunna avgöra huruvida den planerade 

tiden för intervjun var hållbar samt om frågorna var adekvata eller om justeringar 

krävdes innan intervjustudien startade (Danielson, 2012). Två av pilotstudierna kunde 

sedan inkluderas i resultatet, en pilotstudie exkluderades på grund av att informanten 

inte uppfyllde studiens urvalskriterier. Varje intervju varade under 13-17 minuter och 
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transkriberat material blev ca sex sidor långt motsvarande storlek A4, teckenstorlek 

12 och 1,5 radavstånd. 

Etiska ställningstaganden 

Den aktuella studien har tagit hänsyn till de fyra etiska krav för forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet samt 

nyttjandekravet (Malterud, 2009). Detta genom att inledningsvis ha fått ett 

godkännande av verksamhetschefen för ambulansverksamheten i Blekinge län där 

informanterna sedan valdes ut, se bilaga 1. Samtliga informanter har också fått ett 

informationsbrev med inledande förklaring av vad studien berör samt vilka som 

kommer att få tillgång till studien. Alla informanter har givit ett skriftligt medgivande 

för intervjun, inspelning samt användandet av materialet i studien, se bilaga 2. 

Samtliga intervjuer har presenterats anonymt, ingen informant kan identifieras för att 

ingen ska riskera lida eller komma till skada av studien. Intervjuerna är 

avidentifierade och kodade, kodlistan har förvarats inlåst och skild från intervjuerna. 

Allt deltagande har varit frivilligt och informanterna har kunnat avbryta deltagandet 

när som helst under studien. Tystnadsplikt och handlingssekretess har tillämpats i 

enlighet med offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400).  

Analys 

Den aktuella studiens analys har inspirerats av Lundman och Graneheim (2012), 

Graneheim och Lundman (2004) samt Danielson (2012) och deras induktiva tolkning 

av kvalitativ innehållsanalys. För att underlätta transkribering skiljdes deltagaren och 

intervjuarens delar åt genom att sätta I, intervjuare, och D, deltagare, framför 

respektive stycke. De transkriberade intervjuerna lästes sedan igenom flertalet gånger. 

Meningar eller fraser vars innehåll som var relevant för frågeställningarna plockades 

sedan ut. Dessa meningar eller fraser kallas meningsbärande enheter vilka sedan 

kondenserades med syfte att korta ned texten men ändå behålla samma innehåll. De 

kondenserade meningsenheterna har i sin tur att kodas och grupperas i kategorier och 

subkategorier som återspeglar de centrala delarna i intervjuerna. Till sist har de 

kategorier och subkategorier som formulerats fått utgöra rubriker till studien 

(Henricson & Billhult, 2012). Exempel av analysprocessen presenteras i tabell 1 

nedan.  
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Tabell 1. Exempel ur innehållsanalys.  

Meningsenhet 
 
 

Kondenserad 
meningsenhet 
 

Koder 
 
 

Subkategorier 
 
 

Kategorier 
 
 

Det är ju möjligt att 
sitta och använda bältet 
när man har kopplat på 
LUCAS men det är ju 
upp till var och en. 

Möjligheten 
till att 
använda 
säkerhetsbälte 
i vårdarhytten 
finns med 
LUCAS 
 

Möjlighet att vara 
bältad finns med 
LUCAS men det är 
upp till var och en. 
 
 
 
 

Bältesanvändning 
och egenansvar 
 
 
 
 
 
 

Förutsättningar 
för en säker 
arbetsmiljö 
 
 
 
 
 

Den är mycket tystare, 
den går att använda fast 
att man har anhöriga 
där, så har man ändå 
kunnat prata och 
förklara för anhöriga 
vad man gör. Det är 
också lättare att 
kommunicera med 
kollegan. Det känns 
tryggt. 

LUCAS 2 är 
tystare och 
underlättar 
anhörigkontak
t och 
informationsfl
ödet 

Kommunikation 
med anhöriga och 
personal underlättas 
vid en lugnare 
vårdmiljö. 

Förutsättningar 
för god 
kommunikation 

Förutsättningar 
för en säker 
arbetsmiljö 

Men resterande brukar 
man ju kunna få ibland 
knäppa loss om man 
behöver hämta något 
som man inte tänkt på 
men det är ju mest min 
egna planering som 
brustit i så fall.  

Planering 
möjliggör 
bältesanvändn
ing. 

Möjlighet att vara 
bältad 

Bältesanvändning 
och egenansvar 
under färd. 

Förutsättning 
för en säker 
arbetsmiljö. 

Vid manuella 
kompressioner står man 
ju upp i en bil som kör i 
höga hastigheter och är 
obältad. Man kan ju 
skada patienten om man 
krockar. Det känns inte 
alls bra att utsätta 
patienten för det. 

Oro att utsätta 
patienten för 
fara genom att 
vårda obältad 
under 
transport 
 
 
 

Otrygghet att 
tvingas utsätta 
patienten för 
säkerhetsrisker. 
 
 
 
 
 

Hotad 
patientsäkerhet 
 
 
 
 
 
 
 

Otrygghet hos 
ambulanssjuksk
öterskan 
 
 
 

 

Satt man då själv i bilen 
så var det ju inte bra för 
mig när jag var tvungen 
att stå upp och 
komprimera. 

Otrygghet då 
sköterskan 
tvings arbeta 
obältad. 

Farligt och otryggt 
att arbeta utan 
LUCAS. 

Fara vid manuella 
kompressioner 
under transport. 

Otrygghet hos 
ambulanssjuksk
öterskan. 

Nackdelen är ju i så fall 
då man hamnar i de 
situationer när man inte 
vet om patienten är för 
stor eller för liten för 
LUCAS, då känns det 
genast väldigt otryggt 
när vi sedan ska köra. 

Nackdel att 
LUCAS inte 
passar alla, 
skapar en 
känsla av 
otrygghet. 

Otryggt att arbeta 
utan LUCAS 

Fara vid manuella 
kompressioner 
under transport. 

Otrygghet hos 
ambulanssjuksk
öterskan 
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Trovärdighet 

För att uppfylla kravet på trovärdighet för studiens resultat har urvalet av deltagare i 

studien varit män och kvinnor med varierande arbetslivserfarenhet vilket ökar 

studiens giltighet då det speglar de variationer som finns inom ambulanssjukvården. 

Intervjuerna har genomförts separat av författarna till studien, vilket enligt Lundman 

och Graneheim (2012) kan ses som negativt då det kan leda till att olika informanter 

har fått olika uppföljningsfrågor i samband med intervjuerna. För att minska risken 

för stora olikheter i intervjuerna så användes en intervjuguide, se bilaga 3, som var, 

testad med tre pilotintervjuer och utformad med breda frågor som mynnade ut i fler 

specifika och riktade följdfrågor. Separat utförda intervjuer kan enligt Lundman och 

Graneheim (2012) också ses som positivt och stärka trovärdigheten för studien genom 

att bidra till att fånga de olika variationer och erfarenheter som fanns hos 

informanterna. Detta genom att ämnet belyses ur olika synvinklar vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan ge en rikare variation av det studerade ämnet.  

 

Transkriberingen av intervjuerna har genomförts av den författare som inte 

genomförde den inspelade intervjun. Detta kan enligt Lundman och Graneheim 

(2012) leda till förlust av undermedvetna budskap som kan framkomma genom 

kroppsspråk och endast upptäckas i realtid. Transkriberingen bidrog dock till att båda 

författarna blev delaktiga och fick sätta sig in i intervjuerna och materialet. Det 

underlättade också det fortsatta samarbetet för den aktuella studien då båda författarna 

hade lyssnat på och transkriberat varandras material. Den genomsnittliga tiden för de 

genomförda intervjuerna var 13-17 minuter. Detta kan uppfattas som något kort och 

kanske ge en känsla av bristfälligt resultat, dock var intervjuerna innehållsrika vilket 

det färdiga transkriberade materialet på 54 A4-sidor med 1,5 radavstånd visar. Då 

intervjuerna genomfördes på en och samma ambulansstation bedömdes att 

datamaterialet efter tio utförda intervjuer var mättat, vilket enligt Polit & Beck (2012) 

nås när variationen i svaren minskar. Detta då de flesta av informanterna hade 

liknande åsikter och diskussioner. Dock hade kanske ett bredare eller mer annorlunda 

resultat kunnat erhållas om intervjuer också genomförts på en annan arbetsplats som 

arbetar under andra förutsättningar i form av exempelvis längre eller kortare 

ambulanstransporter eller olika utrustning och hjälpmedel i ambulanserna.  
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Författarna till den aktuella studien har tillsammans läst samtliga intervjuer och 

genomfört alla delar av analysen gemensamt, vilket ökar tillförlitligheten i resultatet 

enligt Lundman och Graneheim (2012). I förloppet med att analysera materialet har 

reflektion och diskussion kring olika tolkningsmöjligheter och förförståelse pågått 

mellan författarna. Genom en fortlöpande diskussion av de transkriberade intervjuerna 

mellan författarna skapades sedan en konsensus gällande meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter, koder, subkategorier och tema.  

 

För att erhålla ett överförbart resultat har författarna till den aktuella studien genom 

Graneheim och Lundman (2004) förstått att det är av stor vikt i en studie att ge läsaren 

en tydlig beskrivning av studiens urval, deltagare, datainsamling samt analysprocess. 

Även lämpliga citat tillsammans med ett väl presenterat resultat kan öka studiens 

överförbarhet. Graneheim och Lundman (2004) skriver även hur det åligger läsaren 

att avgöra huruvida en studie är överförbar till andra kontexter eller inte.  

 

Då studiens syfte under arbetsgången har förändrats och aspekter så som arbete med 

ventilatorer och faror vid pågående A-HLR under transport har tillkommit så kan 

intervjuguiden uppfattas som fokuserad på just LUCAS bröstkompressinssystem, 

medan frågor kring andra hjälpmedel, arbetssätt och faror tar mindre plats. Även om 

frågeställningarna i huvudsak är riktade mot LUCAS bröstkompressinssystem så har 

intervjuerna genererat en större än förväntad mängd information om synen på 

arbetssätt, andra hjälpmedel så som ventilatorer samt faror i ambulanssjukvården. 

Med hänsyn tagen till detta gjordes bedömningen att bredda studiens syfte men att 

nya eller kompletterande intervjuer inte ansågs nödvändigt. 
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RESULTAT 

Vid analys av material till den aktuella studien framkom tre kategorier och sex 

subkategorier som presenteras i tabell 2 nedan. Utifrån kategorierna formades 

slutligen studiens tema, som utgör studiens röda tråd enligt Lundman och Graneheim 

(2012). 

 

Tabell 2. Presentation av tema, kategorier och subkategorier. 

Tema  
 

Kategorier Subkategorier 

Att arbeta och 
vårda patienter i en 
riskfylld 
arbetsmiljö.  

Otrygghet hos 
ambulanssjuksköterskan 

• Fara vid manuella 
kompressioner under 
transport 

• Hotad patientsäkerhet 

 Förutsättningar för säker 
arbetsmiljö 

• Bältesanvändning och 
egenansvar 

• Förutsättningar för god 
kommunikation 

 Betydelsen av formell och 
reell kompetens 

• Riskmedvetenhet 
• Effektiva och 

kvalitetssäkra 
kompressioner 

 

Att arbeta och vårda patienter i en riskfylld arbetsmiljö 

I intervjuerna framkom att informanterna upplevde stora risker med att utföra A-HLR 

under pågående transport i vårdhytten. Informanterna framhöll att det såväl är 

personalens som arbetsgivarens ansvar att upprätthålla rutiner och material för att 

minska risker för en osäker arbetsmiljö. Finns inte tillgång till adekvat utrustning är 

det omöjligt att utföra ett säkert arbete vilket upplevdes som en känsla av otrygghet 

för såväl ambulanssjuksköterskan som för patienten menade informanterna.  

 

“Nu sedan vi fått LUCAS så känner jag mig tryggare  

under färd när vi tvingas göra hjärt-och lungräddning 

på typ nedkylda patienter. Det är ju vår uppgift ändå  

på arbetsplatsen att ständigt vilja förbättra vår miljö 
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och på alla sätt vi kan göra vårat arbete säkrare, både  

för oss och för de patienter vi vårdar.” 

Otrygghet hos ambulanssjuksköterskan 

Informanterna beskriver en upplevelse av otrygghet och otillräcklighet vid pågående 

A-HLR under transport, detta på grund av att arbetsmiljön i ambulanshytten kan 

innebära stora risker för såväl ambulanssjuksköterska som för patient. Informanterna 

beskrev risker med lösa och fasta föremål inne i ambulanshytten som vid inbromsning 

eller olyckor kunde åsamka skada på både personal, patient och anhöriga i 

vårdutrymmet i ambulansen. Informanterna benämnde detta som en säkerhetsrisk vid 

de tillfällen de färdades obältade. 

Fara vid manuella kompressioner under transport 

Informanterna ansåg att en av de största säkerhetsriskerna var då personalen inte hade 

möjlighet att sitta bältade under pågående transport och relaterade dessa situationer 

till en känsla av otrygghet och osäkerhet, en känsla som de kunde uppleva 

begränsande arbetet med patienten. De tillfällen då informanterna ansåg att det 

upplevdes som störst risk med att sitta obältade var främst vid vård av svårt sjuka eller 

skadade patienter då dessa situationer kunde kräva att många moment skulle utföras 

under tiden då hastigheterna var som högst. Vid pågående A-HLR under transport 

upplevde informanterna att det fanns risk för att ambulanssjuksköterskan skulle bli 

tvungen att utföra kompressioner stående i vårdhytten, obältad vid sidan av patienten. 

För att klara av att utföra manuella kompressioner under pågående transport höll 

ambulanssjuksköterskan i sig med en hand i vårdhyttens inredning och komprimerade 

med den lediga handen på patientens bröstkorg. Detta sätt att arbeta upplevdes av 

informanterna som en otrygg arbetsmiljö där ambulanssjuksköterskorna kände sig 

mycket utsatta och utlämnade. Det upplevdes också som ett orosmoment att 

personalen kände sig osäkra på om de skulle klara av att utföra manuella 

kompressioner under en längre tid med god kvalitet då detta är mycket fysiskt 

krävande. Informanterna beskrev dock att när LUCAS bröstkompressionssystem samt 

ventilator användes ökade känslan av trygghet och säkerhet hos 

ambulanssjuksköterskan som kunde vårda patienten under pågående A-HLR och 

samtidigt sitta fastbältad.  
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“Det är ju speciellt under transporter in och man ska 

stå upp i bilen och hålla i sig med en hand liksom 

och komprimera, det blir ju inte bra… 

Jag känner ju hur stora risker jag tar i mitt 

arbete då, jag sätter ju min egen säkerhet åt sidan...” 

Hotad patientsäkerhet 

Kopplingen mellan osäker arbetsmiljö och osäker vårdmiljö sågs av informanterna 

som en viktig faktor eftersom de menade att då personalen utsätts för en osäker 

arbetsmiljö så kan det få direkta konsekvenser för patientsäkerhet vilket de upplevde 

kunde öka risken för vårdskador. I de fall där LUCAS bröstkompressionssystem inte 

fanns tillgängligt eller inte kunde användas på grund av kontraindikationer beskrev 

informanterna den utsatta arbetsmiljön som en risk för patientsäkerheten. Risker 

beskrevs framförallt då ambulanssjuksköterskan tvingades arbeta obältad, stående 

eller sittande på huk i ambulansen och utföra manuell A-HLR på patienten. 

Informanterna menade att ambulanssjuksköterskor som arbetar obältade i vårdhytten 

kan tillfoga patienten skada vid en eventuell olycka eller hastig inbromsning genom 

att falla över patienten. Trots att informanterna beskrev att de var väl medvetna om 

riskerna som uppkommer vid obältade transporter så satte ambulanspersonalen 

patientens omvårdnad före sin egen säkerhet och tvekade därför inte på att vårda 

obältade vid behov. Detta var också en situation som informanterna upplevde som 

otrygg relaterat till att de upplevde sig utsätta såväl sig själv som patienten för stora 

risker. Dock såg de i dessa kritiska situationer ingen annan utväg.  

 

“Avsaknad av hjälpmedel leder till osäker arbetsmiljö. Så 

tror jag det har varit, alltså att man har tänkt mest på 

patienten, och lite mindre på oss under transport. Man 

försökte ju vara bältad, eller i varje fall kränga bältet över 

kroppen eller om man nu satt på knä och gjorde HLR. 

Patienten gick nog före oss, men det kändes inte speciellt 

tryggt...” 
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Förutsättningar för säker arbetsmiljö 

Att arbeta och vårda patienter i en riskfylld arbetsmiljö ansågs av informanterna ställa 

krav på säkerheten. Informanterna beskrev att en säker arbetsmiljö är någonting som 

sjuksköterskor alltid bör sträva efter. Dock önskade ambulanssjuksköterskorna få 

tillgång till adekvat utrustning för att det skulle vara möjligt att utföra ett säkert arbete 

i vårdhytten.  

Bältesanvändning och egenansvar 

Säkerhet i arbetsmiljön förutsätter att bältesanvändningen underlättas med hjälpmedel 

så som LUCAS bröstkompressionssystem samt ventilatorer. Dessa hjälpmedel sköter 

såväl kompressioner som ventilering under pågående A-HLR vilket enligt 

informanterna leder till att ambulanspersonalen kan ägna sig åt resterande uppgifterna 

så som läkemedelshantering och övervakning. Då LUCAS bröstkompressionssystem 

och ventilator fanns tillgängligt under ambulanstransport menade informanterna att 

det var fullt möjligt för två vårdpersonal att sitta bältade i vårdarhytten och samtidigt 

kunna övervaka patienten samt administrera läkemedel. Dock beskrev informanterna 

att ambulanssjuksköterskor inte alltid tar sitt egenansvar när det gällde 

bältesanvändning när de vårdar patienter under pågående transport trots att 

möjligheten finns med befintliga hjälpmedel.  

 

“Har jag kopplat på LUCAS på patienten så måste 

ju någon ändå sköta luftvägarna och där finns det ju 

inget bälte… Men kopplar jag till ventilatorn till  

patienten så kan ju även den kollegan sitta och använda bältet.  

Det känns ju bättre, om vi skulle krocka eller så menar  

jag… Och då vet jag också att patienten blir ventilerad  

regelbundet, då behöver jag inte oroa mig för det… ” 

 

Informanterna menade att det var personalens eget ansvar att använda bälte då det 

fanns möjlighet men att det samtidigt var arbetsgivarens ansvar att se till att utrustning 

som möjliggör bältesanvändning fanns i varje ambulans. Informanterna uppgav att de 

var generellt bra på att påminna varandra om att använda bälte men det fanns även en 

förståelse för att vårdaren kunde behöva knäppa loss sig under kortare perioder då de 
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exempelvis skulle hämta utrustning som de inte kan nå från vårdarstolen. I vissa 

ambulanser i drift beskrev även informanterna att det fanns en lampa fram på 

instrumentpanelen hos föraren som lös när ambulanssjuksköterskan i vårdhytten satt 

obältad vilket antogs kunna ge en indikering till föraren att tillfälligt sänka 

hastigheten. 

 

“Ja, vi försöker alltid meddela varandra när vi åker obältade 

så att föraren kan lätta lite på gasen. Sen tror jag ju 

ändå att de flesta är duktiga på att använda bälte under 

färd, men det finns ju förståelse för om man 

behöver bälta av sig” 

 

I den aktuella studien påvisade informanterna att det vid användning av LUCAS 

bröstkompressionssystem var fullt möjligt att arbeta bältad i ambulanshytten. Dock 

förespråkades vikten av en god planering eftersom det oftast var när vårdaren skulle 

nå ännu ej framtaget material i ambulanshytten som han eller hon var tvungen att 

knäppa loss sig. Bältesanvändning vid ventilering av patienten var också fullt möjlig 

enligt informanterna men endast om god planering med intubering hade utförts innan 

avfärd mot sjukhuset. Detta då en vårdare kunde sköta ventileringen från sidan där 

möjlighet till bältesanvändning fanns, alternativt kunde en påkopplad ventilator sköta 

ventileringen. Att sitta precis bakom patienten för att ventilera beskrevs av 

informanterna som en stor riskfaktor då det inte alls fanns möjlighet för 

bältesanvändning i den positionen, men även relaterat till den risk som utgjordes av 

katafalkens och bårens kinematik vid eventuell krock.  

 

“Jag tycker nog att du kan vara bältad om du får till alla moment 

med LUCAS och att du har en intubation med ja, antingen 

ventilator eller oftast Rubens då. Då kommer du ju åt allting, 

och så har du en intraossiös nål också som du har satt lättillgänglig  

där du sitter. Näe, jag kan inte se riktigt att du 

behöver vara obältad” 
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Förutsättningar för god kommunikation 

Den aktuella studien visar att informanterna upplevde stora skillnader i framförallt 

bullernivå mellan LUCAS 1 och LUCAS 2 samt hur det senare systemet bidrog till en 

bättre arbets- och vårdmiljö relaterat till en bättre kommunikation. Hjärt- och 

lungräddning kan se våldsamt ut för anhöriga och andra som är närvarande runt 

omkring, därför tog informanterna upp anhörigstöd som en viktig aspekt samt 

fördelen med att LUCAS bröstkompressionssystem frisatte en person ur personalen 

som då kunde ägna sig åt anhöriga för att stötta dem. Det beskrevs stora skillnader 

mellan LUCAS 1 och LUCAS 2, då LUCAS 1 var mycket mer högljudd vilket gjorde 

att personalen enligt informanterna kunde tveka till att använda den med tanke på de 

anhörigas reaktion. Den nyare LUCAS 2 benämndes som mycket tystare vilket bidrog 

till ökad vilja och trygghet att använda den i anhörigas närvaro. LUCAS 2 bidrog med 

sin betydligt lägre ljudnivå enligt informanterna till en förbättring av arbetsmiljön 

samt gjort det lättare för personal att kommunicera med varandra samt med anhöriga. 

Detta gav i förloppet en känsla av ökad patientsäkerhet bland 

ambulanssjuksköterskorna, framförallt då kommunikationen upplevdes vara 

underlättad.  

 

“Ja, det var ju också en kontrast med den här luft LUCAS 

då och framförallt med det här höga ljudet då ju, det gick 

ju knappt att prata eller fokusera bland patienter när man 

jobbar. Så det är ju en jättestor skillnad 

på den här elmotorn…” 

Betydelsen av formell och reell kompetens 

Nyttjandet av LUCAS bröstkompressionssystem samt ventilator i vården av en 

kritiskt sjuk patient sågs av informanterna som positivt ur patientsäkerhetssynpunkt. 

Dock beskrev de vikten av att värdera för- och nackdelar av användandet av 

hjälpmedel inför varje situation då det i vissa lägen skulle kunna vara bättre att utföra 

manuella kompressioner speciellt vid tillfällen då det stod klart att patienten var 

antingen för stor eller för liten om bröstkorgen för att få plats i LUCAS 

bröstkompressionssystem. I relation till detta beskrev också informanterna vikten av 

utbildning och regelbunden övning med de aktuella hjälpmedlen för att kunna avgöra 
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när de skulle användas samt öka effektiviteten och undvika handhavandefel eller 

eventuella vårdskador.  

Riskmedvetenhet 

LUCAS bröstkompressionssystem beskrevs av informanterna som ett fördelaktigt och 

positivt hjälpmedel ur flera aspekter men de uppmärksammade att 

bröstkompressionssystemet även innebar risker. Enligt informanterna fanns det vid 

lastning och förflyttning under pågående kompressioner med LUCAS 

bröstkompressionssystem risk för att läget på kompressionssystemet förändrades och 

kunde därmed leda till skador på patienten då den vandrade ned över buken. För att 

undvika detta trodde informanterna att noggrannhet gällande handhavande och 

placering, men även god utbildning och kontinuerlig övning med LUCAS 

bröstkompressionssystem kunde varit fördelaktigt. Informanterna beskrev att de 

kontinuerligt övade på att koppla på LUCAS bröstkompressionssystem på en docka 

placerad i olika miljöer för att få in ett så snabbt och effektivt arbetssätt som möjligt 

och att det upplevdes som en trygghet inför och vid användandet i skarpa lägen.  

 

“Men har du god utbildning på den så är den ju lätt att använda 

och inga större komplikationer, visst du kan ju ge revbensfrakturer 

men det kan du ju ge även vid manuella kompressioner…” 

Mer effektiva och kvalitetssäkra kompressioner 

Informanterna beskrev att en av de stora fördelarna med LUCAS 

bröstkompressionssystem var upplevelsen av att patienten får mer effektiva 

kompressioner än med manuella kompressioner vid pågående A-HLR under transport. 

Att orka komprimera med hög kvalitet under en längre period under förflyttningar och 

pågående transport till sjukhus upplevdes som omöjligt och både psykiskt och fysiskt 

krävande och därför föredrogs användning av LUCAS bröstkompressionssystem som 

hjälpmedel. 

 

“Det orkar man inte, det är ju vetenskapligt bevisat. 

Och det är ju tekniskt omöjligt med, med lyft och bära 

och få det så det blir bra kvalitet hela vägen” 
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Informanterna i den aktuella studien beskrev de risker som fanns med längre avbrott 

vilka kunde uppstå vid manuella kompressioner vid exempelvis lastning, förflyttning 

och läkemedelsadministration. Dessa uppehåll upplevde informanterna minskade vid 

användandet av LUCAS bröstkompressionssystem då systemet kunde vara igång 

under dessa moment. Innan införandet av LUCAS bröstkompressionssystem upplevde 

informanterna att bra kompressioner inte gick att utföra under längre tid men att det 

med LUCAS bröstkompressionssystem blev möjligt att utföra goda kompressioner 

under lång tid i svåra arbetsmiljöer.  

 

“Det är ju speciellt under transporter in och man ska 

stå upp i bilen och hålla i sig med en hand liksom och komprimera, 

det blir ju inte… Det blir ju ingen bra kvalitet på kompressioner” 

 

“Som sagt det går ju inte att egentligen göra HLR i en ambulans som 

är i rörelse mot sjukhuset, om man inte har LUCAS 

och samtidigt vara bältad. Det är rent omöjligt ju, 

det är ju en ganska stor risk med det.” 

 

Dock beskrev informanterna också hur LUCAS bröstkompressionssystem skulle 

användas just som ett hjälpmedel och inte användas på regelbunden basis i 

patientvården. Detta då informanterna menade att det ännu inte fanns några belägg i 

utförda studier för att LUCAS bröstkompressionssystem var mer effektivt än 

manuella kompressioner i alla situationer och att det därför är av vikt att hålla sig 

uppdaterad med ny forskning och inte enbart lita för mycket på de hjälpmedel som 

fanns tillgängliga.   

 

“LUCAS är ju från början tänkt som ett hjälpmedel 

men kanske idag används…. lite för regelbundet 

på olika hjärtstopp oberoende av avstånd till 

sjukhuset. Ehh.. jag tror det är viktigt att  

inte glömma bort att manuella kompressioner 

ofta går mycket snabbare att påbörja än att 

koppla på LUCAS..” 
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RESULTATDISKUSSION  

Syftet med den aktuella studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse 

av risker i den prehospitala arbetsmiljön vid pågående A-HLR under transport. 

Analysen resulterade i tre kategorier och sex subkategorier. Katie Erikssons 

omvårdnadsteori kan genomgående kopplas till resultatet då Eriksson (1994) 

beskriver lidande för patienten och hur vården och sjuksköterskan kan vara orsaken. 

Patientsäkerheten är direkt kopplad till vårdmiljö och arbetsmiljö vilket betyder att 

brister i dessa miljöer kan leda till stora risker samt lidande för såväl personal, 

anhöriga som patienten. Eriksson (1994) menar att det finns tre olika former av 

lidande i vården, sjukdomslidande som innebär det lidande som upplev i relation till 

sjukdom och behandling, vårdlidande som är det lidande som upplevs i samband med 

själva vården och livslidande som är det lidande som upplevs i relation till det egna 

unika lidandet.  

Otrygghet hos ambulanssjuksköterskan 

Ambulanssjuksköterskorna i den aktuella studien relaterade arbetsmiljörisker till en 

känsla av otrygghet och otillräcklighet vilket kunde leda till konsekvenser för 

patientsäkerheten. Svensson och Fridlund (2008) menar att brister i arbetsmiljön inte 

enbart kan bidra till fysiska skador utan även kan bidra till en psykisk utmattning hos 

ambulanssjuksköterskor vilket kan utvecklas till posttraumatiskt stress syndrom 

(PTSD). När en ambulanssjuksköterska drabbas av PTSD kan stora insatser krävas för 

att han eller hon ska kunna komma över händelsen och komma tillbaka in i 

arbetslivet. Om situationen inte tas på allvar kan ambulanssjuksköterskans psykiska 

tillstånd leda till konsekvenser i mötet med patienter samt i interaktionen med 

kollegor (Jonsson & Segesten, 2004; Svensson & Fridlund, 2008).  

 

Leblanc, Regehr, Tavares, Scott, Macdonald och King (2012) menar att oro, ångest 

och en känsla av otrygghet kan göra avtryck på omhändertagandet av patienten och 

försämra förutsättningarna för en god patientsäkerhet. Eriksson (1997) beskriver hur 

vården sammanbinder teori och praktik och att brister i vården orsakade av stress hos 

sjuksköterskan kan det leda till att patienterna drabbas av ett onödigt lidande. Även 

Suserud, Jonsson, Johansson och Petzäll (2013) samt Petzäll (2008) menar att det 

finns en stor säkerhetsrisk under de mer brådskande, prio 1 uppdragen, då 
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ambulanspersonalen beskrev det omöjligt att vara fastbältade i vårdarhytten vid 

pågående manuell A-HLR. Trots vetskapen om att det inte var en säker arbetsmiljö 

kände personalen sig tvingade att utsätta sig för risken för patientens skull. Att inte 

tveka på att arbeta obältad för patientens skull är någonting som informanterna till den 

aktuella studien också uttryckt och lösningen på detta problem ser dem i hjälpmedlet 

LUCAS bröstkompressionssystem samt ventilatorer. Dessa system upplevdes inte 

enbart bidra till ökad patientsäkerhet utan även till en ökad känsla av trygghet hos 

personalen då de kunde sitta fastbältade under transport och samtidigt kunna ge 

patienten en effektiv och kvalitetssäker vård.  

Förutsättningar för en säker arbetsmiljö 

Informanterna till den aktuella studien har beskrivit att upplevelsen av en osäker 

arbets- och vårdmiljö främst är relaterat till att vårda obältade under A-HLR vid 

transporter i höga hastigheter. Informanterna benämnde även ambulansens utformning 

som ett hinder i vissa fall då inte all utrustning fanns nära till hands utan att de blev 

tvungna att ta av sig säkerhetsbältet för att kunna nå material.  

Lundälv (2003) beskriver också de särskilda risker som ambulanspersonalen utsätts 

för vid transport i höga hastigheter och menar att användandet av bilbälte garanterar 

säkerhet och prevention inte enbart för personalen utan även för patientsäkerheten 

samt för anhöriga i det begränsade vårdutrymmet. Även Suserud, Johnsson, 

Johansson, Petzäll (2013) menar att ambulanssjuksköterskorna i deras studie under 

brådskande, prio 1 uppdrag, upplevde bältesanvändningen som ett hinder i 

omvårdnaden vilket bidrog till minskad användning av bälte. Suserud och Johnsson 

(2013) menar att bältesanvändningen är nyckeln för att en säker arbetsmiljö ska kunna 

upprätthållas och att ambulanssjuksköterskorna i studien önskar kunna ta del i 

utformningen samt placeringen av hjälpmedel som kan möjliggöra en mer 

regelbunden användning av säkerhetsbälte. 

Även informanterna till den aktuella studien såg bältesanvändningen som en 

förutsättning för en säker arbetsmiljö. Utan rätt utrustning menade informanterna att 

det var omöjligt att sitta bältad vid pågående A-HLR och samtidig transport in till 

sjukhuset i hög hastighet. Informanterna har beskrivit LUCAS 

bröstkompressionssystem och ventilatorer som två hjälpmedel som gör det möjligt att 
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använda säkerhetsbälte vid pågående A-HLR under transport men trots detta är inte 

dessa hjälpmedel standardiserade i alla ambulansverksamheter. 

Informanterna till den aktuella studien tar även upp anhörigkontakt i relation till 

patientsäkerheten, de beskriver att situationen som anhöriga är med om vid ett 

hjärtstopp kan vara mycket traumatiskt då kompressioner, såväl manuella som 

mekaniska, kan se brutala ut på patienten. Thorén, Danielson, Herlitz och Axelsson 

(2010) menar också att då hjärt-lungräddning kan upplevas som mycket obehaglig 

kan anhöriga vara i behov av stöd och information under tiden då A-HLR pågår. Även 

i en studie av Fulbrook, Latour, Albarran, de Graaf, Lynch, Devictor och Norekvål 

(2007) menar ambulanssjuksköterskorna att oavsett om en anhörig är närvarande eller 

inte vid en upplivningsinsats så skulle det alltid frisättas en person som tog hand om 

anhöriga antingen på plats eller i ett annat rum.  

Enligt Erikssons (1997) omvårdnadsteori är en av de viktigaste faktorerna för god 

omvårdnad att det skapas en interaktion och vårdrelation mellan patienten och 

vårdaren. Detta då en vårdrelation leder till delaktighet för patienten i vården. I 

situationer som vid hjärtstopp då patienten är medvetslös, kan en vårdrelation med 

patienten bli problematisk. Dock är även anhöriga en del av omvårdnaden och 

relationen mellan vårdare och anhöriga kan därför vara viktig för tiden efter 

hjärtstoppet samt anhörigas upplevelse av vården. 

Betydelsen av formell och reell kompetens 

Oavsett om ambulanssjuksköterskorna arbetar med eller utan LUCAS 

bröstkompressionssystem och ventilatorer så är betydelsen av träning och 

simuleringsövningar fortsatt stor för kommande handlande och handhavande i akuta 

situationer så som vid till exempel hjärtstopp, detta menar informanterna till den 

aktuella studien.  

Ballangrud, Hall-Lord, Persenius och Hedelin (2013) menar också att kontinuerlig 

och regelbunden simuleringsträning gör att sjuksköterskan blir mer förberedd för 

kritiska situationer vilket leder till ökad kvalitetssäker vård för patienten. Svensson 

och Fridlund (2008) samt Johnsson och Segesten (2004) tar upp risken för att en 

känsla av otrygghet ökar hos personalen då de har för lite kunskap eller erfarenhet 

men också i de situationer då personalen inte vet vad som väntar. Även Ballangrud et. 
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al (2013) samt Larsson och Engström (2013) menade att en så väl ökad formell som 

reell kompetens inom sin profession bidrog till en ökad känsla av trygghet.  

Eriksson (1997) tar upp hur det kan skapas hälsa genom lärandet i kombination med 

ansning och lekande och hur det öppnar nya vägar och möjligheter för patienten i 

vårdandet. Eriksson (1997) menar att lärande är en av de mest grundläggande 

dimensionerna i tillvaron och hänger samman med utvecklandet av självständighet, 

självförverkligande och mognad. Lärandets betydelse kan även ses från 

sjuksköterskans perspektiv då lärande kan öka sjuksköterskans kompetens och där 

med påverka hennes behandling och omhändertagande av patienten.  

Informanterna beskrev i studien en genomgående upplevelse av att LUCAS 

bröstkompressionssystem gav bättre kompressioner men också upplevdes kunna leda 

till en ökad överlevnad för patienten med bättre resultat på sikt. Dock beskrev 

informanterna också vikten av att utvärdera varje situation och inte använda 

hjälpmedel på regelbunden basis. De menar att sjuksköterskor måste vara pålästa och 

medvetna om de risker som användandet eller icke användandet av ett visst 

hjälpmedel kan innebära, detta relaterat till att de menade att det ännu inte fanns 

tillräckligt med belägg att mekaniska kompressioner är mer effektiva än manuella 

kompressioner. Detta stödjer även Gates et al. (2015) och European Resuscitation 

Council (2015) som menar att det inte finns någon markant skillnad mellan 

bröstkompressionssystem och manuella bröstkompressioner och att LUCAS 

bröstkompressionssystem inte ska användas på rutin.  

Dock ska LUCAS bröstkompressionssystem användas om det ses fördelaktigt ur 

praktiska synpunkter eller ur säkerhetssynpunkt för personalen (Gates et al, 2015; 

European Resuscitation Council, 2015). Betydelsen av att ha reell och formell 

kompetens kan också kopplas till Erikssons (1997) teori om att sjuksköterskorna 

måste tillämpa reflektion för att kunna erhålla förståelse och där med kunna utöva en 

vårdprocess. Inte enbart insamling av kunskap, utan även reflektion är en del i 

lärandet vilket Eriksson (1997) är nödvändig för att kunna främja hälsa och minska 

vårdlidande hos en patient.  
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SLUTSATS 

Det är ambulanssjuksköterskans egenansvar att använda de hjälpmedel som finns för 

att säkra sin egen arbetsmiljö och patientens säkerhet vid pågående A-HLR under 

transport. Dock måste säkerhetsproblem identifieras och utvärderas för att bedöma om 

ytterligare hjälpmedel ska införas i verksamheten för att ge ambulanssjuksköterskan 

adekvata verktyg för att uppnå dessa mål. När ambulanssjuksköterskorna känner sig 

trygga i sin arbetsmiljö upplever dem kunna ge patienten en bättre och mer 

kvalitetssäker vård. Såväl LUCAS bröstkompressionssystem som ventilatorer är 

hjälpmedel som ambulanssjuksköterskor upplever ger en säkrare arbetsmiljö och 

vårdmiljö.  

Dock ska inte hjälpmedel användas på regelbunden basis, varje situation kräver en 

noggrann utvärdering genom att väga för- och nackdelar med användandet av ett visst 

hjälpmedel i en viss situation. Hjälpmedlen måste finnas tillgängliga så att 

ambulanssjuksköterskorna aldrig saknar möjlighet till att själv skapa sig en säker 

arbetsmiljö. Därför är det arbetsgivarens ansvar att se till att samtliga hjälpmedel som 

kan bidra till en säker arbetsmiljö vara standardiserade i samtliga ambulanser. För att 

detta ska bli verklighet måste ambulanssjuksköterskorna ta ansvar och arbeta för ett 

kontinuerligt arbetsmiljöarbete genom att identifiera problem och uppmuntra till 

förbättringsarbeten som ständigt leder arbetsmiljön framåt. Detta är vad vi hoppas att 

den aktuella studien ska kunna bidra med, att sätta igång en tankeprocess hos 

arbetsgivare och verksamma ambulanssjuksköterskor så att riskerna vid pågående A-

HLR under transport minimeras.    

Enligt författarna till den aktuella studien bör framtida forskning lägga ett större fokus 

på ambulanssjuksköterskors upplevelse angående säkerhet i arbetsmiljön då detta kan 

ha en stor betydelse för framtida utvecklingsarbete. Även att jämföra skillnader 

mellan ambulansstationer och dess olika förutsättningar skulle kunna spegla 

ambulansverksamheten som helhet och bidra till en ökad överförbarhet.   
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Bilaga 1 - Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjustudie 

 

 
Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Institution för omvårdnad 

 
Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med respektive utan LUCAS 
bröstkompressionssystem ur ett säkerhetsperspektiv.  

Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjustudie 
 
Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet pågår en studie som syftar till att ur ett 
säkerhetsperspektiv belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med samt utan 
LUCAS bröstkompressionssystem. Detta eftersom författarna till studien har identifierat ett 
problem angående svårigheter att upprätthålla säkerheten för såväl patient och vårdare under 
pågående A-HLR under transport då tillgång till mekaniskt bröstkompressionssystem inte 
finns.  
 
Därför vill vi här med fråga dig som verksamhetschef för ambulansen i Blekinge län om lov 
till att genomföra individuella intervjuer med specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård.  
 
Semistrukturerade intervjuer med 8-10 st specialistsjuksköterskor som har arbetat med samt 
utan LUCAS bröstkompressionssystem kommer att utföras. Ett kriterium är att de även ska ha 
använt LUCAS bröstkompressionssystem under minst fyra ”skarpa lägen”. Alla informanter 
kommer att väljas ut från ambulansverksamheten i Blekinge län där LUCAS 
bröstkompressionssystem används. Tre stycken försökspersoner kommer slumpmässigt väljas 
ut för att se om intervjuguiden uppfyller kriterierna för studien. Om detta är fallet kommer 
även de tre försökspersonerna kunna inkluderas i studien. Ytterligare ca sju informanter 
kommer sedan väljas ut slumpmässigt av de som uppfyller studiens urval. 
 
De tillfrågade specialistsjuksköterskornas deltagande i studien är helt frivilligt och de kan när 
som helst avbryta ditt deltagande. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, 
identiteter kommer inte avslöjas och inga obehöriga har tillgång till intervjuerna efteråt. 
Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå 
Universitet. Resultatet kan bidra till bättre bild av sjuksköterskornas upplevelse av LUCAS 
bröstkompressionssystem ur ett säkerhetsperspektiv.  
 
Härmed ges tillstånd för att genomföra studien: 
Datum/Ort …………………  
Namnteckning…………………………………………………… 
 
Med vänlig hälsning 
Sandra Johansson  Elin Tryggvesson  Regina Santamäki Fischer 
Kontaktperson  Kontaktperson  Huvudhandledare 
0760172223  070-6184611  090 786 92 48 
sajo0210@student.umu.se  eltr0007@student.umu.se regina.santamaki.fischer@umu.se 
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Bilaga 2 - Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 

 
Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Institution för omvårdnad 

 
 
Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med respektive utan LUCAS 
bröstkompressionssystem ur ett säkerhetsperspektiv.  

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 
 
Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet pågår en studie som syftar till att ur ett 
säkerhetsperspektiv belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med samt utan 
LUCAS bröstkompressionssystem.  
 
Vi vänder oss till dig som är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och som har 
erfarenhet av att jobba såväl med som utan LUCAS bröstkompressionssystem. Detta för att få 
en inblick i hur ambulanssjuksköterskor upplever hjälpmedlet ur ett säkerhetsperspektiv. Vi 
undrar därför om du kan tänka dig att ställa upp för en inspelad intervju, där vi ställer frågor 
angående dina upplevelser och erfarenheter av LUCAS i olika situationer. Intervjun tar ca 30 
minuter och kommer ske på din arbetsplats enligt överenskommelse. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 
Om du vill ställa upp för en intervju så kommer allt som du säger att behandlas konfidentiellt, 
din identitet kommer inte avslöjas och inga obehöriga har tillgång till intervjuerna efteråt. 
Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod och kodlistan förvaras inlåst skild från 
intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och 
ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet. 
 
Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå 
Universitet. Resultatet kan bidra till bättre kunskap angående sjuksköterskors upplevelse av 
LUCAS bröstkompressionssystem ur ett säkerhetsperspektiv. 
 
Accepterar du att delta i intervjustudien? Vi ber att kryssa för ditt svar i rutorna nedan och 
signerar med din namnteckning. Vid eventuella frågor angående studien, kontakta Sandra 
Johansson eller Elin Tryggvesson enligt nedan. 
 
Accepterar du att delta i intervjustudien?  
Svar:  
Ja Nej 
 
Datum/ Ort ……………… 
 
Namnteckning: …………………………………………………… 
 
Med vänlig hälsning 
Sandra Johansson  Elin Tryggvesson  Regina Santamäki Fischer 
Kontaktperson  Kontaktperson  Huvudhandledare 
0760172223  070-6184611  090 786 92 48 
sajo0210@student.umu.se  eltr0007@student.umu.se regina.santamaki.fischer@umu.se 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som Ambulanssjuksköterska? 

 

Hur ser du på din arbetsmiljö?  

-Anser du att du har en säker arbetsmiljö när du vårdar patienter i ambulansen på väg 

in till sjukhuset? 

 

Har du någon gång åsidosatt din egen säkerhet i ditt arbete? 

 

Upplever du att du och dina kollegor är noga med att använda bälte i vårdarhytten? 

Anser du att det är möjligt att sitta bältad under pågående A-HLR och transport i 

vårdhytten och utföra ett bra arbete?  
 

Vad anser du om hjälpmedlet LUCAS bröstkompressionssystem?  

-Bland anhöriga?  

-Vid transport till sjukhus? 

-Opraktisk eller smidig?  
 

Vad är dina positiva erfarenheter av LUCAS?  
 

Ser du LUCAS som ett hjälpmedel som kan öka säkerheten?  

-På vilket sätt? 

 

Vad är dina negativa erfarenheter av LUCAS?  

-Bland anhöriga?  

-Vid transport till sjukhus?  

-Är den svår att hantera?  

-Klumpig? 


