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Sammanfattning:   De flesta hjärtstopp sker prehospitalt, dessa patienter är i behov av  
                                 livräddande behandling i form av Hjärt-Lung-Räddning (HLR)  
                                 samtidigt som de snabbt skall förflyttas och behandlas i ambulans 
                                 till sjukhus för vidare vård och behandling. Manuell HLR är svårt  
                                 att utföra på ett effektivt och säkert sätt när patienten samtidigt ska  
                                 förflyttas och det är också tröttande för ambulansteamet att utföra     
                                 hjärtkompressioner under en längre tid. LUCAS är en HLR-apparat som  
                                 ger mekaniska hjärtkompressioner. Apparaten har använts prehospitalt i  
                                 cirka fyra år. Syftet med föreliggande arbete var att undersöka om  
                                 LUCAS förbättrar det prehospitala omhändertagandet av patienter med  
                                 hjärtstopp. Som metod har litteraturstudie använts. Resultatet visar att 
                                 LUCAS förbättrar det prehospitala omhändertagandet av patienter med  
                                 hjärtstopp. LUCAS utför kontinuerliga, effektiva hjärtkompressioner med  
                                 bibehållen hög kvalitet och ökar ambulansteamets möjligheter att 
                                 behandla patienten med andra åtgärder såsom ventilering, administrering  
                                 av läkemedel och defibrillering. Patientens chans till överlevnad ökar och 
                                 ambulansteamet kan utföra sitt arbete på ett säkrare sätt, bland annat 

genom att använda säkerhetsbälte i ambulansen och ändå ge optimal  
vård. Eftersom LUCAS ger mer effektiva hjärtkompressioner leder det  
till att fler  patienter kan räddas, de överlevande patienterna slipper  
ytterligare lidande om skador som kan förlänga sjukhusvistelsen och  
rehabiliteringen i efterförloppet kan undvikas. För att förbättra LUCAS  
och dess funktion bör fortsatt forskning göras för att undersöka vilka  
skador som den kan orsaka och hur dessa kan undvikas. 
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Abstract:                  Most cardiac arrests take place outside the hospitals, these patients are 
                                 in need of CardioPulmonary Resuscitation (CPR) and a fast  
                                 transportation with an ambulance to hospital for further treatment. 
                                 Manual CPR is difficult to perform in an efficient and safe way during  
                                 transportation of the patient and the Emergency Medical Technicians 
                                 (EMT)/paramedics gets exhausted when performing heart compressions 
                                 for a longer period. LUCAS is a CPR-device for mechanical compression  
                                 and decompression of the chest. The device has been used in prehospital  
                                 care in about four years. The aim of this study was to investigate if  
                                 LUCAS improves the prehospital care of patients with cardiac arrest.  
                                 Litterature study has been used as method. The result shows that LUCAS  
                                 does improve the prehospital care of patients with cardiac arrest. LUCAS  
                                 gives effective compressions with retained high quality and improve the  
                                 EMT:s/paramedics possibilities to take care of the patient in other ways  
                                 - ventilate, administrate medicine, defibrillate. The chances for the  
                                 patient to survive increases and the paramedics can perform their work  
                                 in a safe way, for example by using safety belt in the ambulance and yet  
                                 give the patient optimal care. Since LUCAS gives more efficient heart  
                                 compressions, this results in more patients rescued. These patients could  
                                 avoid further suffering if injuries, that attend to result in longer    
                                 hospitalization and rehabilitation in after course, could be avoided. 
                                 Therefore to improve the device further, studies should be done  
                                 about injuries that can be caused by LUCAS.                                   
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Inledning 
 
Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärtsjukdom. Två tredjedelar av dessa patienter dör 
utanför sjukhus (Socialstyrelsen, 2006). Med utbildning och träning kan de flesta lära sig att 
utföra Hjärt-Lung-Räddning (HLR). Effektiv manuell HLR kan dock inte ges i mer än några 
minuter på grund av att det är tröttande för utföraren. När hjärtstopp sker prehospitalt 
förflyttas patienten på bår samt transporteras och behandlas i ambulans till sjukhuset. Under 
dessa förhållanden kan HLR inte heller utföras på ett effektivt eller säkert sätt (Svenska 
Cardiologföreningen, 2006).  
Lund University Cardiopulmonary Assist System (LUCAS) är en gasdriven HLR-apparat som 
ger mekaniska hjärtkompressioner (Wikström, 2006). Den svensktillverkade LUCAS har 
använts prehospitalt i cirka fyra år (Svenska Cardiologföreningen, 2006) och studier har gjorts 
för att påvisa för- och nackdelar med denna apparat. I dagsläget råder det till vissa delar 
oklarheter huruvida LUCAS förbättrar det prehospitala omhändertagandet vid ett hjärtstopp 
eller om manuella hjärtkompressioner som använts sedan 1960 (Kouwenhoven, Jude & 
Knickerbocker, 1960) och som kan utföras utan någon medicinteknisk utrustning, ändå är att 
föredra.   
 
 
Bakgrund 
 
Hjärtat och dess elektriska aktivitet 
 
Hjärtmuskeln är ungefär som den egna knutna handen i storlek. Blodet i kroppen har flera 
livsviktiga uppgifter, det tar upp och transporterar näringsämnen och syrgas samt tillförs 
avfallsämnen, koldioxid och värme under sin passage genom vävnaderna. Blodet kan dock 
bara utföra dessa uppgifter om det strömmar genom kroppen. Den pump som sörjer för detta 
är hjärtat. Pumpkraften skapas genom att hjärtat regelbundet drar ihop sig. Hjärtat börjar slå 
redan när fostret är cirka tre veckor gammalt och måste sedan fortsätta att arbeta under hela 
livsperioden för att människan ska kunna leva. Under en livstid kommer hjärtat att slå ungefär 
tre miljarder gånger (Haug, Sand & Sjaastad, 1993). 
 
I både muskelceller och hjärtmuskelceller är det nödvändigt med aktionspotentialer för att 
utlösa kontraktioner. Hjärtmuskulaturen har en inbyggd förmåga att rytmiskt dra ihop sig. 
Detta är möjligt genom att det i vissa delar av hjärtat finns specialiserade muskelceller som 
depolariseras av sig själva och därmed utlöser aktionspotentialer. Normalt sker denna 
spontana depolarisering snabbast i sinusknutan i höger förmak. Aktionspotentialen sprids via 
retledningssystemet - AV-knutan, His´bunt och purkinjefibrerna - till alla delar av hjärtat och 
utlöser en kontraktion, varvid blod strömmar ut till alla kroppens blodkärl. Eftersom 
sinusknutan producerar aktionspotentialer med jämna mellanrum, blir hjärtats rytm normalt 
regelbunden. Avvikelser från denna regelbundenhet kallas arytmier. När hjärtat slår över 100 
slag per minut hos en vuxen person i vila, benämns det som takykardi. Motsatsen – 
bradykardi - innebär en hjärtfrekvens på under 50 slag per minut. Orsaken till arytmier och 
onormala hjärtfrekvenser är antingen störningar i impulsproduktionen (takykardi, bradykardi) 
eller i impulsledningen (hjärtblock). Beroende på var takykardierna utlösts klassificeras de 
som antingen förmaks- eller ventrikeltakykardier. Förmakstakykardier delas vidare upp i 
flimmer (frekvens över 300 per minut) och fladder (frekvens upp till 300 per minut). Vid 
förmaksflimmer dras inte förmaken ihop och ventriklarna får då en snabb och oregelbunden 



2 

rytm, vilket resulterar i en lägre pumpeffekt. Vid ventrikelflimmer upphör pumpförmågan och 
är därför ett livshotande tillstånd. Den vanligaste orsaken till ventrikelflimmer är kraftigt 
minskat blodflöde till ventrikelmuskulaturen, vilket bland annat sker vid hjärtinfarkt (Haug, 
Sand & Sjaastad, 1993). Mellan den del av hjärtmuskeln som dör – hjärtinfarkten – och den 
normala delen av hjärtmuskeln, blir det en skarp gräns. Små elektriska återkopplingar bildas i 
gränsområdet och impulserna konkurrerar med sinusknutans och AV-knutans normala impuls. 
Olika typer av hjärtarytmier kan utlösas från ventrikulära extraslag. Dessa extraslag brukar till 
en början komma som enstaka slag och sedan i en serie – ventrikeltakykardi, VT. Därefter kan  
VT övergå i en snabb, oordnad aktivitet – ventrikelflimmer, VF (Svenska 
Cardiologföreningen, november 2006). 
 

HLR  
 
Ventrikelflimmer är den vanligaste hjärtarytmin i samband med plötsligt oväntat hjärtstopp. 
Cirka 80 % av alla oväntade hjärtstopp beror på ventrikelflimmer (Svenska 
Cardiologföreningen, november 2006). De behandlingar som ökar patientens chans till 
överlevnad efter bevittnat hjärtstopp är snabb, effektiv HLR samt tidig defibrillering. 
Behandlingen ska genomföras med hög kvalitet utan avbrott (Svenska rådet för Hjärt-
lungräddning, 2006). Vid defibrillering skickas en strömstöt genom hjärtmuskeln så att 
hjärtmuskelcellerna tillfälligt paralyseras och därmed inte svarar på de snabba, lokala 
återkopplingssignalerna i hjärtat. Under en kort tid får hjärtats normala ”pacemakrar”, 
sinusknutan och AV-knutan, en chans att ta över frekvensbestämmandet. De hjärtmuskelceller 
som precis aktiverats innan defibrilleringen är dock refraktära mot strömstöten. Andelen 
hjärtmuskelceller som är tillgängliga för defibrillering kan därför variera kraftigt från sekund 
till sekund. Flera defibrilleringar i följd kan bli nödvändigt (Svenska Cardiologföreningen, 
november 2006). Andra orsaker till hjärtstopp, förutom ventrikelflimmer, kan vara 
andningsstillestånd, elolycksfall, drunkning, kvävning, fysiskt trauma och intoxikation då 
hjärtats elektriska aktivitet direkt övergår i asystoli. Ibland kan orsaken till hjärtstoppet inte 
förklaras (Praktisk medicin, 2006). Vid konstaterande av hjärtstopp kontrolleras medvetande, 
andning och puls. Agonal andning kan förekomma de första minuterna efter ett hjärtstopp. 
Personen har då en speciell typ av snarkande eller suckande andning och rörelser i bröstkorg 
och buk. Dessa andningsrörelser leder dock inte till någon effektiv syresättning (Svenska 
Cardiologföreningen, november 2006). 
Fria luftvägar skapas snabbast genom att huvudet lyfts bakåt, underkäken lyfts upp och 
huvudändan sänks. Munnen inspekteras och vid behov avlägsnas slem, snus, tuggummi, 
tandprotes eller annat som kan finnas i munnen. Aspiration av främmande kropp bör 
misstänkas vid ansträngd andning (stridor) och bevarad puls. Heimlich manöver kan då 
användas för att få upp det som aspirerats. Om den medvetslöse har spontanandning och puls, 
läggs han i framstupa sidoläge. Saknas spontanandning, startas mun-till-mun-andning/mun-
till-mask-andning (Freitag & Odeberg, 2005/2006). Kontroll av andning och puls får ta upp 
till 10 sekunder vardera (Svenska Cardiologföreningen, november 2006). 
Saknas puls, sätts yttre hjärtkompression igång. Irreversibla skador i hjärnan på grund av 
syrebrist uppstår efter 4-6 minuters hjärtstopp. Med adekvat yttre hjärtkompression kan tiden 
tills det uppstår sådana skador ökas till 10-20 minuter, vid hypotermi ännu längre (Freitag & 
Odeberg, 2005/2006). Bröstkompressionerna skall vara 4-5 centimeter djupa och göras med 
en takt på 100 per minut. Enligt de nya riktlinjerna för HLR som lanserades så sent som 13-14 
november 2006, ska 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar göras. Handplaceringen ska 
vara mitt på bröstet (mellan bröstvårtorna). Livräddarna ska turas om att komprimera 
varannan minut, eftersom det annars blir dålig kvalitet. Uppehåll för att kontrollera andning 
och puls ska endast göras om defibrillatorn uppmanar till det eller om en organiserad rytm kan 
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ses på EKG. Vid inblåsningarna räcker det med normala andetag eftersom syrebehovet inte är 
lika stort hos en person med hjärtstopp. Inblåsning görs under 1 sekund istället för som 
tidigare under 2 sekunder, mer tid läggs istället på att ge kompressioner. 30 kompressioner 
och 2 inblåsningar beräknas ta 30 sekunder. Vid barn-HLR gäller 2:30 vid en-livräddarteknik 
och 2:15 vid två-livräddarteknik. Vid defibrillering görs 1 defibrillering följt av 2 minuters 
HLR, 1 defibrillering, 2 minuters HLR och så vidare. HLR avslutas först om spontan och 
normal andning återkommer eller om stabil puls kan palperas (Svenska rådet för Hjärt-
lungräddning, 2006). Om inte defibrillator finns tillgänglig, fortsätts denna kombination av 
hjärtkompressioner och inblåsningar tills hjälp anländer eller i åtminstone 30 minuter 
(Praktisk medicin, 2006). HLR ska alltid fortsätta 2 minuter direkt efter defibrilleringen 
eftersom det är mycket ovanligt att pulsen kan palperas då. Det tar även tid från 
kompressionerna att söka efter pulsen och om kompressioner måste påbörjas på nytt har 
hjärtats genomblödning redan hunnit försämras. Även om patienten har en pulsgivande rytm, 
ökar inte hjärtkompressionerna risken för recidiv av ventrikelflimmer. Hjärtkompressioner 
kan i efterförloppet av en defibrillering, överföra asystoli till ventrikelflimmer som då kan 
defibrilleras på nytt i försök att rädda patienten (Svenska rådet för Hjärt-lungräddning, 2006).  
Den inledande behandlingen av hjärtstopp, med vissa variationer på antal 
inblåsningar/kompressioner, har använts sedan 1960 då Kouwenhoven och hans medarbetare 
publicerade en artikel där behandlingen och dess effekter beskrevs (Kouwenhoven, Jude & 
Knickerbocker, 1960).   

 
LUCAS 

 
Idén till apparaten LUCAS kom för drygt tio år sedan. En familj någonstans i Iran satt samlad 
till middag då mannen i familjen plötsligt föll ihop och blev medvetslös. Hustrun, utan 
sjukvårdsbakgrund, insåg att hon var tvungen att göra något snabbt och grep tag i första bästa 
föremål. Det som fanns närmast till hands var en avloppsrensare av den typ som rensar stopp i 
diskhon. Med sugproppen bearbetade hon makens bröstkorg och efter ett tag vaknade han till 
liv! Det skrevs om denna händelse i den lokala tidningen och hamnade även som en notis i en 
engelsk tidning. Villy Vestung, en uppfinnare i Bergen i Norge, läste detta och fick en idé. En 
prototyp av en apparat snickrades ihop och visades upp på Thoraxkliniken på Haugesunds 
sjukhus. Stig Steen, som numera är professor på Thoraxkliniken i Lund, arbetade vid den 
tiden på det aktuella sjukhuset i Norge. Stig insåg direkt uppfinningens potential och ett 
samarbete startades som ledde fram till LUCAS (Svenska Cardiologföreningen, 2006). 
 
LUCAS-HLR är ett bättre alternativ än manuella hjärtkompressioner. Även när en erfaren 
läkare eller ambulanssjuksköterska ger HLR med yttre kompression av bröstkorgen, sjunker 
kvaliteten på kompressionerna redan efter en minut. De som utför kompressionerna är dock 
inte medvetna om detta förrän efter ytterligare några minuter då även tröttheten känns. Att 
utföra manuella hjärtkompressioner på ett effektivt sätt i en ambulans i rörelse är praktiskt 
taget omöjligt (Svenska Cardiologföreningen, 2006).   
LUCAS (figur 1), som utvecklats av företaget Jolife i Lund, (Svenska Cardiologföreningen, 
2006), är en bärbar, mekanisk apparat som med hjälp av luft eller syrgas ger regelbundna 
hjärtkompressioner med en hastighet på 100 kompressioner per minut. Kompressionerna ges 
med en kraft som motsvarar cirka 50 kilo och kompressionsdjupet är 4-5 centimeter. På 
LUCAS finns en sugkopp som drar ut bröstkorgen efter varje kompression så att hjärtat kan 
fyllas med blod innan bröstkorgen på nytt pressas ner (Svenska Cardiologföreningen, 2006; 
Wikström, 2006). Apparaten väger 6,5 kilo och förvaras efter hopfällning i en särskild väska 
som ska vara enkel för ambulans- eller sjukvårdspersonal att bära med sig. LUCAS kan 
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användas i ambulansen och ger effektiva hjärtkompressioner under hela transporten till 
sjukhuset medan vårdgivaren under tiden kan koncentrera sig på medicinering, defibrillering 
eller ventilering (Medtronic, 2006). Kompressionerna stör dock EKG-analysen och LUCAS 
måste därför stängas av innan analysen inför defibrillering görs (Jolife, 2004; Wikström, 
2006). Apparaten säkerställer att alla patienter får hjärtkompressioner som är utförda på rätt 
sätt och med samma effektivitet. På detta sätt undviks risken för eventuell minskad 
återupplivningseffekt beroende på faktorer som transport av patient eller erfarenhet hos 
vårdgivaren (Medtronic, 2006; Wikström, 2006). Apparaten kan användas på alla patienter 
som har en bröstkorgshöjd på 17-27 centimeter (Medtronic, 2006). LUCAS ska inte användas 
på barn och inte på kvinnor med långtgången graviditet. Apparaten ska inte heller användas 
på platser där det finns risk för brand eller gnistor. Om patienten eller LUCAS befinner sig i 
en miljö där det är farligt att använda syrgas ska luft istället användas (Jolife, 2004). LUCAS 
ska kunna appliceras på en patient på mindre än 20 sekunder, oavsett om patienten ligger på 
marken, i sängen eller på en ambulansbår (Medtronic, 2006). Vid förflyttning och transport av 
patienten ska bröstkorgen ligga horisontellt – patienten ska alltså inte halvsitta och båren ska 
vid förflyttning i trappa inte heller lutas alltför mycket. I de fall då patientens bröstkorg inte 
kan hållas horisontell, ska apparaten tillfälligt stängas av (Jolife, 2004).  
I Skåne (Malmö, Lund med närområden) har LUCAS använts i ca fyra år och omkring 500 
patienter har behandlats. Efter utvärdering av de första 100 fallen med hjärtstopp som 
behandlats med LUCAS var resultaten så bra att Region Skåne har utvecklat en särskild 
behandlingsalgoritm. Denna algoritm för behandling av hjärtstopp används av 
ambulansteamet och det prehospitala akutteamet vid HLR med LUCAS. Förutom i Skåne 
finns LUCAS idag i många svenska ambulanser, bland annat i delar av Norrland, på Gotland, 
i Göteborg och Västerås. LUCAS finns även på flera sjukhus. LUCAS är godkänd av 
Luftfartsverket för att finnas i räddningshelikoptrar och används i helikoptern på Gotland. 
LUCAS är förutom i Sverige lanserad i Europa (Svenska Cardiologföreningen, 2006). Den 
6:e november 2006 gick ambulanssjukvården i Gästrikland in i studien som Uppsalas 
ambulanssjukvård varit delaktig i under det senaste året. Studien görs för att testa hur LUCAS 
fungerar ute i den prehospitala miljön. Ambulanserna i Sandviken, Gävle och Hofors är 
utrustade med LUCAS fram till sista mars 2007 (Landstinget Gävleborg, 2006). 
 
Vid obduktion av patienter som erhållit LUCAS-HLR men inte överlevt efter hjärtstoppet, har 
obducenter funnit skador på inre organ. Dessa skador har bland annat varit retrosternal och 
mediastinal blödning, ruptur av aorta ascendens och av aortaaneurysm, infradiafragmala 
skador och leverblödningar. Flertalet av dessa skador har även påvisats vid obduktion av 
patienter som erhållit ”traditionell” HLR, dock inte i samma omfattning. Det kan inte 
uteslutas att skadorna hade påverkan på patienternas utgång i dessa påträffade fall. 
Obducenterna föreslår att uppföljning ska göras på de patienter som inte överlevt hjärtstopp 
efter behandling med manuell eller mekanisk HLR. På så sätt kan metoden för behandling av 
dessa patienter förbättras (Englund & Kongstad, 2006).  
 
Då LUCAS nu använts prehospitalt i cirka fyra år är det av intresse att granska de studier som 
gjorts för att undersöka på vilket sätt LUCAS förbättrar det prehospitala omhändertagandet av 
patienter med hjärtstopp.                                                                          
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Figur 1 LUCAS (Bilden publicerad med tillstånd av Medtronic  
                                                  070329). 

       
 

Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka om LUCAS förbättrar det prehospitala 
omhändertagandet av patienter med hjärtstopp. 
 
För att få svar på syftet utgick studien från följande frågeställningar: 
 

1. Vilka begränsningar i användandet av LUCAS respektive manuella 
hjärtkompressioner kan ses för ambulanspersonalen? 

2. Är det skillnad på effektivitet och kvalitet för patienten mellan de två metoderna? 
3. Vilken metod är säkrast för ambulanspersonalen att använda? 
 

 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
 
För att underlätta problemformuleringen och val av sökord användes Flemmings struktur 
(Willman & Stoltz, 2002). 
 
Flemmings struktur  
 
Population: Patienter med prehospitala hjärtstopp 
Intervention: LUCAS 
Jämförande intervention: Manuella hjärtkompressioner 
Resultat: Återkomst av spontan cirkulation hos patienten 
               Säker arbetsmiljö för ambulanspersonalen 
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Artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden valdes utifrån studiens syfte och 
omvandlades sedan till PubMeds MESH och Cinahls Thesaurus. De MESH termer som 
användes var CPR, cardiopulmonary, prehospital, ambulance, compression, safety, injury, 
chest injury och transport. De Thesaurus termer som användes var CPR, cardiopulmonary, 
prehospital, ambulance, compression och safety. Fritextord som användes var LUCAS 
Medtronic, LUCAS, resuscitation mechanical CPR, out of hospital, efficiency, damage och 
manual. Under sökningen kombinerades de olika sökorden på olika sätt. 
Artikelsökningen begränsades till att gälla svenska och engelska artiklar. Artiklarna skulle 
vara vetenskapliga. Artiklar utan abstracts valdes bort manuellt, förutom vid sökningen i 
Cinahl där ”abstract available” lades in som begränsning från början. De två första 
sökningarna i PubMed gjordes av artiklar som publicerats under de senaste 10 åren, sista 
sökningen begränsades till publikation under de senaste 5 åren. Sökningen i Cinahl gjordes 
med årtalsbegränsning 2000-2007.   
 
Vid kombinationen av sökorden resuscitation mechanical CPR och LUCAS i PubMed 
återfanns 5 träffar. En artikel valdes bort efter att ha lästs i fulltext, eftersom den inte svarade 
på studiens syfte. När sökordet LUCAS byttes ut mot out of hospital och begränsades till 
artiklar publicerade inom de senaste fem åren, återfanns 14 artiklar. 9 abstracts lästes eftersom 
rubriken ingav att artiklarna kunde svara på studiens syfte. 6 artiklar lästes i fulltext och 
slutligen valdes en artikel ut. En av de fem återstående artiklarna hade redan hittats vid 
tidigare sökning. En artikel beskrev ett patientfall, casereport, och valdes därför bort. De 
övriga tre artiklarna valdes bort eftersom de bedömdes att inte kunna tillföra studien 
ytterligare information relevant till syftet. 
 
Flera artiklar återkom bland övriga artiklars referenser och två artiklar togs därför fram via 
manuell sökning. Artikeln av Lucía, De la Heras, Péres, Elvira, Carvajal, Alvarez och 
Chicharro (1999) togs fram via referenser från studien av Ashton, McCluskey, Gwinnutt och 
Keenan (2002). Även artikeln av Javier Ochoa, Ramalle- Gómara, Lisa och Saralegui (1998) 
togs fram via ”related articles” till Ashtons studie. 
 
Artikeln av Kim, Vogel, Guimond, Hostler, Wang & Menegazzi (2006), söktes fram i Cinahl 
med hjälp av sökorden ambulance och compression och årtalsbegränsning 10 år bakåt i tiden. 
Sökningen gav 3 träffar, 2 abstracts lästes, en artikel användes i studien. Bortvalet av övriga 
artiklar gjordes eftersom de inte ansågs kunna tillföra den här studien ytterligare information.    
 
Artikeln av Ashton, McCluskey, Gwinnutt & Keenan (2002) hittades genom sökning via 
Google där sökorden LUCAS Medtronic användes. Medtronic är det företag som distribuerar 
LUCAS. Sökningen medförde 22 referenser. Dessa artiklar återfanns i PubMed genom 
sökning på artikelns titel. 1 artikel valdes ut efter att 10 abstracts lästs. Tre av artiklarna fanns 
med som resultat av tidigare sökning i PubMed och resterande 6 svarade inte mot syftet. 
Övriga 12 referenser ingav genom dess rubriker att de inte svarade på den här studiens syfte.   
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Tabell 1 Sökhistoria 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa abstract Urval 

1 
Urval 2 
valda 
artiklar 

PubMed 070207 Resuscitation 
mechanical 
CPR 

 
110 

 
0 

 
0 

 

PubMed 070207 Resuscitation 
mechanical 
CPR AND 
LUCAS 

 
5 

 
5 

 
4 

Rubertsson 
& Karlsten, 
2005. 
Steen, Liao, 
Pierre, 
Paskevius 
& Sjöberg, 
2002. 
Steen, 
Sjöberg, 
Olsson & 
Young, 
2005. 

PubMed 070207 Resuscitation 
mechanical 
CPR AND 
out of 
hospital 

14 9 6 Axelsson, 
Nestin, 
Svensson, 
Axelsson, 
& Herlitz, 
2006. 

PubMed 070305 Manuell 
sökning 

1 
 

1 1 
 

Lucía, De 
la Heras, 
Péres, 
Elvira, 
Carvajal, 
Alvarez & 
Chicharro, 
1999 

PubMed 070307 Manuell 
sökning 

1 1 1 Javier 
Ochoa, 
Ramalle-
Gómara, 
Lisa & 
Saralegui, 
1998.  

Cinahl 070313 Ambulance 
AND 
compression 

3 2 1 Kim, 
Vogel, 
Guimond, 
Hostler, 
Wang & 
Menegazzi, 
2006. 
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Sökmotor Datum Sökord Antal 
referenser 

Adress till 
hemsidan/Genomlästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
valda 
artiklar  

Google 070311 LUCAS 
Medtronic 

22 http://www.lucas-
cpr.com/lucas.php?sid=7. 
 
10  
       

1 Ashton, 
McCluskey, 
Gwinnutt & 
Keenan, 
2002. 

Summa   156 28 14 8 
 
 

Databearbetning 
 
Databearbetningen har genomförts i enlighet med Fribergs m.fl. (2006) beskrivning för 
analysprocessen i en litteraturöversikt. Detta innebar att de utvalda artiklarna lästes igenom ett 
flertal gånger. Artikelöversikten (bilaga 2) skrevs ner för att få en överblick över studiernas 
slutsatser. Artiklarna analyserades utifrån de tre frågeställningarna. Under 
granskningsprocessen framkom olika områden som bedömdes vara viktiga vid prehospitala 
hjärtstopp och svarade på studiens syfte – effektivitet, kvalitet, säkerhet och begränsningar 
(Friberg, 2006). 
De slutliga 8 utvalda artiklarna kvalitetsgranskades efter mall – bilaga 1 (Carlsson & Eiman, 
2003). Artiklar och bedömningar redovisas i bilaga 2. 
 
 

Resultat 
 

Begränsningar i användandet av LUCAS respektive manuella 
hjärtkompressioner som kan ses för ambulanspersonalen 
 
Under förflyttning av patient på bår är det mycket svårt att göra hjärtkompressioner (Steen, 
Liao, Pierre, Paskevius & Sjöberg, 2002; Rubertsson & Karlsten, 2005; Steen, Sjöberg, 
Olsson & Young, 2005; Axelsson, C., Nestin, Svensson, Axelsson, Å., & Herlitz, 2006; Kim, 
Vogel, Guimond, Hostler, Wang & Menegazzi, 2006). 
Javier Ochoa, Ramalle-Gómara, Lisa och Saralegui (2006) fann i sin studie att trötthetens 
påverkan på hjärtkompressionerna inte är beroende på om livräddaren är man eller kvinna. 
Inte heller livräddarens längd, vikt, ålder eller professionell status kunde ses ha betydelse för 
hjärtkompressionernas kvalitet. Ashton, McCluskey, Gwinnutt och Keenan (2002) kunde inte 
se något samband mellan prestation och ålder eller certifikat på A-HLR men drog däremot 
slutsatsen att tröttheten hos kvinnorna vid manuella hjärtkompressioner har större påverkan på 
kompressionernas kvalitet jämfört med männen eftersom kvinnorna oftast är kortare än 
männen och väger mindre. Forskarna i de båda studierna är dock överens om att livräddarna 
bör rotera efter att ha utfört hjärtkompressioner under 1 minut.(Ashton, et al. 2002; Javier 
Ochoa, et al. 2006). I verkligheten krävs ofta ett minimum av 30 minuters HLR, vid 
hypotermi ännu längre (Lucía, et al. 1999).  
 
Studier har gjorts för att utvärdera resultaten av behandling med LUCAS, bland annat har 
Axelsson, C., et al. (2006) genomfört en pilotstudie. Studien utgick från hypotesen att 
mekaniska hjärtkompressioner skulle förbättra utgången för patienter som drabbats av 
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hjärtstopp utanför sjukhus. Syftet var att beskriva resultatet av behandling med manuell HLR 
jämfört med manuell HLR följt av LUCAS-HLR på bevittnade hjärtstopp som skedde utanför 
sjukhus. Medianvärdet för tiden mellan hjärtstopp och ankomst av akutambulansen var 12 
minuter. Bland patienterna som fick LUCAS-HLR var tiden mellan hjärtstopp och start av 
mekaniska kompressioner 18 min. Akutambulansen kom i medianvärde 2 min. efter den 
vanliga ambulansen. Bland patienterna som tillhörde ”LUCAS-gruppen” (n=159), användes 
apparaten endast i 105 fall (66 %). Orsakerna till det var att patienten var för liten, för stor, 
tekniska problem, brist på erfarenhet – glömde att ta med utrustningen, tidig återkomst av 
spontan cirkulation, hjärtstopp i nära anslutning till sjukhus, andningsproblem, bröstsmärta, 
cardiovaskulär sjukdom, angina pectoris, diabetes, rygg- och magproblem, medvetslöshet och 
försvunnen patient. När alla patienter (även de patienter där LUCAS inte användes) var 
inkluderade, var det ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller återkomst av 
spontan cirkulation, överlevnad till sjukhusavdelning eller till utskrivning från sjukhus. 
Forskarnas hypotes om att mekaniska hjärtkompressioner skulle förbättra utgången för 
patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus, kunde inte bekräftas i den studien 
(Axelsson, C., et al. 2006). 
 

Skillnader på effektivitet och kvalitet för patienten mellan de två 
metoderna 
 
Skillnader på effektivitet och kvalitet har studerats ur synvinkeln tecken på återkomst till 
spontan cirkulation hos patienten.  
Flera forskare är överens om att effektiva hjärtkompressioner är av värde för att åstadkomma 
tillräcklig cirkulation framför allt till hjärtat och hjärnan för att öka patientens chans till 
överlevnad vid hjärtstopp (Ashton, et al. 2002; Lucía, et al. 1999; Steen, et al. 2002; 
Rubertsson & Karlsten, 2005,).  
 
I flertalet studier konstaterades det att det är omöjligt att utföra tillräckligt effektiva manuella 
hjärtkompressioner i mer än några minuter (Javier Oschoa, et al. 1998; Lucía, et al. 1999; 
Ashton, et al. 2002; Steen, et al. 2002; Rubertsson & Karlsten, 2005; Steen, et al. 2005; 
Axelsson, C., 2006). När effektiviteten minskar kan det medföra att inte tillräckligt med blod 
pumpas runt i kroppen för att täcka de mest vitala organens behov av blod (Lucía, et al. 1999). 
Trötthet hos livräddarna reducerar effektiviteten av hjärtkompressionerna redan efter någon 
minut, innan livräddaren själv känner sig utmattad (Javier Oschoa, et al,. 1998; Ashton, et al. 
2002; Rubertsson & Karlsten, 2005; Steen, et al. 2005).  
 
I studien av Axelsson, C., et al. (2006) rapporterades revbensfrakturer i båda patientgrupperna 
– gruppen som fått behandling med manuell HLR följt av LUCAS-HLR och de som fått 
manuell HLR. I gruppen som fick både manuella kompressioner följt av mekaniska 
kompressioner, rapporterades ett fall av misstänkt flail chest och flera fall av hudskador 
orsakade av sugkoppen på LUCAS. Ambulanspersonalen noterade att om mekaniska 
kompressioner utfördes under en längre period, gled apparaten ner mot magen särskilt när 
patienten låg på båren under transporten (Axelsson, C., et al. 2006).  
 
Förutom att se på överlevnad efter hjärtstopp har blodcirkulationen och syrgasupptaget i 
hjärnan uppmätts för att påvisa effektiviteten av de två metoderna att utföra HLR (Steen, et al. 
2002; Rubertsson & Karlsten, 2005; Steen, et al. 2005; Axelsson, C., et al. 2006).  
Steen, et al. (2002) kom fram till att LUCAS-HLR ger signifikant bättre cirkulation under 
ventrikelflimmer jämfört med manuell HLR. Testerna som ledde fram till den slutsatsen var 
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flera, bland annat användes en konstgjord bröstkorgsmodell för att jämföra tryck och 
blodflöde, olika försök gjordes på grisar för att kunna följa relevanta fysiologiska skillnader 
samt en pilotstudie utfördes där 20 patienter deltog. Den delen av studien där den konstgjorda 
bröstkorgsmodellen användes, visade att manuella kompressioner inte kan bibehålla det tryck 
som LUCAS kan. Försöken på grisarna visade på högre återkomst av spontan cirkulation vid 
användande av LUCAS jämfört med när manuella hjärtkompressioner utfördes. Grisar 
användes eftersom det finns många likheter med människor vad gäller metabolisk och 
kardiovaskulär funktion. Rubertsson & Karlsten (2005) använde sig, liksom Steen, et al. 
(2002), av grisar i sin studie. Experimentets slutresultat visade att hjärtkompressioner med 
hjälp av LUCAS gav högre cerebralt blodflöde och hjärtminutvolym jämfört med manuella 
hjärtkompressioner. Det var ingen skillnad på syrgasupptaget mellan de två grupperna. 
Spontan cirkulation återkom hos två grisar, en från varje grupp – varav den ena gruppen 
behandlats med LUCAS-HLR och den andra med manuell HLR (Rubertsson & Karlsten, 
2005).  
Effektiviteten av LUCAS visades också i pilotstudien, bland annat i ett patientfall där vanlig 
HLR pågått i 9 minuter utan återkomst av spontan cirkulation. Efter att LUCAS satts fast på 
patienten och HLR startats, kunde en stark puls palperas. Efter 3 minuter av LUCAS-HLR 
återfick patienten spontan cirkulation. Senare på sjukhuset visade det sig att patienten hade 
svår sepsis. Efter respiratorbehandling och antibiotika kunde han lämna sjukhuset. Vid 
uppföljning 1 år senare hade patienten inga men av händelsen (Steen, et al. 2002). 
Ytterligare ett exempel på LUCAS effektivitet när hjärtkompressioner måste utföras under en 
längre tid, påvisas i följande patientfall; Patienten var en 81-årig kvinna som hade genomgått 
en by-pass operation 1996. Kvinnan drabbades av hjärtstopp 2002 och ambulansen var på 
plats efter 7 minuter. EKG visade ventrikelflimmer. Ett defibrilleringsförsök orsakade 
asystoli. Kvinnan intuberades och LUCAS-HLR startades. Ingen återkomst av spontan 
cirkulation skedde på plats men patienten fördes till sjukhus med pågående LUCAS-HLR 
under transporten. Vid ankomsten till sjukhuset avbröts LUCAS-HLR en kort stund men det 
resulterade i oacceptabelt lågt blodtryck. Efter ytterligare en 10-minuters period med LUCAS-
HLR och läkemedelsbehandling, återfick kvinnan spontan cirkulation. Patienten kunde lämna 
sjukhuset i god kondition efter 2 veckor. Vid uppföljning 6 månader senare mådde kvinnan 
bra och hade inga handikapp (Steen, et al. 2005). 
 

Säkraste metoden för ambulanspersonalen  
 
Under ambulanstransport utgör det en risk för ambulanspersonalen att försöka göra manuella 
hjärtkompressioner medan ambulansen rör sig i hög hastighet (Steen, et al. 2002; Rubertsson 
& Karlsten, 2005; Steen, et al. 2005; Axelsson, C., et al. 2006). 
Axelsson, C., et al.(2006), lyfter i sin studie fram hur det fungerar att använda LUCAS ute i 
ambulanssjukvården. Ambulanspersonalen upplevde det som positivt att händerna friades från 
att utföra kompressioner och att LUCAS arbetade medan annan vård och behandling kunde 
utföras på och runt om patienten. Säkerheten under transporten säkrades vid användande av 
LUCAS. 
 
I pilotstudien från 2002 (Steen, et al.) där LUCAS användes som ett sista försök där vanlig 
avancerad HLR misslyckats, visade det sig att LUCAS var lätt att sätta fast och lätt att 
använda. I de flesta fall tog apparaten mindre än 20 sekunder att applicera. Personalen 
uppskattade det faktum att en person kunde användas för att göra andra saker medan HLR 
pågick (Steen, et al. 2002). 
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I samma studie (Steen, et al. 2002) betonas vikten av att inte avbryta hjärtkompressionerna 
under HLR. Resultaten från en experimentell studie 1997 visade att om defibrillering kunde 
göras under pågående HLR, var 24-timmarsöverlevnaden 80%. Vid ett uppehåll på 10 
sekunder sjönk 24-timmarsöverlevnaden till 40% och om det var uppehåll under 20 sekunder 
eller mer var det ingen som överlevde (Sato, et al. 1997). Av säkerhetsskäl kan inte 
defibrillering utföras under pågående manuell HLR. Däremot kan LUCAS-HLR pågå medan 
defibrillering görs eftersom apparatens material inte är strömförande (Steen, et al. 2002). 

 
I studien av Steen, et al. (2005) där resultatet av de 100 första fallen av hjärtstopp utanför 
sjukhus som behandlats med LUCAS, rapporteras. I studien undersöktes också 
säkerhetsaspekter vid användande av LUCAS – ljudnivå, syrgaskoncentration i ambulansen 
och krocktest. De säkerhetstester som utfördes i studien, visade att LUCAS producerade lägre 
ljud än den högsta tillåtna gränsen för ljudnivån på arbetsplatser. Syrgaskoncentrationen 
kunde hållas på en låg nivå om ventilationsfläkten var på högsta läget i ambulansen. Vid 
krocktest med en hastighet på 30 km/h, flyttades krocktestdockan framåt upp till 40 
centimeter trots att den var fastspänd på båren med 4-punktsbälte. LUCAS flyttade med 
dockan och lossnade inte från båren. Under studiens gång fungerade inte 
utalarmeringssystemet optimalt. I ett fall tog det 12 minuter innan ambulanspersonalen nåddes 
av larmet och i ett annat fall var det 35 minuter innan den andra ambulansen (som var utrustad 
med LUCAS) kom på plats. Många bland ambulanspersonalen hade väldigt liten erfarenhet av 
LUCAS, vilket gjorde att de tvekade innan de använde apparaten. I medeltal tog det 6 minuter 
innan LUCAS-HLR startades, i ett fall tog det 25 minuter (Steen, et al. 2005).  
 
Lucía, et al. (1999) påvisade i sin studie att vältränade personer, oavsett tidigare erfarenhet av 
HLR, kan utföra manuell HLR med mindre fysisk ansträngning och orkar därför utföra 
effektiva kompressioner under längre tid. 
Kim, et al. (2006) jämförde i sin studie kvaliteten på manuell HLR utförd på golvet och på en 
bår i rörelse. Slutresultatet visade att kvaliteten var högre när HLR utfördes på golvet än vid 
utförande på en ambulansbår i rörelse. Även om det var stor skillnad mellan de båda 
positionerna var kvaliteten överlag dålig. Endast 50% av kompressionerna var utförda korrekt 
på golvet och endast 20% av kompressionerna var korrekt utförda på båren. Forskarna 
påpekar att livräddarna bör trycka lite hårdare vid komprimering för att få kompressioner som 
faktiskt förflyttar blodet i patientens kropp. Forskarna menar också att den låga kvaliteten av 
manuella hjärtkompressioner utförda på ambulansbår i rörelse, delvis kan förklara varför 
patienter som erhåller HLR under transport till sjukhus har så dålig prognos att klara sig. 
Kvaliteten av utförd HLR måste förbättras och införande av mekaniska HLR-apparater som 
ger konstanta hjärtkompressioner kan vara användbara (Kim, et al. 2006). 
 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
När sökningen inleddes var syftet med studien inriktat på att undersöka om manuella 
hjärtkompressioner eller användande av LUCAS är att föredra vid hjärtstopp. När de första 
artiklarna tagits fram och genomlästs, ökade kunskapen om ämnet successivt och syftet 
justerades till att undersöka om LUCAS förbättrar det prehospitala omhändertagandet av 
patienter med hjärtstopp. Tanken på att studien skulle inriktas mot den prehospitala miljön 
fanns med från början eftersom studien är genomförd utifrån ambulanssjuksköterskans 
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perspektiv. Ordet prehospitalt kom dock med i sökningen först då syftet justerades. Manuella 
hjärtkompressioner behölls som jämförande intervention i Flemmings struktur. 
  
Vid sökningens start användes endast ett fåtal sökord – resuscitation mechanical CPR, manual 
CPR,  LUCAS och out of hospital – i diverse kombinationer. Med hjälp av frågeställningarna 
användes fler sökord – safety, effectivity, damage, injury/chest injury, transport och 
prehospital. Det var dock vid de första sökningarna som de flesta artiklarna hittades. Flera 
artiklar återfanns i de senare sökningarna men hade då redan tagits fram vid tidigare tillfällen. 
Vid den sista sökningen provades två nya sökord – ambulance och compression – vilket 
resulterade i ytterligare en artikel som kunde användas i studien. 
 
Eftersom apparaten LUCAS endast använts sedan 2003, gjordes sökningen med begränsning 
till publikation under de senaste 5 till 10 åren. Manuella hjärtkompressioner har används 
sedan 1960 men de artiklarna begränsades ändå till samma tidsintervall för att få fram nytt 
material. Ett stort antal studier har gjorts inom ämnet hjärtstopp och HLR, det var dock svårt 
att få fram artiklar som svarade på den här studiens syfte. Flera artiklar handlade om 
ventilering, cirkulation, hypotermi och riktlinjer vid HLR. Eftersom LUCAS hjälper 
ambulanssjuksköterskan med hjärtkompressionerna vid HLR, koncentrerades arbetet på 
kompressionerna och inte ventileringen. Riktlinjerna för HLR är nog så viktiga, dock svarade 
inte de artiklarna på studiens syfte. Artiklarna begränsades till att gälla frågor som är viktiga 
för ambulanssjuksköterskan i hans eller hennes prehospitala vårdarbete relaterat till LUCAS. 
Under sökningens gång återfanns artiklar som till en början bedömdes som relevanta, men 
som efter att ha lästs i fulltext valdes bort. I några studier från USA, jämfördes mekaniska och 
manuella hjärtkompressioner men det fanns inte beskrivet vad för slags mekanisk apparat som 
använts. Det gick därför inte att bedöma om den apparaten var likvärdig med LUCAS. I USA 
finns ett flertal olika mekaniska hjärtkompressionsapparater men eftersom de skiljer sig åt i 
konstruktion, vikt och hur de fungerar ute i den prehospitala miljön, koncentrerades studien 
till att endast gälla den svenska apparaten LUCAS.  
 
Rescuer fatigue kunde ha använts som sökord för att få fram ytterligare artiklar om manuella 
hjärtkompressioner. I slutet av arbetets process gjordes en sådan sökning i PubMed. I en 
artikel som publicerats under februari 2007, framkom det att livräddare klarar 2-minuters 
sammanhängande hjärtkompressioner utan att bli uttröttade eller att det påverkar 
kompressionernas kvalitet. Artikeln valdes dock bort eftersom den här studien har 
koncentrerats till vad som är viktigt i den prehospitala miljön. Hjärtkompressioner som endast 
behöver utföras under en 2-minutersperiod får ses som mycket ovanligt. 
 
Vid sökning i Cinahl 070305 (med begränsning till åren 2000-2007) gav kombinationen av 
sökorden resuscitation och cardiopulmonary ett stort antal träffar – 427. När sökordet LUCAS 
lades till återfanns inga träffar. När istället sökordet out of hospital lades till, återfanns 149 
träffar. Efter det begränsades sökningen ytterligare genom att lägga till sökordet manual. 9 
träffar återfanns då. Efter genomläsning av samtliga abstracts valdes ingen artikel ut eftersom 
de inte svarade på studiens syfte. Samma sak var det då mechanical lades till som sökord 
istället för manual. Den kombinationen av sökord gav 12 träffar, dock svarade ingen artikel på 
studiens syfte efter genomläsning av abstracts. 
Vid sökning, i Cinahl, på endast sökordet LUCAS, återfanns 65 träffar. 63 av artiklarna kom 
med i sökningsresultatet eftersom någon av författarna bar namnet Lucas. De två artiklarna 
som handlade om apparaten LUCAS var inte vetenskapliga utan informationsskrifter. 
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Trots ett omfattande sökningsarbete resulterade det endast i 8 artiklar som kunde användas i 
studiens resultatdel. Artiklarna svarar dock på studiens syfte. Eftersom LUCAS är en relativt 
ny medicinteknisk produkt är nya forskningsresultat inom en snar framtid att vänta.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
HLR är alltid ett aktuellt ämne eftersom behandlingen är livsavgörande. Chansen att rädda 
patienten är låg och förutsättningarna att få tillbaka en pulsgivande hjärtrytm begränsas när 
patienten, under tiden som HLR utförs, måste mobiliseras på bår och transporteras i ambulans 
till sjukhus när hjärtstoppet inträffar prehospitalt. Eftersom det tidigare inte funnits några bra 
alternativ till manuell HLR är LUCAS inträde i sjukvården revolutionerande och intresset för 
om LUCAS kan medföra förbättringar stort.  
De mekaniska apparater som tidigare tagits fram har tagit för lång tid att sätta fast, de var 
besvärliga att installera och sköta, de var tunga och ostabila på bröstkorgen och de var även 
dyra att köpa (Steen, et al. 2002; Rubertsson & Karlsten, 2005). Apparaten LUCAS togs fram 
bland annat för att öka hjärtkompressionernas kvalitet. LUCAS är utformad för att ge 
automatiska hjärtkompressioner och sugkoppen på apparaten gör att bröstkorgen aktivt dras 
upp mellan varje kompression för att hjärtat ska hinna fyllas med blod. Apparaten är bärbar 
och arbetar under transport både på båren och i ambulansen (Steen, et al. 2002; Rubertsson & 
Karlsten, 2005).  
 
De 8 artiklarna som användes i studiens resultatdel var alla kvantitativa studier och 
granskades med hjälp av Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall (bilaga 1). Alla 
artiklarna bedömdes vara av god kvalitet. Tre av artiklarna bedömdes som grad 2 i 
vetenskaplig kvalitet och fem som grad 1.  
 
Nya riktlinjer för HLR lanserades i november 2006 (Svenska rådet för Hjärt- lungräddning, 
2006) och i de artiklar som använts i studien har flera forskare betonat vikten av att starta 
hjärtkompressioner så snabbt det går och minimera tiden för uppehåll av kompressionerna.  
Eftersom LUCAS är tillverkad i ett material som inte är strömförande, kan defibrilleringar 
göras medan apparaten arbetar (Medtronic, 2006). Defibrilleringen har större chans att lyckas 
då eftersom hjärtmuskeln kan hållas blodfylld under hela förloppet (Svenska rådet för Hjärt- 
lungräddning, 2006). I dagens läge måste en del uppehåll av hjärtkompressionerna ändå göras 
– då EKG ska analyseras och då patienten inte kan förflyttas i horisontellt läge (Jolife, 2004). 
Enligt Stefan Weckfors på företaget Medtronic AB (telefonsamtal, 6 november 2006), håller 
en EKG-apparat/defibrillator på att tas fram som även ska kunna genomföra EKG-analysen 
inför defibrillering medan LUCAS arbetar. Detta är inget som finns på marknaden ännu men 
förhoppningvis i framtiden. 
 
Det som kan verka förvånande är att LUCAS använts prehospitalt under flera år och att 
studierna för att ta reda på hur den fungerar ”ute i verkligheten” har gjorts och görs medan 
apparaten är i bruk. Samtidigt är det i den prehospitala miljön som eventuella brister, som kan 
leda till förbättringar, kan upptäckas. 
 
Studierna som inriktats på manuella hjärtkompressioner (Ashton, et al. 2002; Javier Ochoa, et 
al.1998; Lucía, et. al.1999) visade att livräddarna blir uttröttade snabbare än vad de själva tror, 
andelen korrekta kompressioner minskar under tidens lopp och därmed sjunker effektiviteten 
och kvaliteten. Vältränade personer har större förutsättningar att orka utföra effektiv HLR 
under lång tid. 
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Det råder dock delade meningar om livräddarens kroppsstorlek har betydelse för utförandet av 
HLR (Ashton, et al. 2002; Javier Ochoa, et al. 1998). Hur vältränade personerna i de studierna 
var är inte beskrivet, en tanke är att forskarna kunde ha kommit fram till en likvärdig slutsats i 
den frågan om de även vägt in den aspekten vid uttagningen av studiedeltagare.   
Problemet med trötthet som minskar hjärtkompressionernas kvalitet och effektivitet 
elimineras vid användande av LUCAS då apparaten kan utföra sitt arbete så länge det finns 
tillgång till luft eller syrgas som kan driva den (Jolife, 2004). I studierna som gjorts har vikten 
av att inte avbryta HLR för tidigt, framkommit (Steen, et al. 2002; Steen, et al. 2005). Framför 
allt kan det ses i pilotstudien där LUCAS användes som ett sista försök att rädda patienterna 
efter att manuell HLR inte lyckats hjälpa patienterna att återfå cirkulationen (Steen, et al. 
2002). Rapporter som beskriver patientfall där LUCAS använts har publiceras och det finns 
exempel på situationer där patienterna överlevt hjärtstopp då hjärtat kommit igång efter 28 
minuters HLR och 90 minuter vid samtidig hypotermi (Nielsen, Sandhall, Scherstén, Friberg 
& Olsson, 2005; Holmström, Boyd, Sorsa & Kuisma, 2005). 
I de nya riktlinjerna för HLR uppmanas de som utför HLR att turas om att komprimera 
varannan minut eftersom kompressionerna annars blir av dålig kvalitet (Svenska rådet för 
Hjärt- lungräddning, 2006). Det finns alltså en medvetenhet om att kompressionskvaliteten 
försämras ganska snabbt vid manuella kompressioner, men frågan är om människor skulle 
klara eller välja att fortsätta göra kompressioner under exempelvis 90 minuter även om de var 
tre eller fyra personer som kunde turas om att komprimera. Om det var helt säkert att 
personen skulle överleva då är svaret nog ganska enkelt – ja, de skulle fortsätta för att rädda 
personen. Verkligheten är dock sådan att utgången alltid är oviss.  
HLR lärs ofta ut under ideala förhållanden som i exempelvis klassrum. I den prehospitala 
miljön måste dock HLR också utföras under obekväma förhållanden och även under rörelse, 
till exempel medan patienten mobiliseras på bår (Kim, et al. 2006), vilket också har betydelse 
för kompressionskvaliteten. 
 
LUCAS beskrivs, av företaget Medtronic (2006) som säljer apparaten, som ett mekaniskt 
bröstkompressionssystem som löser många av problemen som ofta uppstår under en HLR-
situation. Problemen kan vara att det är svårt att utföra effektiva och konstanta kompressioner 
under en längre tid. Det är också svårt eller omöjligt att komprimera under tiden som 
patienten förflyttas/transporteras (Medtronic, 2006). Studier visar också på positiva resultat 
(Steen, et al. 2002; Rubertsson & Karlsten, 2005; Steen, et al. 2005) men som vid all 
användning av medicinteknisk utrustning är det viktigt att vara kritisk vid användning 
eftersom det då kan framkomma brister som inte påvisats tidigare. 
  
LUCAS kan utföra kompressioner medan patienten förflyttas. Steen, et al. (2005) har 
undersökt säkerhetsaspekterna vad gäller ljudnivå, syrgaskoncentration och krocktest vid 
användande av LUCAS. Inga studier om kompressionernas kvalitet förändras när LUCAS 
används vid förflyttning och transport av patienten har dock hittats.  
I Norge utfördes en studie 1997 (Sunde, Wik & Steen P.A.) där kvaliteten på mekanisk HLR 
jämfördes med manuell HLR och aktiv kompression- dekompression HLR (ACD-
CPR/Cardiopump). Hur apparaten för mekaniska kompressioner var utformad är inte 
beskrivet i studien och det är därför oklart om den kan likställas med LUCAS. En viss likhet 
får de två apparaterna ändå antas ha.  
Under studien av Sunde, et al. (1997) jämfördes kvaliteten på kompressionerna utförda av 
ambulanspersonal på platsen för hjärtstoppet, under förflyttning och i ambulansen. Studiens 
slutresultat visade på signifikanta skillnader mellan de tre metoderna. Alla kompressionerna 
utförda på mekanisk väg var godkända vad gäller frekvens och djup förutom under de första 
sekunderna innan apparaten ställt in sig på rätt kompressionsdjup. Maskinen stoppade dock 
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vid fyra tillfällen under ambulanstransporten, beroende på tekniska problem, men kunde inom 
några sekunder sättas igång igen. På olycksplatsen var 92% av de mekaniska kompressionerna 
godkända, 68% av de manuella (resultaten av cardiopumpen redovisas inte här eftersom det 
inte är relevant för den här studiens syfte). Av kompressionerna utförda då 
ambulanspersonalen gick med patienten på bår var 100% av de mekaniska kompressionerna 
godkända och 57% av de manuella. Nerför trappa var 100% av de mekaniska 
kompressionerna godkända och endast 32% av de manuella. Slutligen i ambulansen var 99% 
av de mekaniska kompressionerna godkända och 66% av de manuella.  
När mekanisk HLR utfördes blev inte ambulanspersonalen uttröttad och de kunde utföra 
andra moment medan kompressionerna utfördes (Sunde, et al. 1997).  
 
Rubertsson och Karlsten (2005) visade att hjärtkompressioner med hjälp av LUCAS, under en 
experimentell studie på grisar, resulterade i högre cerebralt blodflöde och hjärtminutvolym 
jämfört med manuella hjärtkompressioner. Studiens syfte var just att mäta cirkulationen som 
har betydelse för chansen att rädda patienter vid hjärtstopp. Studien resulterade även i att två 
grisar återfick spontan cirkulation. En av grisarna hade fått manuell HLR och den andra 
LUCAS-HLR. Även om cirkulationen förbättrades av mekaniska kompressioner blev 
utgången för de båda grupperna alltså lika eftersom två grisar överlevde hjärtstoppet 
(Rubertsson & Karlsten, 2005), vilket ändå får ses som det primära i behandlingen. 
 
Vid forskning genomförs studier många gånger under lite varierande förhållanden och 
förutsättningar och det kan medföra att resultaten blir olika. Axelsson, C., et al. (2006) 
nämner i artikelns diskussion några komponenter som kan ha haft betydelse för resultatet där 
hypotesen om att mekaniska hjärtkompressioner skulle förbättra utgången efter hjärtstopp inte 
kunde bekräftas. Tiden mellan hjärtstopp och start av LUCAS-HLR var i medianvärde 18 
minuter, vilket är lång tid. Under det andra året av studien hade tiden för påkopplande av 
LUCAS på patienten sjunkit från 6 minuter till 4 minuter. Forskarna tror själva att detta beror 
på erfarenhet och kunskap hos ambulanspersonalen (Axelsson, C., et al. 2006). 
Resultatet av tidsaspekten kan jämföras med studien som gjorts av Steen, et al. som 
publicerades under 2005 (1 år innan publikation av Axelssons studie). Där framkom det att 
patienter med bevittnat hjärtstopp som fick LUCAS-HLR inom 15 minuter, hade en 30-dagars 
överlevnad på 25 % vid VF och 5 % vid asystoli/PEA. Däremot överlevde ingen 30 dagar om 
mer än 15 minuter passerat innan HLR startades (Steen, et al. 2005). 
I studien av Axelsson, C., et al. (2006) arbetade inte LUCAS under och direkt efter 
defibrillering, vilket också kan ha inverkan på studiens resultat. Steens studie från 2005 är 
mest jämförbar med Axelssons studie eftersom båda studierna är gjorda ute i den prehospitala 
miljön. I studien av Steen, et al. utfördes defibrillering samtidigt som LUCAS arbetade. I den 
studien användes också LUCAS vid alla typer av orsaker till hjärtstopp (Steen, et al. 2005). I 
Axelssons studie var exklusionskriterierna bland annat trauma, hypotermi, intoxikation, 
hängning och drunkning. I 34 % av fallen användes inte LUCAS på grund av varierande 
orsaker, bland annat för liten och för stor patient, andningsproblem, bröstsmärta, 
kardiovaskulär sjukdom, angina pectoris, diabetes, medvetslöshet, hjärtstopp nära sjukhus, 
tekniska problem, tidig återkomst av cirkulation med mera. (Axelsson, C., et al. 2006). När 
patienten är för liten eller för stor är det kontraindicerat att använda LUCAS eftersom 
bröstkorgshöjden ska vara 17-27 centimeter för att LUCAS ska kunna appliceras på ett riktigt 
sätt (Medtronic, 2006). Tekniska problem gör det förstås omöjligt att använda apparaten och 
det kan möjligtvis kännas onödigt att använda apparaten då patienten befinner sig nära 
sjukhuset eller återfår cirkulationen snabbt. De andra orsakerna är svårare att förstå. Vid 
hjärtstopp slås andningen ut och kardiovaskulär sjukdom kan vara orsaken till hjärtstoppet. 
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Vidare är diabetes ingen kontraindikation för att använda LUCAS. Det är oklart hur 
ambulanspersonalen resonerat i de situationerna. 
I Steens studie (2005) följdes Svenska kardiologföreningens riktlinjer för behandling av 
hjärtstopp. Det som då gällde var att EKG togs då ambulanspersonalen kom fram till 
patienten, om ventrikelflimmer påvisades utfördes 3 defibrilleringar innan manuell HLR 
startades (Steen, et al. 2005). Det är oklart om defibrilleringar utfördes innan start av HLR i 
Axelssons studie. Det är möjligt att chansen till överlevnad för patienterna förbättrats om de 
behandlingsriktinjer som är aktuella idag använts eftersom forskning visar att chansen att 
lyckas med defibrillering ökar om hjärtat är blodfyllt då defibrillering sker. 
Något som upplevdes som mindre bra med LUCAS var att det innebär extra utrustning för 
ambulanspersonalen att bära med sig till patienten (Axelsson, C., et al. 2006). Det håller även 
Anders Östergren, ambulanssjuksköterska i Halmstad, (samtal 17 november 2006) med om. 
6,5 kilo, som LUCAS väger, låter kanske inte så mycket men förutom LUCAS ska 
läkemedelsväska, andningsvårdsväska, defibrillator och bår med till patienten. Sammanlagt 
väger det en hel del. Praktiska problem som kan uppstå i den prehospitala miljön är att det 
ibland är oklart vid utalarmering från SOS om det rör sig om ett hjärtstopp. Anhöriga som 
larmat vet inte alltid vad som har hänt och ambulanspersonalen tar då inte med sig LUCAS 
från början och det blir en fördröjning innan LUCAS-HLR startas (Östergren, 2006-11-17).  
I studien av rapporteringen av de 100 första fallen som behandlades med LUCAS skrivs det 
också att det fanns en viss osäkerhet hos ambulanspersonalen att använda LUCAS och att det 
därför i vissa fall tog lång tid innan apparaten kopplades på patienten (Steen, et al. 2005). Det 
kan tänkas att det även var så i en del fall i Axelssons studie trots genomförd utbildning innan 
studien startades.   
Ambulanspersonalen i Axelssons studie upplevde att sugkoppen på LUCAS tenderade att 
flytta på sig (Axelsson, C., et al. 2006). Även Östergren (2006-11-17) håller med om detta 
men har löst problemet genom att med en penna markera originalpositionen av sugkoppen på 
patientens bröst så att sugkoppen lätt kan flyttas tillbaka på plats om den skulle glida. Josefin 
Lindberg på företaget Medtronic AB (mailkontakt, 8 mars 2007) har tagit till sig denna 
information. Företaget kan sedan i år erbjuda en produkt som kallas LUCAS 
Stabiliseringsremmar. Remmarna ska minska risken för att LUCAS flyttar sig på bröstkorgen 
vid hjärtkompressioner. På remmarna finns en stödkudde som läggs under patientens nacke 
innan remmarna fästs kring LUCAS stödben.  
Ett annat problem som ambulanssjuksköterskan Anders Östergren (2006-11-17) upptäckt är 
att den glatta ryggplattan gör att patienten lätt glider på underlaget eller på båren. Fördelen, 
och tanken, med det materialet är att det ska gå lätt att få under ryggplattan under patienten. 
I Axelssons studie påvisas en del skador – revbensfrakturer, en misstanke om flail chest och 
hudskador orsakade av sugkoppen på LUCAS (Axelsson, C., et al. 2006). 
Även obducenter har påträffat vävnadsskador och skador på inre organ på patienter som 
erhållit LUCAS-HLR. Läkare föreslår att uppföljning ska göras av patienter som fått 
behandling med antingen manuell eller mekanisk HLR. Genom att obducera de patienter som 
inte överlevt och undersöka och prata med överlevande, kan skador och brister i apparatens 
utförande och eventuella riskpatienter fångas upp för att förbättringar ska kunna göras 
(Englund & Kongstad, 2005; 2006). Englund och Kongstad (2005) menar vidare att den 
negativa sidan med skador troligen är vanligare när mekaniska kompressioner utförs jämfört 
med manuella, beroende på den högre effekten och den ibland långa återupplivningstiden 
(Englund & Kongstad, 2005). 
Liten uppmärksamhet har riktats mot problemet skador vid HLR, vilket kan tänkas bero på att 
chansen att rädda patienten överväger riskerna för skador. Hoke och Chamberlain (2004) 
påpekar i sin studie att thoraxskador är ett pris värt att betala för att åstadkomma optimal 
effektivitet av hjärtkompressionerna och därmed rädda patientens liv. Risken för att revbens- 
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och bröstbensfrakturer ska orsaka dödsfall är liten eftersom de frakturerna sällan orsakar svåra 
skador på inre organ (Hoke & Chamberlain, 2004). Inga gjorda studier om eventuella skador 
på patienter vid användande av LUCAS har hittats.  
Hoke och Chamberlain (2004) tar i sin studie upp möjligheten att träning på att utföra 
manuella hjärtkompressioner kan minska risken för skador. Genom varsamt men samtidigt 
effektivt utförande, kan eventuellt skaderisken minska något. Återupplivningstiden kan också 
ha betydelse för andelen skador på patienten (Hoke & Chamerlain, 2004). 
Vid användande av LUCAS utförs kompressionerna alltid med samma kraft och effektivitet, 
placerandet av LUCAS på bröstkorgen samt inställningen av patientens bröstkorgshöjd är två 
faktorer som är viktiga. LUCAS-HLR kan utföras under en lång tid eftersom det endast är 
tillgången på luft eller syrgas som styr tiden förutom patientens tillstånd. Risken för skador 
tros alltså kunna öka. 
Över huvudet taget är det viktigt att uppföljning görs och att ambulanssjuksköterskor, 
ambulanssjukvårdare och annan sjukvårdspersonal som använder LUCAS får bra och riktig 
information samt mycket träning på att använda LUCAS. På så sätt används utrustningen på 
det sätt som det är tänkt och chansen att rädda liv ökar. I studier som genomförs på 
laboratorier är förutsättningarna inte samma som ute i ”verkligheten” och resultaten kan 
därför skilja sig åt. Det är därför viktigt att eventuella problem med  LUCAS fångas upp 
genom studier i den prehospitala akutsjukvården, på akutmottagningar och på andra ställen 
där LUCAS används, så att apparaten om möjligt kan förbättras ytterligare. 
Det blir intressant att se vad studien, som just nu avslutats i Gästrikland och Uppsala, kommer 
att visa (Landstinget Gävleborg, 2006).  
 
Trots att många fördelar med LUCAS lyfts fram, menar Steen, et al. (2002) att traditionell 
manuell HLR inte kommer att förlora betydelse, tvärtom. De flesta kan, med utbildning och 
träning, lära sig att utföra manuell HLR. Ingen medicinteknisk utrustning behövs och det kan 
därför utföras överallt. Genom att veta att en maskin är på väg för att ta över 
hjärtkompressionerna, kan den som utövar HLR få kraft att orka fortsätta med kraftfull 
manuell HLR tills ambulansen med LUCAS kommer (Steen, et al. 2002). 
 
 

Konklusion 
 
LUCAS förbättrar det prehospitala omhändertagandet av patienter med hjärtstopp eftersom 
apparaten ger outtröttliga, effektiva hjärtkompressioner medan ambulanspersonalen ges 
möjlighet att omhänderta patienten på andra sätt – ventilera, administrera läkemedel, 
defibrillera. Patientens chans till överlevnad ökar och ambulansteamet kan utföra sitt arbete på 
ett säkrare sätt, bland annat genom att använda säkerhetsbälte i ambulansen och ändå ge 
optimal vård.  
Det finns både för- och nackdelar med båda behandlingsformerna vid hjärtstopp – manuella 
hjärtkompressioner eller kompressioner med hjälp av LUCAS – och båda formerna kommer 
också fortsättningsvis att användas. Manuella hjärtkompressioner kan och bör alla lära sig 
eftersom det kan utföras i alla situationer även om det inte finns tillgång till någon som helst 
sjukvårdsutrustning. De nya behandlingsriktlinjerna kan medföra att de manuella 
kompressionerna eventuellt kan utföras på ett mer effektivt sätt eftersom livräddarna roterar 
och därmed orkar utföra hjärtkompressioner av god kvalitet som ökar patientens chans till 
återkomst av spontan cirkulation.  
De två behandlingsformerna kompletterar dock varandra och som ambulans- eller 
sjukvårdspersonal ska vi välja det alternativ som är bäst för stunden och som har störst chans 
att rädda patienten. 
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Implikation  
 
För att förbättra LUCAS och dess funktion bör fortsatt forskning göras för att undersöka vilka 
skador som den kan orsaka och hur dessa kan undvikas. Eftersom LUCAS ger mer effektiva 
hjärtkompressioner medför det att fler patienter kan räddas, de överlevande patienterna slipper 
ytterligare lidande om skador som kan förlänga sjukhusvistelsen och rehabiliteringen i 
efterförloppet kan undvikas. Även studier om LUCAS kompressionskvalitet vid förflyttning 
av patient bör göras, dessutom kan intervjuer med ambulanssjuksköterskor och 
ambulanssjukvårdare om erfarenheter av LUCAS leda till ytterligare förbättringar.  
Samtidigt bör ambulansteamen få mer träning och utbildning i att använda apparaten och som 
ambulanssjuksköterska eller ambulanssjukvårdare är det extra viktigt att få träna på ett 
verklighetsbaserat sätt med förflyttning av patient från exempelvis ett trångt badrum, ner för 
en trång trappa och ut i ambulansen. Genom att träna minskar osäkerheten, kunskapen ökar 
och LUCAS kan användas på ett snabbt och effektivt sätt vilket gagnar patienten.
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                                                                                                                                         Bilaga 1 
 
 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitat iv metod            
 
Poängsättning   0  1  2  3 
 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas  1/3  2/3  Samtliga 

 
Introduktion    Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven 

 
Syfte    Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt 

 
Metod 
Metodval adekvat till frågan   Ej angiven  Ej relevant  Relevant 
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig)   Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig 
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet)   Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
    

 Ej undersökt  Liten andel  Hälften  Samtliga 
Bortfall     Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 % 
Bortfall med betydelse för   Analys saknas/ 
resultatet    Ja  Nej 
Etiska aspekter   Ej angivna  Angivna 

 
Resultat 
Frågeställning besvarad   Nej  Ja 
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc)   Saknas  Otydlig Medel  Tydlig 
Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, signifikans)  Saknas  Mindre bra       Bra 
Confounders    Ej kontrollerat  Kontrollerat 
Tolkning av resultatet   Ej acceptabel  Låg  Medel  God 

 
Diskussion 
Problemanknytning   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor   Saknas  Låg  God 
Anknytning till tidigare forskning  Saknas  Låg  Medel  God 

 
Slutsatser 
Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses)  Slutsats saknas  Låg  Medel  God 
Ogrundade slutsatser   Finns  Saknas 

 
Total poäng (max 47 p)  

 
Grad I:    80%  
Grad II:  70%  
Grad III: 60% 
 
Titel 
Författare 



 

Artikelöversikt        Bilaga 2 
 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
(Carlsson & 
Eiman, 2003) 

2002, 
Storbritannien 

Ashton, A., 
McCluskey, 
A., Gwinnutt, 
C.L., & 
Keenan, A.M. 

Effect of 
rescuer fatigue 
on 
performance 
of continuos 
external chest 
compressions 
over 3 min. 

Att fastställa om 
trötthet hos 
livräddarna 
inträffar under 3 
min. av 
hjärtkompressioner 
och om så är fallet, 
vad det ger för 
effekt på takten och 
kvaliteten på 
kompressionerna. 

Kvantitativ studie 
n=40 
I studien användes American Heart Associations riktlinjer 
för HLR från 2000 där det rekommenderades att 
hjärtkompressioner skulle göras kontinuerligt i 3 
minutersperioder för att öka hjärtats 
blodgenomströmning. 20 manliga och 20 kvinnliga 
läkare/sjuksköterskor deltog i studien. Kompressionerna 
utfördes på en livräddningsdocka, försedd med 
mätningsutrustning för mätning av antalet kompressioner 
och andelen fullgoda kompressioner. 
Kompressionsdjupet skulle vara 4-5 cm för godkännande. 
Om handplaceringen ändrades under tiden 
kompressionerna utfördes, blev studiedeltagarna direkt 
tillsagda att ändra placeringen. Innan tidtagningen 
startade fick deltagarna möjlighet att öva kompressioner 
på dockan. Kompressionerna skulle därefter utföras med 
en hastighet på 100/min. under 3 min. Därefter gjordes ett 
kort uppehåll på 30 s som skulle illustrera den maximala 
tidsåtgången för kontroll av puls, EKG och elektroder, 
som skulle ha gjorts vid ett verkligt hjärtstopp, innan 
ytterligare 3 minuter av hjärtkompressioner utfördes. För 
varje deltagare registrerades följande parametrar: kön, 
ålder, längd, vikt, yrke (läkare eller sjuksköterska) och 
om deltagaren hade certifikat för avancerad HLR eller ej. 
23 av deltagarna var sjuksköterskor (17 kvinnor, 6 män) 
och 17 var läkare (3 kvinnor, 14 män). 

Livräddarnas 
trötthet har 
ogynnsam effekt 
på kvaliteten på 
hjärtkompression
erna när de 
utförs utan 
uppehåll under 
en 3-
minutersperiod 
och den effekten 
kan tänkas bli 
större hos 
kvinnor 
beroende på 
deras mindre 
kroppsstorlek. 
Rotation mellan 
livräddarna med 
intervall på 
mindre än 3 
minuter bör 
övervägas om 
det finns tecken 
på minskad 
effektivitet av 
hjärtkompression
erna. 

Grad 1 

2006, 
Sverige 

Axelsson, C., 
Nestin, J., 
Svensson, L., 
Axelsson, Å., 

Clinical 
consequences 
of the 
introduction of 

Att utvärdera 
utgången för 
patienter som 
drabbats av 

Kvantitativ, beskrivande, icke-randomiserad, kontrollerad 
studie. 
n=328 
Inklusionskriterium var bevittnade hjärtstopp. 

Författarnas 
hypotes om att 
mekaniska 
hjärtkompression

Grad 1 



 

& Herlitz, J. mechanical 
chest 
compression in 
the EMS 
system for 
treatment of 
out-of-hospital 
cardiac arrest – 
A pilot study. 

hjärtstopp utanför 
sjukhus efter 
introduktionen av 
LUCAS jämfört 
med manuell HLR. 

Exklusionskriterier var patienter <18 år, trauma, 
graviditet, hypotermi, intoxikation, hängning, drunkning, 
sjukdom i terminalt skede och återkomst av spontan 
cirkulation innan ambulansen utrustad med LUCAS 
kommit på plats. Studien genomfördes i två städer i 
Sverige – Göteborg och Södertälje. Under en period på 2 
år (22/5 2003 – 25/5 2005) i Göteborg och 1 år (1/9 2003 
– 31/8 2004) i Södertälje, användes LUCAS i 6-
månadersperioder i de 4 akutambulanserna (1 
akutambulans i Södertälje, 3 OLA-ambulanser i 
Göteborg). Innan studien startade fick 
ambulanspersonalen möjlighet att träna LUCAS-HLR 
och repetera manuell HLR. Instruktören var en 
anestesisjuksköterska från företaget Jolife som utvecklat 
LUCAS. Träningen som varade i 3 h avslutades med 
teoretiskt och praktiskt test. För att klara det praktiska 
testet skulle tiden mellan avbrytande av manuella 
kompressioner tills LUCAS satts fast på patienten och 
mekaniska kompressioner påbörjats, inte överskrida 20 s. 
Under träningen informerades ambulanspersonalen om 
vikten av att rotera vid manuella kompressioner för att 
undvika trötthet. När studien påbörjades, kontaktades 
personalen regelbundet av projektledarna och 
ambulanspersonalen hade även möjlighet att ringa dem 
för att diskutera etiska aspekter eller för att ta upp 
säkerhetsfrågor. 328 patienter ingick i studien, 159 i 
gruppen där LUCAS användes och 169 där manuella 
kompressioner användes. Inga signifikanta skillnader 
mellan de två grupperna, vad gäller medelålder och 
tidigare hjärtsjukdomar, fanns. 

er skulle 
förbättra 
utgången för 
patienter som 
drabbats av 
hjärtstopp 
utanför sjukhus, 
kunde inte 
bekräftas i denna 
studie. 

1998, Spanien Javier Ochoa, 
F., Ramalle-
Gómara, E., 
Lisa, V., & 
Saralegui, I. 

The effect of 
rescuer fatigue 
on the quality 
of chest 
compressions. 

Att utvärdera; 
1.Vilket inflytande 
livräddarnas 
trötthet har på 
kvaliteten på 
hjärtkompressioner
na. 
2. Vilken förmåga 
livräddarna själva 

Kvantitativ studie 
n=38 
Deltagarna i studien var läkare och sjuksköterskor från 
intensiv- och akutvårdsavdelningar med utbildning i 
HLR. Ålder på deltagarna: 25-45 år, medelålder 34.1 år. 
20 av deltagarna var kvinnor och 18 män. En 
livräddningsdocka med mätningsutrustning användes i 
studien. Varje deltagare utförde HLR under 5 min. med 
dockan liggandes på golvet. Deltagarna skulle informera 

1. Andelen 
korrekta 
kompressioner 
minskar under 
tidens lopp. 
(Under den 1:a 
minuten 79,7%, 
under den 2:a 
minuten 24,9%, 

Grad 1 



 

har att notera när 
deras trötthet 
påverkar 
kompressionernas 
kvalitet. 
3. Vilket ev. 
inflytande 
livräddarnas kön, 
ålder, längd, vikt 
och professionell 
status har på 
reduceringen av 
kvalitet på 
hjärtkompressioner
na orsakade av 
trötthet. 

testledaren om den exakta tidpunkten då han/hon trodde 
att tröttheten påverkade hjärtkompressionerna. För varje 
deltagare registrerades följande: kön, ålder, vikt, längd, 
totala antalet kompressioner, felaktig handplacering, 
otillräckligt djup på kompressionerna samt tidpunkt då 
deltagaren meddelade testledaren om att han/hon trodde 
att tröttheten påverkade kvaliteten på kompressionerna. 

under 3:e 18%, 
under 4:e 17,7% 
och under den 
5:e och sista 
minuten 18,5%). 
2. Trötthet hos 
livräddarna 
inträffar inom 60 
s vid utförande 
av manuella 
hjärtkompression
er. Livräddarna 
märker dock inte 
av denna trötthet 
förrän nästan 2 
min. senare. 
3. Minskningen 
av kvaliteten på 
hjärtkompression
erna beror inte 
på livräddarens 
kön, ålder, längd, 
vikt eller 
professionell 
status.  
 

2006, USA Kim, J.A., 
Vogel, D., 
Guimond, G., 
Hostler, D., 
Wang, H.E., & 
Menegazzi, 
J.J. 

A randomized, 
controlled 
comparison of 
cardiopulmona
ry 
resuscitation 
performed on 
the floor and 
on a moving 
ambulance 
stretcher. 

Att jämföra 
kvaliteten av HLR 
utförd på golvet  
med kvaliteten av 
HLR utförd på en 
ambulansbår i 
rörelse. 

Kvantitativ, prospektiv, randomiserad, cross-over studie. 
n=62 
Innan studien skrev deltagarna på ett skriftligt 
medgivande om deltagande i studien. Deltagarna fick inte 
betalt eller belöning på något sätt. Deltagarna bestod av 
medicintekniska studenter inom akutsjukvården (16), 
ambulansstudenter (29) och akutmedicinstudenter (17). 
20 deltagare var kvinnor och 42 män. Medelåldern var 
25.2 år (18-40), medellängden var 175 cm (152-193) och 
medelvikten var 77.2 kg (47.3-128.3). Deltagarna delades 
in i lag om två personer. Varje lag utförde två omgångar 
med HLR på en livräddningsdocka med 
mätningsutrustning. Ena testet utfördes på golvet och det 

Kvaliteten på 
hjärtkompression
erna och 
ventileringen 
var, när HLR 
utfördes på 
golvet, högre än 
när HLR 
utfördes på en 
ambulansbår i 
rörelse. 

Grad 2 



 

andra på en bår i rörelse. Under varje 6-minuters test, 
utförde den ena deltagaren hjärtkompressioner och den 
andra ventilering under 3 min. enl. 15:2 konceptet. Efter 
3 min. bytte deltagarna plats. Efter 5-minuters vila 
utfördes den andra omgången med HLR – på golvet eller 
på bår. Under testet användes en standardmodell av 
ambulansbår som var upphöjd till en höjd på 90 cm. De 
parametrar som mätningsutrustningen registrerade var; 
kompressionshastighet och djup, antalet korrekta 
kompressioner, tidalvolym och antalet korrekta 
ventileringar.  
 

1999, Spanien Lucía, A., De 
la Heras, J., 
Pérez, M., 
Elvira, J., 
Carvajal, A., 
Álvarez, A., & 
Chicharro, J. 

The 
importance of 
physical 
fitness in the 
performance 
of adequate 
cardiopulmona
ry 
resuscitation. 

Att utvärdera om 
utförandet av HLR 
påverkas av hur 
fysiskt vältränad 
livräddaren är. 
(Livräddarens 
trötthet – 
syrgasupptag och 
hjärtfrekvens. 
Antalet korrekta 
kompressioner  - 
djup, hastighet, rätt 
handplacering). 

Kvantitativ studie  
n=14 
n=14 
De två grupperna som undersöktes bestod av 14 erfarna 
HLR-utbildade män från en av ambulansenheterna i 
Madrid, Spanien (grupp P) och 14 fysiskt aktiva män utan 
tidigare erfarenhet av HLR (grupp Ex). Männen i grupp P 
hade inte utfört någon regelbunden träning under de 
senaste två åren. Männen i grupp Ex hade följt ett 
träningsprogram med 3-5 träningstillfällen/v. på 20-60 
min. (löpning, cykling, simning). Medelålder, längd och 
vikt på deltagarna var följande; Grupp P: 34+/-6 år, 
171.7+/-5.7 cm och 80.4+/-13.3 kg. Grupp Ex: 34+/-6 år, 
176.3+/-4.7 cm och 77.3+/-10.8 kg. 
Grupp Ex genomgick en kortfattad träningskurs i HLR 
innan studien genomfördes. Alla deltagare utförde ett 
träningstest innan start av studien, syrgasupptag och 
hjärtfrekvens mättes. Laktat-nivån i blodet mättes före 
och direkt efter varje moment på alla deltagare. En 
livräddningsdocka, försedd med mätningsutrustning för 
mätning av totala antalet kompressioner och antalet 
korrekta kompressioner, användes i studien. 
Mätutrustningen visade även kompressionsdjup och 
handplacering. De genomsnittliga värdena uppmättes 
efter 6, 12 och 18 min. Deltagarna kunde inte se monitorn 
under utförandet. 
 

Fysiskt 
vältränade 
personer kan 
utföra korrekta 
manuella 
hjärtkompression
er med mindre 
fysisk 
ansträngning och 
orkar därför 
längre innan de 
blir uttröttade. 
Det faktum 
gäller även 
personer utan 
större erfarenhet 
av utförande av 
HLR. 

Grad 1 



 

2004, Sverige Rubertsson, S., 
Karlsten, R. 

Increased 
cortical 
cerebral blood 
flow with 
LUCAS; a 
new device for 
mechanical 
chest 
compressions 
compared to 
standard 
external 
compressions 
during 
experimental 
cardiopulmona
ry 
resuscitation. 

Att jämföra 
effektiviteten av 
LUCAS med 
manuella 
hjärtkompressioner 
genom att mäta 
blodflödet I 
hjärnbarken, 
syrgasupptaget I 
hjärnan och 
endtidalvolymen av 
koldioxid för 
indirekt mätning av 
hjärtats 
minutvolym. 

Kvantitativ studie 
n=14 
Ventrikelflimmer inducerades hos 14 grisar som sedan 
delades in i två grupper, varav en grupp behandlades med 
LUCAS-HLR och en grupp med manuell HLR. Efter 15 
minuter av HLR, utfördes defibrillering för att försöka få 
återkomst av spontan cirkulation hos grisarna. Cerebralt 
blodflöde, syrgasupptaget i hjärnan och endtidalvolymen 
av koldioxid för indirekt mätning av hjärtats minutvolym 
mättes under hela försöket. 
 
 

Hjärtkompressio
ner med hjälp av 
LUCAS under 
experimentell 
HLR resulterade 
i högre cerebralt 
blodflöde och 
hjärminutvolym 
jämfört med 
manuella 
hjärtkompression
er. 

Grad 2 

2002, Sverige Steen, S., Liao, 
Q., Pierre, L., 
Paskevicius, 
A., &  Sjöberg, 
T. 

Evaluation of 
LUCAS, a 
new device for 
automatic 
mechanical 
compression 
and active 
decompression 
resuscitation. 

Att genom olika 
tester – med hjälp 
av en konstgjord 
bröstkorgsmodell, 
grisar och patienter 
– utvärdera 
apparaten LUCAS. 

Randomiserad, kvantitativ studie 
n=3 
n=100 
n=20 
I studien utfördes manuella hjärtkompressioner,  på en 
konstgjord bröstkorgsmodell, av 3 manliga kirurger som 
tränats i HLR och hade klinisk erfarenhet av proceduren. 
Männen var av normallängd och vägde mellan 70 och 80 
kg. Varje kirurg arbetade i 3-minuters perioder med en 
hastighet på 100 kompressioner per minut. Kirurgerna 
instruerades att ge kompressionerna med samma kraft 
som de skulle ha använt på en vuxen patient av 
normalstorlek. 
I den delen av studien där grisar användes, deltog 
sammanlagt 100 svenska grisar med en medelvikt på 22 
kg. Grisarna delades upp i 4 grupper: Grupp 1: 12 grisar 
som antingen fick manuella eller mekaniska 
kompressioner i 10 min. efter 90 s med VF. Grupp 2: 
LUCAS startades 90 s efter VF och jobbade under 30 
min. innan defibrillering. Meningen var att identifiera ev. 
fysiologiska skillnader vid återkomst av spontan 

LUCAS-HLR 
ger signifikant 
bättre cirkulation 
under VF  
jämfört med 
manuell HLR. 

Grad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

cirkulation eller ej under HLR. Grupp 3: Grisarna 
randomiserades i 8 undergrupper med 
15,20,25,30,35,40,50 och 60 min. LUCAS-HLR innan 
defibrillering. Syftet var att fastställa återkomst av 
spontan cirkulation i varje grupp. Grupp 4: Grisarna 
randomiserades antingen till normaltemperatur eller till 
nedkylning. Den senare gruppen delades in i två 
undergrupper; i den ena gruppen framkallades VF innan 
nedkylning och i den andra gruppen efter nedkylning till 
32 grader celcius. 
Förutom dessa försök har även en pilotstudie med 
LUCAS gjorts, där 20 patienter deltog. Testerna gjordes 
när vanlig HLR misslyckats, som en sista extra chans att 
rädda patientens liv. Syftet med studien var att undersöka 
om apparaten var lätt och säker att använda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005, 
Sverige 

Steen, S., 
Sjöberg, T., 
Olsson, P., & 
Young, M. 

Treatment of 
out-of-hospital 
cardiac arrest 
with LUCAS, 
a new device 
for automatic 
mechanical 
compression 
and active 
decompression 
resuscitation. 

1.Att rapportera 
resultaten av de 
100 första fall av 
hjärtstopp, utanför 
sjukhus, som 
behandlats med 
LUCAS. 
2. Att undersöka 
säkerhetsaspekter 
vid användande av 
LUCAS – ljudnivå, 
syrgaskoncentratio
n i ambulansen och 
krocktest. 
 

Kvantitativ studie 
n=100 
Under studien (våren 2002) utrustades tre ambulanser, i  
två städer i södra Sverige – Lund och Malmö, med 
LUCAS. När LUCAS introducerades i ambulanserna, 
konstruerades ett rapporteringsformulär som 
ambulanspersonalen skulle fylla i efter varje gång de 
använt LUCAS. Resultatet av studien bygger på info. från 
de formulären, ambulansjournaler och sjukhusjournaler 
för att följa upp patienterna under den första månaden 
efter återkomst av spontan cirkulation. Svenska 
kardiologföreningens riktlinjer  för behandling av 
hjärtstopp, som då gällde, följdes. I studien användes 
LUCAS på patienter med alla typer av orsaker till 
hjärtstopp. Det var 75 män med en medelålder på 64 år 
och 25 kvinnor med en medelålder på 70 år. VF 
konstaterades i 42% av fallen och asystoli/PEA (Pulslös 
Elektrisk Aktivitet)  i 58%.  
Tester utfördes för att undersöka hur hög 
syrgaskoncentrationen och ljudnivån orsakade av 
LUCAS, blev i två olika bilmodeller som används i 
ambulanssjukvården i Sverige – Volvo 90 och Mercedes. 
Under mätningarna användes också en sk. Boussignac 
trachealtub eller CPAP-mask som konsumerar 20 l 

1. Stabilisering 
av adekvat 
cirkulation till 
hjärnan så snabbt 
som möjligt efter 
hjärtstopp är 
obligatoriskt för 
en bra utgång. 
Patienter med 
bevittnat 
hjärtstopp som 
fick LUCAS-
HLR inom 15 
min, hade en 30-
dagars 
överlevnad på 
25% vid VF och 
5% vid 
asystoli/PEA. 
Om mer än 15 
min. passerat 
innan start av 
HLR, och i alla 
obevittnade fall, 
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syrgas/min. LUCAS frisätter 60 l/min så totalt frisattes 80 
l syrgas/min under mätningarna i ambulanserna. 
Syrgaskoncentrationen mättes av en oxygenmätare i 
mitten av ambulanserna. Före varje mätning kalibrerades 
mätningsutrustningen. Ljudfrekvensen och nivån 
uppmättes också i mitten av ambulanserna av en särskild 
mätningsutrustning. 
Krocktest utfördes efter godkännande av ansvarig 
myndighet. LUCAS applicerades på en krocktestdocka 
som var fastspänd på ambulansbår med 4-punktsbälte. 
Ambulansen framfördes, vid testet, med en hastighet på 
30 km/h mot en vägg. Vid inbromsning motsvarade 
trycket i ambulansen 10 G. 

överlevde ingen 
30 dagar. 
2. LUCAS 
producerade 
lägre ljud än den 
högsta tillåtna 
gränsen för 
ljudnivån på 
arbetsplatser. 
Syrgaskoncentrat
ionen kunde 
hållas på en låg 
nivå om 
ventilationsfläkte
n var på högsta 
läget i 
ambulansen. Vid 
krocktest med en 
hastighet på 30 
km/h, flyttades 
krocktestdockan 
framåt upp till 40 
cm trots att den 
var fastspänd på 
båren med 4-
punktsbälte. 
LUCAS flyttade 
med 
krocktestdockan 
och lossnade inte 
från 
bottenplattan. 

 


