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Sammanfattning Plötsligt	  hjärtstopp	  är	  den	  vanligaste	  
dödsorsaken	  i	  Europa.	  Kunskap	  om	  de	  
faktorer	  som	  påverkar	  följsamheten	  av	  
behandlingsriktlinjerna	  kan	  bidra	  till	  
ökad	  överlevnad	  vid	  plötsligt	  hjärtstopp.	  
Syftet	  med	  studien	  var	  att	  undersöka	  
specialistutbildade	  
ambulanssjuksköterskors	  uppfattning	  
om	  sina	  möjligheter	  till	  följsamhet	  av	  
befintliga	  behandlingsriktlinjer	  för	  
hjärtstopp	  hos	  vuxen	  patient.	  För	  att	  
svara	  på	  syftet	  genomfördes	  en	  
intervjustudie	  med	  kvalitativt	  



beskrivande	  forskningsmetod.	  Resultatet	  
visade	  att	  informanterna	  uppfattade	  
goda	  möjligheter	  att	  vara	  följsamma	  till	  
sina	  behandlingsriktlinjer	  för	  hjärtstopp	  
hos	  vuxen	  patient.	  Handlingsplanen	  för	  
A-‐HLR	  uppfattades	  vara	  ett	  hjälpmedel	  
och	  en	  resurs	  vilket	  förbättrade	  
följsamheten.	  Dock	  uppfattades	  
svårigheter	  att	  vara	  följsam	  till	  de	  exakta	  
tiderna	  i	  handlingsplanen.	  Utbildning	  
och	  träning	  uppfattades	  vara	  nyckeln	  till	  
god	  följsamhet.	  Andra	  faktorer	  som	  
uppfattades	  öka	  följsamheten	  var	  bland	  
annat	  införandet	  av	  LUCAS	  och	  ett	  väl	  
fungerande	  teamsamarbete.	  	  
Svårtillgänglig	  miljö	  kring	  patienten	  
uppfattades	  vara	  det	  största	  hindret	  för	  
god	  följsamhet.	  Även	  
ambulanssjuksköterskans	  etiska	  
värderingar	  beträffande	  patientens	  
förutsättningar	  till	  fortsatt	  liv	  
uppfattades	  kunna	  påverka	  
följsamheten.	  För	  att	  utveckla	  
ambulanssjukvården	  ytterligare	  tros	  det	  
vara	  av	  betydelse	  att	  utbildning	  och	  
träning	  fortsätter	  vara	  prioriterad	  inom	  
verksamheten.	  Utbildning	  och	  träning	  
med	  fokus	  på	  att	  förmedla	  kunskap	  
gällande	  den	  senaste	  evidensen,	  träning	  
i	  specifika	  moment,	  teamsamarbete,	  
arbete	  i	  svårtillgänglig	  miljö	  samt	  etiska	  
dilemman	  efterfrågas	  för	  att	  förbättra	  
ambulanssjukvården.	  
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Abstract Sudden	  cardiac	  arrest	  is	  the	  most	  
common	  cause	  of	  death	  in	  Europe.	  
Knowledge	  about	  the	  elements	  that	  
implicate	  compliance	  of	  guidelines	  for	  
resuscitation	  may	  contribute	  increased	  
survival	  of	  sudden	  cardiac	  arrest.	  The	  
aim	  of	  this	  study	  was	  to	  examine	  
ambulance	  nurses	  conception	  of	  their	  
possibilities	  to	  compliance	  the	  guidelines	  
for	  resuscitation	  in	  adult	  patients	  with	  
cardiac	  arrest.	  The	  study	  was	  conducted	  
by	  interviews	  and	  a	  qualitative	  
descriptive	  researchmethod	  was	  used.	  
The	  result	  showed	  that	  the	  informants	  
apprehended	  good	  possibilities	  to	  follow	  
the	  guidelines	  for	  resuscitation	  in	  adults	  
with	  cardiac	  arrest.	  The	  action	  plan	  for	  
A-‐HLR	  apprehended	  to	  be	  a	  resource	  

	  



	  

	  

which	  improved	  the	  compliance	  of	  the	  
guidelines.	  The	  informants	  apprehended	  
difficulties	  to	  follow	  the	  time	  in	  the	  
action	  plan	  stricly.	  Education	  and	  
practice	  apprehended	  to	  be	  the	  crusial	  
part	  of	  the	  compliance	  of	  the	  guidelines.	  
Other	  elements	  that	  apprehended	  to	  
increase	  the	  compliance	  were	  
introduction	  of	  LUCAS	  and	  well-‐
functioning	  teamwork.	  The	  environment	  
appeared	  to	  be	  the	  biggest	  obstacle	  to	  a	  
good	  compliance.	  The	  ambulance	  nurses	  
ethical	  values	  regarding	  the	  patient´s	  
prerequisites	  for	  continued	  life	  was	  
perceived	  to	  affect	  the	  compliance.	  
Further,	  the	  belief	  was	  that	  education	  
and	  practice	  still	  has	  to	  be	  a	  priority	  at	  
the	  work	  in	  order	  to	  develope	  pre-‐
hospital	  emergency	  care.	  Education	  and	  
practice	  with	  focus	  to	  mediate	  
knowledge	  regarding	  the	  latest	  
evidence,	  training	  in	  specific	  elements,	  
teamwork,	  working	  in	  recondite	  
environment	  and	  the	  ethical	  dilemmas,	  
are	  requested	  to	  improve	  the	  pre-‐
hospital	  emergency	  care.	  
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Inledning 
Plötsligt	  hjärtstopp	  är	  den	  vanligaste	  dödsorsaken	  i	  Europa	  och	  innebär	  en	  plötslig	  
förlust	  av	  andning,	  medvetande	  samt	  hjärtats	  pumpförmåga	  (Koster	  et	  al.,	  2010).	  
Stora	  ansträngningar	  har	  gjorts	  för	  att	  minska	  mortaliteten	  i	  plötsligt	  hjärtstopp.	  
Under	  perioden	  2000-‐2013	  har	  överlevnaden	  i	  Sverige	  ökat	  från	  4,2	  %	  till	  10,3	  %	  
(Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning,	  2014).	  Majoriteten	  av	  de	  personer	  som	  dör	  i	  
plötsligt	  hjärtstopp	  gör	  det	  i	  prehospital	  miljö	  vilket	  innebär	  en	  stor	  utmaning	  för	  
ambulanssjukvården	  (Koster	  et	  al.,	  2010;	  Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning,	  
2014).	  Ambulanssjuksköterskan	  ska	  enligt	  Socialstyrelsen	  (2005)	  arbeta	  i	  enlighet	  
med	  evidensbaserade	  behandlingsriktlinjer.	  Vid	  behandling	  av	  plötsligt	  hjärtstopp	  
hos	  en	  vuxen	  patient	  hänvisar	  Sveriges	  Ledningsansvariga	  Ambulansläkare	  i	  
Samverkan	  [SLAS]	  (2011)	  till	  behandlingsriktlinjer	  för	  avancerad	  hjärt-‐lungräddning	  
[A-‐HLR]	  utformade	  av	  Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning	  (2011).	  Kunskap	  om	  de	  
faktorer	  som	  påverkar	  följsamheten	  av	  behandlingsriktlinjerna	  kan	  bidra	  till	  ökad	  
överlevnad	  vid	  plötsligt	  hjärtstopp.	  	  

Bakgrund 

Plötsligt hjärtstopp 
Under	  år	  2013	  rapporterades	  i	  Sverige	  5	  210	  hjärtstopp	  utanför	  sjukhus	  där	  
livräddande	  behandling	  påbörjats	  till	  Svenska	  Hjärt-‐lungräddningsregistret	  (Svenska	  
rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning,	  2014).	  European	  Resuscitation	  Council	  (ERC)	  
sammanställer	  och	  publicerar	  riktlinjer	  baserade	  på	  den	  senaste	  evidensen	  för	  
optimalt	  omhändertagande	  av	  patienter	  som	  drabbas	  av	  plötsligt	  hjärtstopp	  (Nolan	  
et	  al.,	  2010).	  ERC:s	  riktlinjer	  uppdateras	  vart	  femte	  år	  med	  utgångspunkt	  från 

internationell	  konsensus	  vilken	  baseras	  på	  granskning	  av	  resultat	  från	  ett	  brett	  
spektrum	  av	  publicerade	  studier	  (ibid.).	  ERC	  beskriver	  de	  livräddande	  åtgärderna	  
som	  en	  kedja;	  ”Chain	  of	  survival”,	  på	  svenska	  översatt	  till ”Kedjan	  som	  räddar	  liv”.	  
Kedjan	  består	  av	  fyra	  avgörande	  länkar	  för	  att	  öka	  överlevnaden	  vid	  plötsligt	  
hjärtstopp.	  Dessa	  länkar	  är;	  varningssignaler	  och	  tidigt	  larm,	  tidig	  hjärt-‐lungräddning,	  
tidig	  defibrillering	  samt	  vård	  efter	  hjärtstopp	  (Koster	  et	  al.,	  2010).	  

Evidensbaserad vård 
Oberoende	  av	  verksamhetsområde	  och	  vårdform	  ansvarar	  sjuksköterskan	  för	  att	  allt	  
vårdarbete	  som	  utförs	  skall	  bygga	  på	  vetenskap	  och	  beprövad	  erfarenhet	  
(Socialstyrelsen,	  2005).	  Ett	  av	  sjuksköterskans	  kompetensområde	  handlar	  om	  att	  
söka	  och	  använda	  evidensbaserad	  kunskap.	  Sjuksköterskan	  ska	  ha	  förmåga	  att	  
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kritiskt	  reflektera	  över,	  granska	  och	  analysera	  befintliga	  rutiner	  för	  att	  på	  så	  vis	  föra	  
organisationen	  och	  dess	  utveckling	  framåt	  (ibid).	  International	  Council	  of	  Nurses	  
(ICN:s)	  etiska	  kod	  för	  sjuksköterskor	  beskriver	  också	  vikten	  av	  att	  sjuksköterskan	  är	  
delaktig	  i	  utvecklingen	  av	  professionen	  genom	  att	  aktivt	  ta	  del	  av	  och	  tillämpa	  vård	  
som	  är	  baserad	  på	  evidens	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2014).	  Willman,	  Stoltz	  och	  
Bahtsevani	  (2011)	  beskriver	  evidensbaserad	  vård	  som	  en	  process	  och	  ett	  
förhållningssätt.	  Evidensbaserad	  vård	  är	  en	  kombination	  av	  vetenskaplig	  kunskap	  
och	  vårdarens	  erfarenhet	  tillsammans	  med	  patientens	  önskemål	  och	  vilja	  (ibid.).	  I	  
kompetensbeskrivningen	  för	  legitimerad	  sjuksköterska	  med	  
specialistsjuksköterskeexamen	  med	  inriktning	  mot	  ambulanssjukvård	  beskrivs	  också	  
att	  sjuksköterskan	  ska	  arbeta	  utifrån	  evidensbaserad	  vård	  genom	  att	  tillämpa	  
vetenskaplig	  kunskap,	  beprövad	  erfarenhet	  och	  genom	  att	  arbeta	  utifrån	  befintliga	  
behandlingsriktlinjer	  (Riksföreningen	  för	  ambulanssjuksköterskor	  och	  Svensk	  
sjuksköterskeförening,	  2012).	  Genom	  att	  arbeta	  med	  evidensbaserad	  vård	  kan	  
sjuksköterskan	  säkerställa	  att	  patienten	  erhåller	  säker	  och	  effektiv	  vård	  (Svensk	  
sjuksköterskeförening,	  2014).	  Evidensbaserad	  vård	  vid	  plötsligt	  hjärtstopp	  hos	  vuxen	  
patient	  genomförs	  med	  utgångspunkt	  från	  nationella	  riktlinjer	  vilka	  publiceras	  av	  
Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning	  (Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning,	  2011).	  

Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen patient 
Behandlingsriktlinjen	  för	  A-‐HLR	  uppdateras	  var	  femte	  år	  och	  baseras	  på	  ERC:s	  
behandlingsriktlinjer	  (Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning,	  2011).	  I	  den	  nationella	  
behandlingsriktlinjen	  för	  A-‐HLR	  ingår	  fem	  centrala	  områden	  för	  optimal	  behandling	  
av	  plötsligt	  hjärtstopp;	  bedömning	  och	  undersökning,	  åtgärder	  för	  cirkulation,	  
åtgärder	  för	  andning,	  läkemedelsbehandling	  och	  teamsamarbete.	  Dessa	  områden	  
beskrivs	  och	  illustreras	  i	  en	  nationell	  handlingsplan	  för	  A-‐HLR	  vuxen	  patient	  (Bilaga	  
1).	  Många	  plötsliga	  hjärtstopp	  kan	  förebyggas	  vid	  tidig	  upptäckt	  och	  behandling	  av	  
svikt	  i	  vitala	  funktioner.	  I	  de	  fall	  patienten	  är	  medvetslös	  ska	  ambulanspersonalen	  
skapa	  fri	  luftväg	  och	  på	  maximalt	  tio	  sekunder	  bedöma	  patientens	  andning.	  Om	  
patienten	  inte	  har	  en	  adekvat	  andning	  ska	  personalen	  omedelbart	  initiera	  åtgärder	  
för	  cirkulation	  vilket	  innebär	  start	  av	  HLR	  samt	  tidig	  analys	  av	  hjärtrytmen	  för	  
eventuell	  defibrillering.	  Bröstkompressionerna	  ska	  vara	  50-‐60	  mm	  djupa	  och	  utföras	  
med	  båda	  händerna	  mitt	  på	  bröstbenet	  eller	  med	  hjälp	  av	  mekanisk	  utrustning,	  t	  ex	  
LUCAS	  (Lund	  University	  Cardiac	  Assistant	  System)	  (ibid.).	  Kompressionstakten	  ska	  
vara	  100-‐120	  kompressioner	  per	  minut	  (Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning,	  2011).	  
Stor	  vikt	  läggs	  på	  att	  minimera	  onödiga	  avbrott	  i	  kompressionerna.	  Åtgärder	  för	  
andningen	  görs	  genom	  ventilering	  av	  patienten	  med	  mun	  till	  mask	  andning,	  
andningsblåsa,	  supraglottisk	  luftväg,	  till	  exempel	  larynxmask,	  eller	  med	  endotrakeal	  
intubation.	  Förhållandet	  mellan	  kompressioner	  och	  ventilering	  ska	  vara	  30:2.	  Vid	  
intuberad	  patient	  ska	  ventilering	  ske	  utan	  uppehåll	  i	  kompressioner.	  Patienten	  ska	  så	  
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snart	  som	  möjligt	  ventileras	  med	  syrgas.	  Läkemedelsbehandlingen	  innefattar,	  
förutom	  syrgas,	  administrering	  av	  epinefrin	  och	  amiodaron	  (ibid.).	  För	  ett	  lyckat	  
teamarbete	  krävs	  god	  kommunikation	  och	  en	  handlingsplan	  samt	  att	  en	  teamledare	  
utses	  (Rall	  &	  Dieckmann,	  2005).	  Teamledaren	  ansvarar	  i	  första	  hand	  för	  att	  tillgodose	  
säkerheten,	  både	  för	  patient	  och	  för	  personal	  (Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning,	  
2011).	  Det	  är	  också	  teamledaren	  som	  styr	  arbetet	  genom	  att	  fördela	  
arbetsuppgifterna	  samt	  delegera	  åtgärderna,	  dock	  ansvarar	  alla	  i	  teamet	  för	  att	  
bedöma	  patientens	  tillstånd	  och	  att	  delge	  information	  om	  förbättring	  respektive	  
försämringar	  av	  tillståndet.	  Att	  tydligt	  bekräfta	  vilka	  åtgärder	  som	  genomförs	  ingår	  
också	  som	  en	  del	  i	  den	  goda	  kommunikationen.	  Egenskaper	  som	  bör	  styra	  valet	  av	  
teamledare	  är	  erfarenhet,	  kompetens	  samt	  förmåga	  till	  ledarskap.	  Genom	  ett	  tydligt	  
ledarskap	  och	  tydlig	  fördelning	  av	  arbetsuppgifter	  minskar	  stressen	  i	  teamet	  vilket	  
ökar	  säkerheten	  vid	  behandlingen.	  För	  att	  öka	  säkerheten	  och	  effektiviteten	  i	  arbetet	  
krävs	  regelbunden	  teamträning	  med	  fokus	  på	  ledarskap,	  kommunikation	  och	  
rapportering.	  Syftet	  med	  teamarbete	  är	  att	  minska	  stressen	  och	  öka	  
handlingsberedskapen	  i	  en	  stressig	  situation	  (ibid.).	  	  

Följsamhet till behandlingsriktlinjerna 
Tidigare	  publicerade	  studier	  indikerar	  att	  det	  fanns	  bristande	  följsamhet	  till	  de	  
aktuella	  behandlingsriktlinjerna	  för	  hjärtstopp	  hos	  vuxen	  patient.	  Wik	  et	  al.	  (2005)	  
undersökte	  hur	  väl	  ambulanspersonal	  genomförde	  bröstkompressioner	  och	  
ventilering	  på	  patienter	  vid	  plötsligt	  hjärtstopp	  i	  prehospital	  miljö.	  Studien	  
genomfördes	  i	  Stockholm	  mellan	  mars	  år	  2002	  till	  oktober	  år	  2003	  och	  inkluderade	  
243	  hjärtstopp.	  Med	  hjälp	  av	  en	  modifierad	  defibrillator	  med	  en	  extra	  platta	  som	  
klistrades	  fast	  på	  bröstbenet	  registrerades	  antalet	  bröstkompressioner,	  
kompressionsdjup	  och	  kompressionstakt.	  Under	  studien	  registrerades	  även	  hur	  
många	  andetag	  per	  minut	  patienten	  ventilerades	  med	  (ibid).	  Wik	  et	  al.	  (2005)	  visade	  
i	  sitt	  resultat	  att	  av	  den	  totala	  tiden	  som	  bröstkompressioner	  skulle	  genomföras	  
uteblev	  kompressionerna	  i	  38	  %	  av	  tiden.	  Kompressionerna	  var	  för	  grunda	  (<	  38	  mm)	  
62	  %	  av	  den	  totala	  tiden	  och	  kompressionstakten	  var	  för	  hög	  (121	  per	  minut).	  
Patienterna	  ventilerades	  med	  11	  andetag	  per	  minut	  (ibid.).	  En	  liknande	  studie	  
genomfördes	  under	  ungefär	  samma	  tidsperiod	  på	  67	  patienter	  drabbade	  av	  plötsligt	  
hjärtstopp	  på	  universitetssjukhuset	  i	  Chicago	  (Abella	  et	  al.	  2005).	  Abella	  et	  al.	  (2005)	  
visade	  i	  sitt	  resultat	  att	  bröstkompressioner	  uteblev	  i	  genomsnitt	  40,3	  %	  av	  den	  
totala	  tiden	  som	  kompressioner	  skulle	  göras.	  Kompressionerna	  var	  för	  grunda	  (<	  38	  
mm)	  37,4	  %	  av	  tiden	  och	  kompressionstakten	  var	  för	  låg	  (<	  90/minut)	  40,9	  %	  av	  
tiden.	  Patienterna	  hyperventilerades	  (>	  20	  andetag/min)	  60,9	  %	  av	  den	  totala	  
behandlingstiden	  (ibid.).	  Resultatet	  styrks	  av	  ytterligare	  två	  studier	  baserade	  på	  
simulerade	  hjärtstopp	  i	  sjukhusmiljö	  (Marsch,	  Tschan,	  Semmer,	  Spychiger	  &	  Breuer,	  
2005;	  Sebbane	  et	  al.,	  2012).	  Marsch	  et	  al.	  (2005)	  analyserade	  12	  simuleringar	  med	  
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12	  olika	  team	  bestående	  av	  tre	  stycken	  intensivvårdssjuksköterskor	  och	  två	  läkare.	  
Under	  varje	  simulering	  uteblev	  bröstkompressioner	  16	  %	  av	  den	  totala	  tiden	  och	  
kompressionstakten	  var	  i	  genomsnitt	  för	  låg	  (83/minut)	  (ibid.).	  Sebbane	  et	  al.	  (2012)	  
analyserade	  sammanlagt	  128	  simuleringar	  för	  att	  jämföra	  kompressionernas	  kvalitet	  
beroende	  på	  om	  patienten	  låg	  på	  golvet	  eller	  på	  en	  bår.	  Kompressionerna	  var	  i	  
genomsnitt	  för	  grunda	  (<	  38	  mm)	  både	  i	  de	  simuleringar	  där	  patienten	  låg	  på	  golvet	  
och	  på	  båren.	  På	  golvet	  genomfördes	  kompressionerna	  i	  genomsnitt	  med	  32	  mm	  
djup	  och	  på	  bår	  med	  27	  mm	  djup.	  

Det	  råder	  i	  dagsläget	  brist	  på	  publicerade	  studier	  som	  beskriver	  följsamheten	  till	  de	  
nu	  aktuella	  riktlinjerna	  från	  ERC	  som	  senast	  uppdaterades	  år	  2010	  (Deakin	  et	  al.,	  
2010).	  I	  en	  helt	  nyligen	  publicerad	  studie	  av	  Kampmeier	  et	  al.	  (2014)	  jämfördes	  
följsamheten	  till	  de	  nu	  aktuella	  behandlingsriktlinjerna	  i	  relation	  till	  följsamheten	  av	  
behandlingsriktlinjerna	  från	  år	  2005.	  Studien	  genomfördes	  retrospektivt	  på	  
sammanlagt	  249	  prehospitala	  HLR-‐situationer	  i	  tyska	  Müenster.	  Under	  första	  
perioden	  med	  2005	  års	  behandlingsriktlinjer	  analyserades	  145	  HLR-‐situationer	  och	  
under	  andra	  perioden	  med	  riktlinjer	  från	  2010	  analyserades	  149	  situationer.	  
Ambulanser	  i	  Müenster	  utrustades	  år	  2007	  med	  ett	  feedback-‐system	  som	  samlade	  in	  
och	  lagrade	  data	  gällande	  bröstkompressionernas	  djup	  och	  takt	  med	  hjälp	  av	  en	  
platta	  som	  placerades	  på	  patientens	  bröstben.	  Ambulanspersonalen	  gavs	  med	  hjälp	  
av	  ljud	  och	  grafik	  från	  feedback-‐systemet	  guidning	  till	  rätt	  kompressionsdjup	  och	  
kompressionstakt.	  Beträffande	  kompressionsdjupet	  var	  under	  första	  perioden	  
följsamheten	  till	  riktlinjerna	  73.9	  %	  med	  ett	  genomsnittligt	  djup	  på	  47,1	  mm.	  Under	  
andra	  perioden	  var	  följsamheten	  49.1	  %	  med	  ett	  genomsnittligt	  djup	  på	  49,6	  mm	  
(ibid.).	  	  

Säker	  och	  följsam	  behandling	  vid	  plötsligt	  hjärtstopp	  kan	  både	  rädda	  fler	  liv	  och	  
förbättra	  hälsan	  hos	  de	  patienter	  som	  överlever.	  Kunskap	  om	  de	  faktorer	  som	  
påverkar	  följsamheten	  av	  riktlinjer	  för	  hjärtstopp	  hos	  vuxen	  patient	  kan	  därför	  
utgöra	  en	  grund	  för	  förbättring	  av	  ambulanssjukvårdens	  behandlingsriktlinjer	  och	  
utbildningsinsatser.	  	  

Syfte 
Syftet	  med	  studien	  var	  att	  undersöka	  specialistutbildade	  ambulanssjuksköterskors	  
uppfattning	  om	  sina	  möjligheter	  till	  följsamhet	  av	  befintliga	  behandlingsriktlinjer	  för	  
hjärtstopp	  hos	  vuxen	  patient.	  
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Metod 

Design 
Studien	  genomfördes	  med	  en	  kvalitativt	  beskrivande	  forskningsmetod.	  Syftet	  med	  
kvalitativt	  beskrivande	  metod	  är	  att	  med	  ett	  vardagligt	  språk	  ge	  en	  sammanfattning	  
av	  ett	  fenomens	  natur	  (Sandelowski,	  2000).	  Metoden	  används	  för	  att	  skildra	  
variationer	  i	  textinnehållet	  genom	  att	  identifiera	  skillnader	  och	  likheter	  (Granheim	  &	  
Lundman,	  2004).	  	  

Urval 
Specialistutbildade	  ambulanssjuksköterskor,	  yrkesverksamma	  inom	  
ambulanssjukvården	  i	  västra	  Sverige	  inkluderades	  i	  studien.	  Inklusionskriterier	  var	  
utbildning	  i	  A-‐HLR	  och	  erfarenhet	  från	  minst	  fem	  hjärtstopp	  i	  prehospital	  miljö.	  
Godkännande	  inhämtades	  från	  verksamhetschef	  för	  regionens	  ambulanssjukvård.	  
Därefter	  kontaktades	  avdelningschefen	  på	  den	  aktuella	  ambulansstationen	  för	  att	  
boka	  en	  dag	  då	  minst	  sex	  ambulanssjuksköterskor	  som	  uppfyllde	  
inklusionskriterierna	  var	  i	  tjänst.	  Intervjuerna	  genomfördes	  under	  
ambulanssjuksköterskornas	  ordinarie	  arbetstid	  då	  de	  var	  i	  operativ	  tjänst.	  Alla	  som	  
uppfyllde	  inklusionskriterierna	  tillfrågades	  efterhand	  som	  de	  blev	  lediga	  från	  
ordinarie	  arbetsuppgifter.	  Målet	  var	  att	  genomföra	  sex	  intervjuer.	  	  

Datainsamling 
Insamling	  av	  data	  gjordes	  genom	  semistrukturerade	  intervjuer	  under	  en	  dag	  i	  slutet	  
av	  september	  2014.	  Intervjufrågor	  utformades	  och	  diskuterades	  i	  samband	  med	  ett	  
manusseminarium	  tillsammans	  med	  kursdeltagare	  och	  handledare.	  Därefter	  
utformades	  en	  intervjuguide.	  För	  att	  testa	  intervjufrågorna	  i	  förhållande	  till	  syftet	  
samt	  för	  att	  öva	  intervjuteknik	  genomfördes	  tre	  testintervjuer	  med	  sjuksköterskor	  
yrkesverksamma	  inom	  ambulanssjukvården.	  Intervjuerna	  genomfördes	  med	  en	  
intervjuare	  och	  en	  informant	  i	  ett	  ostört	  rum	  på	  ambulansstationen.	  Inledningsvis	  
fick	  informanten	  tänka	  tillbaka	  på	  de	  senaste	  gångerna	  han	  eller	  hon	  tillämpat	  A-‐HLR	  
på	  en	  vuxen	  patient.	  Informanten	  fick	  där	  efter	  berätta	  om	  ett	  tillfälle	  han	  eller	  hon	  
tillämpat	  A-‐HLR.	  Ändamålet	  med	  detta	  upplägg	  är	  enligt	  Granskär	  och	  Höglund-‐
Nielsen	  (2012)	  	  att	  få	  informanten	  att	  tänka	  tillbaka	  på	  minnen	  och	  öppna	  sig.	  Varje	  
intervju	  uppskattades	  ta	  30	  minuter.	  Ingångsfrågan	  var:	  ”	  När	  du	  behandlar	  en	  
patient	  med	  hjärtstopp	  i	  prehospital	  miljö,	  hur	  uppfattar	  du	  då	  dina	  möjligheter	  att	  
med	  noggrannhet	  följa	  dina	  behandlingsriktlinjer?”.	  Under	  intervjuerna	  behandlades	  
de	  fem	  centrala	  delar	  för	  optimal	  behandling	  av	  plötsligt	  hjärtstopp	  som	  ingår	  i	  
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handlingsplanen	  för	  A-‐HLR	  vuxen	  patient;	  bedömning	  och	  undersökning,	  åtgärder	  för	  
cirkulation,	  åtgärder	  för	  andning,	  läkemedelsbehandling	  samt	  teamarbete.	  
Intervjuerna	  spelades	  in	  med	  en	  smartphone.	  

Bearbetning av data 
Intervjuerna	  transkriberades	  och	  analyserades	  med	  kvalitativ	  innehållsanalys	  enligt	  
Graneheim	  och	  Lundman	  (2004).	  Analysen	  genomfördes	  i	  flera	  steg.	  Först	  lästes	  
texterna	  upprepade	  gånger	  för	  att	  skapa	  en	  helhetsförståelse.	  Därefter	  togs	  
meningsbärande	  enheter	  ut	  och	  kondenserades.	  Det	  kondenserade	  materialet	  
delades	  upp	  i	  koder	  och	  sorterades	  i	  underkategorier	  som	  senare	  bildade	  kategorier	  
(ibid.).	  Exempel	  på	  analysprocessen	  presenteras	  i	  tabell	  1.	  	  

Tabell	  1.	  Exempel	  på	  analysprocess	  

Meningsbärande	  
enhet	  

Kondenserad	  
meningsbärande	  
enhet	  

Kod	   Underkategori	   Kategori	  

För	  få	  händer	  
helt	  enkelt.	  
Förvisso	  så	  kan	  
LUCAS	  pågå	  men	  
man	  får	  ändå	  gå	  
tillbaka	  och	  kolla	  
LUCAS	  så	  den	  
inte	  flyttar	  sig	  
och	  så.	  Man	  
behöver	  vara	  tre.	  
O	  det	  är	  ju	  
naturligtvis	  en	  
försvårande	  
omständighet	  
med	  för	  få	  
händer.	  

För	  få	  händer	  är	  
en	  försvårande	  
omständighet.	  
Man	  behöver	  
vara	  minst	  tre	  
personer.	  

Få	  hjälpande	  
händer	  
försvårar.	  

Tillgängliga	  
händer.	  

Hjälpmedel	  
och	  resurser.	  
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Etik 
Studien	  godkändes	  av	  Halmstad	  Högskolas	  etikprövningsgrupp	  (Dnr:	  UI	  2014/851)	  i	  
enlighet	  med	  lagen	  om	  etikprövning	  av	  forskning	  som	  avser	  människor	  (SFS,	  
2003:460).	  När	  informanterna	  bjöds	  in	  att	  delta	  i	  studien	  erhöll	  de	  skriftlig	  
information	  angående	  studien.	  Vid	  intervjutillfället	  upprepades	  informationen	  både	  
skriftligt	  och	  muntligt.	  	  Deltagandet	  var	  frivilligt	  och	  informanterna	  hade	  rätt	  att	  
avbryta	  sitt	  deltagande	  under	  studiens	  gång	  utan	  att	  uppge	  orsak.	  Informanterna	  gav	  
även	  sitt	  skriftliga	  samtycke	  till	  att	  delta	  i	  studien.	  För	  att	  inte	  riskera	  att	  göra	  intrång	  
på	  informanternas	  integritet	  avidentifierades	  all	  insamlad	  data	  och	  förvarades	  
oåtkomligt	  för	  obehöriga.	  Resultatet	  kunde	  inte	  härledas	  till	  enskild	  person	  enligt	  
Personuppgiftslagen	  (SFS	  1998:204).	  Det	  inspelade	  materialet	  överfördes	  till	  ett	  usb-‐
minne	  och	  raderades	  ifrån	  vardera	  smartphone.	   

Resultat 
De	  första	  åtta	  tillfrågade	  ambulanssjuksköterskorna	  valde	  att	  delta	  och	  inkluderades	  
därmed	  i	  studien.	  Sammanlagt	  påbörjades	  åtta	  intervjuer	  varav	  sex	  stycken	  
slutfördes	  och	  redovisades	  i	  resultatet.	  Två	  intervjuer	  blev	  avbrutna	  och	  
exkluderades	  till	  följd	  av	  att	  informanterna	  larmades	  ut	  på	  ambulansuppdrag.	  Varje	  
intervju	  pågick	  i	  cirka	  tjugo	  minuter.	  Informanterna	  uppfattade	  att	  det	  fanns	  goda	  
möjligheter	  att	  vara	  följsamma	  till	  behandlingsriktlinjerna	  vid	  hjärtstopp	  hos	  vuxen	  
patient.	  Under	  analysen	  framkom	  14	  underkategorier	  som	  bildade	  fem	  kategorier:	  
Hjälpmedel	  och	  resurser,	  Utbildning	  och	  träning,	  Teamsamarbete	  och	  rollfördelning,	  
Miljö	  och	  omständigheter	  samt	  Erfarenhet	  och	  professionalitet.	  Nedan	  beskrivs	  
kategorierna	  i	  löpande	  text	  och	  styrks	  med	  citat	  från	  de	  sex	  genomförda	  
intervjuerna.	  	  

Hjälpmedel och resurser 
Samtliga	  informanter	  uppfattade	  att	  handlingsplanen	  för	  A-‐HLR	  är	  ett	  hjälpmedel	  
och	  en	  resurs	  vilken	  förbättrar	  följsamheten	  till	  behandlingsriktlinjerna	  vid	  
hjärtstopp	  hos	  vuxen	  patient.	  Genom	  att	  tidigt	  ta	  fram	  handlingsplanen	  uppfattade	  
flera	  informanter	  det	  enklare	  att	  följa	  tiderna	  för	  analys	  av	  hjärtrytm,	  eventuell	  
defibrillering	  och	  läkemedelsadministrering:	  	  

”Vi	  har	  alltid	  med	  oss	  manualen,	  så	  vid	  osäkerhet	  kan	  man	  ta	  fram	  den.	  Den	  är	  lätt	  
att	  följa.	  Jag	  ser	  inga	  direkta	  problem	  att	  följa	  behandlingsriktlinjerna”	  (Informant	  5).	  

Enstaka	  informanter	  uppfattade	  svårigheter	  att	  följa	  handlingsplanen	  när	  patienten	  
växlar	  mellan	  olika	  hjärtrytmer.	  De	  uppfattade	  också	  att	  det	  kunde	  uppstå	  problem	  
vid	  ändringar	  i	  handlingsplanen	  eller	  vid	  införandet	  av	  nya	  riktlinjer.	  Flera	  av	  
informanterna	  uppfattade	  även	  svårigheter	  att	  var	  följsam	  till	  exakta	  tider	  i	  
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handlingsplanen.	  Orsaken	  beskrevs	  vara	  att	  många	  arbetsuppgifter	  skulle	  göras	  på	  
kort	  tid	  och	  med	  få	  tillgängliga	  händer.	  För	  att	  hinna	  genomföra	  alla	  moment	  i	  tid	  
beskrev	  flera	  informanter	  att	  det	  krävs	  minst	  tre	  personer	  som	  samarbetar.	  I	  de	  
flesta	  fall	  är	  det	  personal	  från	  en	  förstärkningsambulans	  men	  det	  kan	  även	  vara	  
räddningstjänst,	  polis	  eller	  en	  lekman:	  	  

”…	  det	  är	  ganska	  mycket	  man	  ska	  göra	  på	  kort	  tid	  och	  i	  de	  flesta	  fall	  är	  man	  två	  
personer	  när	  man	  kommer	  fram	  och	  det	  är	  det	  mycket	  att	  fixa”	  (Informant	  4).	  	  

Sedan	  införandet	  av	  LUCAS	  har	  det	  enligt	  samtliga	  informanter	  blivit	  enklare	  att	  vara	  
följsam	  till	  behandlingsriktlinjerna.	  LUCAS	  ansågs	  därmed	  också	  vara	  ett	  viktigt	  
hjälpmedel	  och	  resurs	  för	  att	  förbättra	  följsamheten	  till	  behandlingsriktlinjerna.	  Med	  
LUCAS	  blir	  en	  person	  frikopplad	  från	  att	  göra	  bröstkompressioner	  och	  kan	  istället	  
koncentrera	  sig	  på	  andra	  åtgärder.	  Enstaka	  informanter	  betonade	  att	  med	  hjälp	  av	  
LUCAS	  kan	  en	  i	  ambulansteamet	  ta	  ett	  kliv	  tillbaka	  och	  få	  en	  överblick	  av	  situationen.	  
Genom	  att	  få	  överblick	  av	  situationen	  ansågs	  följsamheten	  till	  
behandlingsriktlinjerna	  kunna	  öka.	  Alla	  informanter	  uppfattade	  även	  att	  
bröstkompressionernas	  kvalitet	  har	  ökat	  med	  LUCAS.	  	  

”…	  vi	  har	  ju	  LUCAS	  och	  det	  gör	  sådan	  enorm	  stöttning.	  Du	  har	  en	  person	  som,	  ehh,	  
blir	  bortkopplad	  …	  den	  kan	  ha	  andra	  uppgifter	  och	  det,	  det	  gör	  sådan	  enorm	  skillnad	  
och	  det	  här	  med	  djup	  för	  att	  göra	  kvalitets	  HLR”	  (Informant	  2).	  	  

Beträffande	  luftvägshantering	  uppfattade	  flertalet	  av	  informanterna	  att	  de	  har	  bra	  
hjälpmedel	  såsom	  exempelvis	  airtraq	  vilken	  underlättar	  intubering.	  	  Enstaka	  
informanter	  efterfrågade	  dock	  larynxmask	  som	  ett	  alternativ	  till	  endotrakeal	  
intubation.	  Samtliga	  informanter	  betonade	  svårigheten	  att	  intubera	  en	  patient	  som	  
har	  kräkts.	  Flera	  önskade	  bättre	  hjälpmedel	  för	  att	  suga	  rent	  patientens	  luftväg.	  
Andra	  hjälpmedel	  som	  informanterna	  uppfattade	  öka	  följsamheten	  av	  
behandlingsriktlinjerna	  var:	  intraossiösa	  infarter,	  färdigblandade	  läkemedel,	  förfyllda	  
sprutor	  med	  koksaltlösning,	  defibrillatorns	  klocka	  samt	  anteckningsblock.	  	  

Utbildning och träning 
Flera	  informanter	  menade	  att	  det	  finns	  bra	  hjälpmedel	  för	  att	  intubera	  men	  däremot	  
har	  antalet	  utbildningstillfällen	  blivit	  färre	  där	  möjlighet	  ges	  att	  träna	  denna	  åtgärd.	  
Tidigare	  övades	  intubation	  regelbundet	  på	  patienter	  inne	  på	  sjukhus	  under	  
handledning	  av	  anestesipersonal,	  men	  numera	  sker	  övningen	  på	  dockor.	  Flera	  
informanter	  önskade	  fler	  träningstillfällen	  både	  för	  ventilation	  på	  mask	  och	  för	  
intubation:	  	  

”Där	  skulle	  man	  ju	  önska	  lite	  mer	  träning	  i	  intubation	  …	  Och	  ventilera,	  där	  har	  vi	  en	  
sak	  som	  skulle	  kunna	  bli	  bättre,	  svårt	  att	  träna	  optimalt	  på	  dockor,	  det	  skulle	  vi	  
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behöva	  träna	  på	  levande	  människa.	  De	  gör	  vi	  i	  princip	  inte	  längre.	  …	  Hjälpmedel	  har	  
vi,	  utan	  det	  är	  träning.”	  (Informant	  1).	  	  

Utbildning	  och	  träning	  i	  A-‐HLR	  uppgavs	  vara	  prioriterad	  i	  verksamheten	  och	  sker	  
regelbundet.	  Samtliga	  informanter	  menade	  att	  träning	  är	  nyckeln	  till	  följsamhet	  av	  
behandlingsriktlinjerna.	  	  Flera	  informanter	  belyste	  vikten	  av	  att	  vara	  samövad	  med	  
sina	  kollegor.	  Genom	  att	  A-‐HLR	  utbildningen	  i	  regionen	  uppgavs	  vara	  standardiserad	  
uppfattades	  dock	  möjligheterna	  till	  följsamhet	  vara	  goda	  oavsett	  vilken	  
ambulansstation	  kollegorna	  tillhör:	  

”Vi	  lär	  ju	  ut	  på	  samma	  sätt	  också	  …	  det	  är	  ju	  ofta	  så	  att	  man	  hamnar	  med	  nån	  annan	  
ju	  även	  om	  vi	  kanske	  tränar	  mest	  ihop	  här	  på	  respektive	  station,	  då	  så	  spelar	  det	  
ändå	  ingen	  roll”	  (Informant	  1).	  

Teamsamarbete och rollfördelning 
Regionens	  behandlingsriktlinjer	  för	  A-‐HLR	  har	  enligt	  enstaka	  informanter	  tydlig	  
rollfördelning	  vilket	  uppfattades	  ge	  trygghet	  i	  arbetet:	  

”Men	  vi	  har	  ju	  ganska	  bra	  riktlinjer	  tycker	  jag,	  som	  betonar	  vilken	  roll	  man	  kommer	  
in	  i	  som	  man	  kan	  falla	  in	  i	  som	  en	  trygghet	  …	  vi	  delar	  upp	  patienten	  i	  olika	  delar,	  
andning,	  cirkulation	  och	  farmaka	  kan	  man	  säga	  då	  och	  nummer	  fyra	  är	  behjälplig	  att	  
ta	  hand	  om	  andning”	  (Informant	  1).	  	  

Enstaka	  informanter	  betonade	  att	  mer	  övning	  skulle	  underlätta	  teamarbetet.	  Genom	  
att	  hjälpas	  åt	  och	  arbeta	  mot	  ett	  gemensamt	  mål	  uppfattade	  informanterna	  att	  
arbetet	  fungerar	  bättre.	  	  Det	  som	  också	  ansågs	  underlätta	  följsamheten	  till	  
behandlingsriktlinjerna	  vara	  att	  teamet	  gav	  varandra	  stöd.	  	  Samtliga	  informanter	  
belyste	  vikten	  av	  ett	  tydligt	  ledarskap:	  	  

”…	  att	  man	  har	  ett	  tydligt	  ledarskap.	  Det	  är	  absolut	  viktigaste”	  (Informant	  4).	  	  

Teamledarens	  roll	  är	  enligt	  informanterna	  att	  fördela	  arbetsuppgifterna	  och	  hålla	  
ordning	  på	  tiderna	  i	  handlingsplanen.	  Med	  en	  god	  teamledare	  uppfattade	  
informanterna	  att	  arbetet	  flyter	  på	  bättre	  och	  följsamheten	  till	  
behandlingsriktlinjerna	  ökar.	  Enstaka	  informanter	  berättade	  att	  det	  kan	  vara	  
besvärligt	  om	  teamledaren	  är	  oerfaren	  eftersom	  de	  andra	  i	  teamet	  då	  behöver	  lägga	  
mycket	  tid	  på	  att	  bistå	  teamledaren	  med	  stöd.	  Ett	  annat	  problem	  som	  flertalet	  av	  
informanterna	  uppfattade	  var	  brist	  på	  följsamhet	  till	  teamledaren.	  De	  beskriver	  att	  
annan	  ambulanspersonal	  än	  den	  som	  enligt	  handlingsplanen	  förväntas	  vara	  
teamledare	  ofta	  vill	  ta	  ledarrollen	  och	  styra	  över	  arbetet:	  	  

	  ”Och	  är	  det	  då	  att	  det	  är	  tvåbilslarm	  det	  vill	  säga	  fyra	  personer	  som	  är	  där	  och	  andra	  
bilen	  har	  en	  stark	  personal	  medan	  den	  första	  har	  en	  svag	  personal	  och	  att	  dem	  
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försöker	  ta	  över,	  man	  ska	  inte	  göra	  så,	  men	  om	  det	  blir	  så,	  det	  är	  möjligt	  …	  och	  ja	  då	  
blir	  det	  problem,	  då	  blir	  det	  jätteproblem,	  så	  det	  gäller	  att	  vi	  låter	  den	  som	  är	  förste	  
bil	  hålla	  i	  det,	  så	  länge	  inte	  den	  personen	  säger,	  nej	  det	  går	  inte,	  kan	  du	  ta	  över?”	  
(Informant	  5).	  

”Många	  har	  tyvärr	  lite	  svårt	  att	  vara	  underställd	  någon	  annan,	  man	  är	  så	  van	  att	  
vara	  den	  som	  går	  in	  och	  dominerar	  och	  bestämmer...	  att	  man	  liksom	  släpper	  den	  
prestigen,	  eeh	  nu	  är	  det	  min	  kollega	  som	  är	  teamledare	  och	  bestämmer	  över	  
situationen,	  det	  är	  väl	  det	  som	  är	  kruxet	  ibland”	  (Informant	  6).	  

Samtliga	  informanter	  uppfattade	  att	  det	  krävs	  träning	  för	  att	  bli	  en	  bra	  teamledare.	  
Det	  fanns	  en	  uppfattning	  om	  att	  alla	  vet	  vilka	  uppgifter	  som	  behöver	  genomföras	  
men	  någon	  behöver	  leda	  arbetet.	  För	  att	  öka	  följsamheten	  till	  
behandlingsriktlinjerna	  uppfattade	  informanterna	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  
öppen,	  rak	  och	  tydlig	  dialog.	  Informanterna	  uppfattade	  i	  regel	  dialogen	  som	  god	  men	  
menade	  samtidigt	  att	  den	  kan	  bli	  tydligare.	  	  

Miljö och omständigheter 
Svårtillgänglig	  miljö	  kring	  patienten	  uppfattades	  av	  informanterna	  som	  en	  av	  de	  
största	  begränsningarna	  beträffande	  att	  vara	  följsam	  till	  behandlingsriktlinjerna.	  
Trånga	  utrymmen,	  mörker	  och	  kyla	  är	  faktorer	  som	  nämndes	  fördröja	  första	  
bedömning	  och	  försvåra	  behandlingen	  av	  patienten.	  	  Omständigheter	  så	  som	  
upprörda	  anhöriga	  och	  hundar	  kan	  också	  bryta	  flödet	  i	  behandlingen.	  För	  att	  öka	  
följsamheten	  till	  behandlingsriktlinjerna	  beskrev	  informanterna	  vikten	  av	  att	  skapa	  
ett	  fungerande	  vårdrum.	  Vårdrum	  skapas	  genom	  att	  patienten	  snabbt	  flyttas	  till	  en	  
mer	  gynnsam	  miljö	  eller	  att	  miljön	  runt	  patienten	  förbättras	  genom	  att	  flytta	  undan	  
möbler	  etc.:	  	  

”Det	  är	  ju	  en	  försvårande	  omständighet	  förstås	  om	  det	  är	  en	  svår	  miljö,	  om	  det	  är	  
trångt	  och	  så	  va.	  Då	  får	  man	  försöka	  skapa	  en	  arbetsmiljö.	  Det	  kan	  vara	  svårt.	  Det	  är	  
ju	  en	  lömsk	  fälla	  med	  ju	  att	  man	  börjar	  behandla	  på	  plats	  när	  man	  kommer	  direkt	  till	  
patienten	  på	  ett	  väldigt	  trångt	  rum,	  istället	  för	  att	  flytta	  patienten	  kanske.”	  
(Informant	  1).	  	  

”Om	  nån	  kommer,	  ehh	  om	  anhöriga	  kommer	  inbrötande	  och	  säg	  att	  dom	  börjar	  dra	  i	  
en	  eller	  om	  man	  börjar	  får	  panik.	  Ja,	  då	  har	  du	  nånting	  som	  kan	  bryta	  det	  här	  flödet”	  
(Informant	  2).	  

Andra	  omständigheter	  som	  beskrevs	  kunna	  försvåra	  följsamheten	  till	  
behandlingsriktlinjerna	  var	  när	  patienten	  kräkts	  eller	  har	  andra	  hinder	  i	  luftvägarna:	  

”…	  många	  gånger	  då	  är	  det	  väl	  lekmän	  som	  gjort	  HLR	  och	  oftast	  har	  dem	  spytt	  och.	  
Eeh	  det	  gör	  att	  man	  oftast	  måste	  suga	  rent	  luftvägarna	  som	  kan	  vara	  lite	  
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bekymmersamt.	  Ehm	  så	  att	  det	  är	  väl	  det	  största	  problemet	  att	  skapa	  fria	  luftvägar”	  
(Informant	  4).	  

Erfarenhet och professionalitet 
Ambulanssjuksköterskans	  erfarenhet	  uppfattades	  öka	  följsamheten	  till	  
behandlingsriktlinjerna.	  Samtliga	  informanter	  beskrev	  att	  första	  bedömningen	  av	  
patienten	  gjordes	  baserat	  på	  erfarenhet.	  De	  menade	  att	  de	  med	  sin	  kliniska	  blick	  
direkt	  ser	  om	  patienten	  har	  ett	  hjärtstopp	  eller	  inte.	  Informanterna	  uppfattade	  det	  
däremot	  svårare	  att	  identifiera	  hjärtstopp	  hos	  en	  patient	  som	  succesivt	  försämras	  
under	  pågående	  vård:	  

”Har	  jag	  haft	  ett	  stillestånd	  så	  har	  jag	  upptäckt	  det	  omgående	  i	  stort	  sett	  bara	  
genom	  att	  titta	  på	  patienten”	  (Informant	  4).	  

Enstaka	  informanter	  uppfattade	  att	  erfarenhet	  leder	  till	  högre	  grad	  av	  lugn	  hos	  
ambulanspersonalen	  och	  ökar	  på	  så	  sätt	  följsamheten	  till	  behandlingsriktlinjerna.	  
Flertalet	  av	  informanterna	  uppfattade	  att	  det	  är	  få	  hjärtstoppsituationer	  per	  individ	  
och	  år	  vilket	  resulterar	  i	  ovana	  att	  genomföra	  A-‐HLR,	  framförallt	  beträffande	  
intubering.	  De	  uppfattade	  dock	  sina	  möjligheter	  till	  följsamhet	  av	  
behandlingsriktlinjerna	  som	  goda	  eftersom	  de	  ansåg	  att	  de	  kan	  skapa	  fri	  luftväg	  med	  
andra	  hjälpmedel.	  Om	  det	  trots	  allt	  ändå	  behöver	  intubera	  finns	  det	  oftast	  minst	  en	  i	  
teamet	  med	  vana	  att	  intubera:	  

”Grejen	  är	  att	  det	  tar	  ett	  tag	  och	  man	  ehh	  det	  krävs	  erfarenhet	  för	  man	  måste	  
behålla	  lugnet	  för	  att	  lyckas	  hitta	  alla	  dom	  här	  grejerna	  som	  man	  ska	  få	  fram	  så	  fort	  
som	  möjligt”	  (Informant	  4).	  

”…	  jobbar	  man	  bara	  inom	  ambulansen	  har	  man	  väldigt	  få	  tillfällen	  där	  man	  måste	  
skapa	  en	  helt	  fri	  luftväg	  …	  så	  det	  är	  ju	  ingenting	  man	  får	  någon	  bra,	  vad	  ska	  man	  
säga	  träning	  eller	  vana	  på”	  (Informant	  3).	  

För	  att	  vara	  följsam	  till	  behandlingsriktlinjerna	  uppfattade	  informanterna	  det	  viktigt	  
att	  vara	  professionell.	  Att	  ha	  sin	  yrkesroll	  gör	  att	  de	  undviker	  att	  bli	  emotionellt	  
påverkade,	  som	  tillexempel	  vid	  vård	  av	  en	  anhörig.	  Andra	  delar	  av	  professionen	  
såsom	  etiska	  aspekter	  och	  egna	  värderingar	  beträffande	  patientens	  förutsättningar	  
till	  fortsatt	  liv	  uppfattades	  även	  kunna	  påverka	  följsamheten.	  Exempel	  som	  nämndes	  
är	  hög	  ålder	  och	  tidigare	  sjukdomar.	  Det	  beskrev	  därför	  att	  det	  kan	  uppstå	  
situationer	  när	  en	  i	  teamet	  vill	  påbörja	  eller	  fortsätta	  A-‐HLR	  samtidigt	  som	  den	  andre	  
vill	  avsluta:	  

”Det	  är	  väl	  i	  sådana	  fall	  den	  etiska	  aspekten	  ...	  att	  man	  väger	  in	  egna	  värderingar,	  
ålder,	  tidigare	  sjukdomar	  om	  man	  får	  reda	  på	  det,	  att	  man	  tycker	  det	  är	  oetiskt	  att	  
påbörja	  ett	  återupplivnings	  försök”	  (Informant	  6).	   	  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet	  med	  studien	  var	  att	  undersöka	  specialistutbildade	  ambulanssjuksköterskors	  
uppfattning	  om	  sina	  möjligheter	  till	  följsamhet	  av	  befintliga	  riktlinjer	  för	  hjärtstopp	  
hos	  vuxen	  patient.	  För	  att	  uppnå	  syftet	  valdes	  en	  kvalitativt	  beskrivande	  
forskningsmetod.	  Enligt	  Sandelowski	  (2000)	  är	  en	  kvalitativt	  beskrivande	  
forskningsmetod	  ett	  lämpligt	  val	  för	  att	  ge	  en	  rak	  och	  enkel	  beskrivning	  av	  ett	  
fenomens	  natur.	  Ambitionen	  var	  att	  beskriva	  ambulanssjuksköterskornas	  
uppfattning	  induktivt	  med	  liten	  grad	  av	  tolkning.	  Datainsamling	  gjordes	  genom	  
intervjuer	  av	  specialistutbildade	  ambulanssjuksköterskor.	  Orsaken	  till	  att	  intervjuer	  
valdes	  var	  viljan	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  ambulanssjuksköterskornas	  
uppfattning	  om	  sina	  möjligheter	  till	  följsamhet	  av	  behandlingsriktlinjerna.	  Den	  
kvalitativa	  analysen	  försöker	  enligt	  Granskär	  och	  Höglund-‐Nielsen	  (2012)	  förstå	  
informantens	  syn	  av	  världen	  och	  utveckla	  mening	  ur	  deras	  erfarenheter.	  Genom	  
intervjuer	  gavs	  informanten	  möjlighet	  att	  fritt	  berätta	  om	  sina	  uppfattningar	  och	  
intervjuaren	  gavs	  möjlighet	  att	  ställa	  följdfrågor.	  Intervjutexterna	  analyserades	  med	  
kvalitativ	  innehållsanalys	  enligt	  Graneheim	  och	  Lundman	  (2004).	  Målet	  med	  
analysen	  var	  att	  identifiera	  skillnader	  och	  likheter	  i	  intervjutexterna	  (ibid.).	  	  

Studien	  inkluderade	  åtta	  specialistutbildade	  ambulanssjuksköterskor	  
yrkesverksamma	  i	  ambulanssjukvården.	  Informanterna	  skulle	  vara	  utbildade	  i	  A-‐HLR	  
och	  ha	  erfarenhet	  från	  minst	  fem	  hjärtstopp.	  Genom	  att	  ha	  varit	  med	  om	  minst	  fem	  
hjärtstopp	  bedömdes	  informanten	  ha	  erfarenhet	  från	  olika	  hjärtstoppssituationer	  
och	  roller	  i	  ambulansteamet.	  Efter	  fem	  hjärtstopp	  bedömdes	  informanten	  även	  
erhållit	  viss	  trygghet	  i	  situationen	  vilket	  ger	  informanten	  större	  möjlighet	  till	  
reflektion.	  Valet	  av	  deltagare	  har	  enligt	  Granskär	  och	  Höglund-‐Nielsen	  (2012)	  
betydelse	  för	  resultatets	  giltighet.	  Genom	  en	  bred	  urvalsgrupp	  med	  till	  exempel	  olika	  
kön,	  ålder	  och	  erfarenheter	  ökar	  möjligheten	  att	  få	  fenomenet	  belyst	  utifrån	  olika	  
perspektiv	  (ibid.).	  Urvalet	  bestod	  av	  ambulanssjuksköterskor	  i	  olika	  åldrar	  och	  med	  
varierande	  yrkeserfarenhet	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  styrka	  för	  resultatets	  giltighet.	  
Däremot	  var	  alla	  informanter	  män	  och	  yrkesverksamma	  på	  samma	  ambulansstation	  
vilket	  kan	  ses	  som	  en	  svaghet.	  Ett	  bortfall	  av	  två	  informanter	  skedde	  till	  följd	  av	  att	  
de	  fick	  ambulanslarm	  och	  därmed	  avbröt	  intervjun.	  Eftersom	  bortfallet	  skedde	  
slumpartat	  bedöms	  det	  inte	  ha	  påverkat	  resultatets	  tillförlitlighet.	  Studien	  
inkluderade	  få	  deltagare	  vilket	  ger	  små	  möjligheter	  att	  överföra	  resultatet	  till	  en	  
större	  population.	  	  

Datainsamlingen	  gjordes	  genom	  semistrukturerade	  intervjuer.	  Intervjuerna	  
genomfördes	  med	  en	  intervjuare	  och	  en	  informant	  med	  stöd	  av	  en	  intervjuguide.	  Att	  
intervjuerna	  genomfördes	  av	  tre	  olika	  intervjuerna	  kan	  ha	  påverkat	  resultatets	  
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tillförlitlighet.	  Granskär	  &	  Höglund-‐Nielsen	  (2012)	  menar	  att	  det	  kan	  leda	  till	  att	  
informanterna	  får	  olika	  uppföljningsfrågor	  men	  också	  att	  det	  kan	  medföra	  större	  
möjlighet	  att	  fånga	  upp	  variationer	  i	  informanternas	  uppfattningar.	  Resultatet	  av	  en	  
intervjustudie	  kan	  inte	  ses	  som	  oberoende	  av	  intervjuaren	  eftersom	  dennes	  
delaktighet	  kan	  påverka	  resultatet	  (ibid.).	  Genom	  öppna	  frågor	  strävade	  intervjuarna	  
efter	  att	  minimera	  sin	  delaktighet.	  En	  god	  intervjuare	  är	  enligt	  Kvale	  och	  Brinkman	  
(2014)	  det	  viktigaste	  forskningsverktyget	  för	  en	  intervjuundersökning.	  En	  god	  
intervjuare	  bör	  bland	  annat	  ha	  god	  kunskap	  om	  det	  ämne	  som	  intervjun	  berör,	  
behärska	  konsten	  att	  samtala	  och	  ha	  lyhördhet	  gentemot	  informanten	  (ibid.).	  
Intervjuarnas	  delaktighet	  kan	  ha	  påverkat	  resultatets	  tillförlitlighet	  negativt	  eftersom	  
ingen	  av	  de	  tre	  intervjuarna	  har	  någon	  förkunskap	  i	  intervjuteknik.	  För	  att	  testa	  om	  
intervjufrågorna	  svarade	  till	  syftet	  och	  för	  att	  öva	  intervjuteknik	  genomfördes	  tre	  
testintervjuer	  av	  sjuksköterskor	  yrkesverksamma	  i	  ambulanssjukvården.	  För	  att	  
uppnå	  god	  intervjuteknik	  krävs	  det	  enligt	  Kvale	  och	  Brinkman	  (2014)	  övning.	  
Intervjuerna	  som	  presenteras	  i	  resultatet	  genomfördes	  under	  informanternas	  
operativa	  tjänst	  vilket	  kan	  ha	  utlöst	  stress	  och	  påverkat	  resultatets	  tillförlitlighet	  
negativt.	  	  	  

Intervjuerna	  transkriberades	  och	  intervjutexterna	  analyserades	  gemensamt	  med	  
kvalitativ	  innehållsanalys	  enligt	  Graneheim	  och	  Lundman	  (2004).	  Eftersom	  
analysprocessen	  genomfördes	  gemensamt	  har	  olika	  tolkningsmöjligheter	  och	  
abstraktionsnivåer	  diskuterats,	  vilket	  enligt	  Granskär	  och	  Höglund-‐Nilsen	  (2012)	  ökar	  
resultatens	  tillförlitlighet.	  Målet	  med	  resultatet	  var	  att	  presentera	  det	  manifesta	  
innehållet	  utan	  tolkning	  av	  texten.	  Under	  analysen	  framkom	  14	  underkategorier	  som	  
bildade	  fem	  kategorier.	  För	  att	  skapa	  struktur	  och	  flöde	  i	  texten	  presenterades	  
enbart	  de	  fem	  kategorierna.	  Valet	  att	  inte	  presentera	  underkategorierna	  bedömdes	  
inte	  påverka	  resultatets	  tillförlitlighet.	  För	  att	  ge	  läsaren	  möjlighet	  att	  bedöma	  
resultatets	  giltighet	  gjordes	  valet	  att	  presentera	  citat	  från	  intervjuerna.	  

Resultatdiskussion 
Resultatet	  visade	  att	  informanterna	  uppfattade	  goda	  möjligheter	  att	  vara	  följsamma	  
till	  sina	  behandlingsriktlinjer	  för	  hjärtstopp	  hos	  vuxen	  patient.	  Det	  råder	  i	  dagsläget	  
brist	  på	  publicerade	  studier	  som	  beskriver	  följsamheten	  till	  de	  aktuella	  riktlinjerna	  
från	  ERC	  (Deakin	  et	  al.,	  2010).	  Enligt	  Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning	  (2014)	  har	  
överlevnaden	  i	  plötsligt	  hjärtstopp	  ökat	  från	  4,2	  %	  år	  2000	  till	  10,3	  %	  år	  2013.	  
Resultatet	  ger	  inte	  svar	  på	  hur	  god	  följsamheten	  till	  riktlinjerna	  är	  men	  tros	  ändå	  
tillsammans	  med	  den	  ökade	  överlevnaden	  indikera	  på	  att	  följsamheten	  till	  de	  
aktuella	  riktlinjerna	  är	  god.	  	  

Informanterna	  uppfattade	  att	  handlingsplanen	  för	  A-‐HLR	  är	  ett	  hjälpmedel	  och	  en	  
resurs	  vilken	  förbättrar	  följsamheten	  till	  behandlingsriktlinjerna	  vid	  hjärtstopp	  hos	  
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vuxen	  patient.	  Handlingsplanen	  för	  A-‐HLR	  är	  baserad	  på	  ERC:s	  behandlingsriktlinjer	  
som	  bygger	  på	  den	  senaste	  evidensen	  (Svenska	  rådet	  för	  hjärtlungräddning,	  2011).	  
Genom	  att	  arbeta	  med	  evidensbaserad	  vård	  kan	  sjuksköterskan	  säkerställa	  att	  
patienten	  erhåller	  säker	  och	  effektiv	  vård	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2014).	  
Orsaken	  till	  informanternas	  uppfattning	  om	  ökad	  följsamhet	  tros	  vara	  att	  det	  i	  en	  
stressad	  situation	  upplevs	  tryggt	  att	  ha	  ett	  tydligt	  kognitivt	  hjälpmedel	  att	  falla	  
tillbaka	  på.	  Informanterna	  uppfattade	  dock	  att	  det	  kunde	  uppstå	  problem	  vid	  
ändringar	  i	  handlingsplanen	  eller	  införandet	  av	  nya	  riktlinjer.	  Handlingsplanen	  
uppdateras	  var	  femte	  år	  (Svenska	  rådet	  för	  hjärtlungräddning,	  2011).	  Det	  är	  viktigt	  
att	  ambulanssjuksköterskan	  är	  aktiv	  och	  tar	  del	  av	  och	  tillämpar	  den	  senaste	  
evidensen	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2014).	  Regelbunden	  utbildning	  och	  träning	  
i	  A-‐HLR	  till	  vuxen	  tros	  vara	  viktig	  för	  att	  behålla	  kompetensen	  och	  för	  att	  vara	  
uppdaterad	  med	  de	  senaste	  riktlinjerna.	  	  

Informanterna	  uppfattade	  att	  införandet	  av	  LUCAS	  underlättar	  följsamheten.	  De	  
uppfattade	  även	  att	  bröstkompressionernas	  kvalitet	  har	  ökat	  med	  LUCAS.	  Tidigare	  
studier	  visar	  på	  bristande	  följsamhet	  avseende	  bröstkompressionernas	  takt	  och	  djup	  
(Abella	  et	  al.,	  2005;	  Deakin	  et	  al.,	  2010;	  Kampmeier	  et	  al.,	  2014;	  Marsch	  et	  al.,	  2005;	  
Sebbane	  et	  al.,	  2012;	  	  Wik	  et	  al.,2005).	  Studierna	  visade	  även	  att	  kompressionerna	  
uteblev	  en	  stor	  del	  av	  tiden	  som	  kompressioner	  egentligen	  skulle	  utföras	  (Marsch,	  
2005;	  Wik	  et	  al,	  2005).	  Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning	  (2011)	  betonar	  vikten	  av	  
att	  minimera	  onödiga	  avbrott	  i	  kompressionerna.	  Genom	  användning	  av	  LUCAS	  tros	  
följsamheten	  till	  kompressionernas	  takt	  och	  djup	  säkerställas.	  Däremot	  finns	  risk	  att	  
bröstkompressioner	  uteblir	  till	  följd	  av	  att	  för	  stort	  fokus	  ligger	  på	  att	  applicera	  
LUCAS	  samt	  på	  grund	  av	  handhavandefel	  vid	  applicering.	  	  

Flera	  av	  informanterna	  uppfattade	  även	  svårigheter	  att	  var	  följsam	  till	  exakta	  tider	  i	  
handlingsplanen.	  Orsaken	  beskrevs	  vara	  att	  många	  arbetsuppgifter	  ska	  genomföras	  
på	  kort	  tid	  och	  med	  få	  tillgängliga	  händer.	  Med	  LUCAS	  blev	  en	  i	  ambulansteamet	  
frikopplad	  från	  att	  göra	  bröstkompressioner	  och	  kunde	  istället	  koncentrera	  sig	  på	  
andra	  åtgärder.	  Enstaka	  informanter	  betonade	  att	  med	  hjälp	  av	  LUCAS	  kan	  en	  
person	  ta	  ett	  kliv	  tillbaka	  och	  få	  en	  överblick	  av	  situationen.	  Rall	  &	  Dieckmann	  (2005)	  
menade	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  en	  person	  kan	  överblicka	  hela	  situationen.	  Tack	  vare	  
LUCAS	  kan	  en	  i	  ambulansteamet	  ta	  ett	  steg	  tillbaka	  och	  därmed	  lättare	  ta	  rollen	  som	  
teamledare.	  	  

Resultatet	  visade	  att	  informanterna	  önskade	  fler	  träningstillfällen	  både	  för	  
ventilation	  på	  mask	  och	  för	  intubation.	  De	  önskade	  få	  öva	  på	  människor	  med	  
handledning	  av	  anestesipersonal	  istället	  för	  på	  dockor.	  Informanterna	  uppfattade	  att	  
utbildning	  och	  träning	  i	  A-‐HLR	  är	  prioriterad	  i	  verksamheten	  och	  sker	  regelbundet.	  
Utbildning	  och	  träning	  uppfattades	  av	  informanterna	  vara	  nyckeln	  till	  följsamhet.	  
Enligt	  Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning	  (2011)	  krävs	  regelbunden	  träning	  för	  att	  
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öka	  säkerheten	  och	  effektiviteten	  i	  arbetet.	  Regelbunden	  träning	  tros	  hjälpa	  
ambulanssjuksköterskan	  att	  hålla	  sig	  uppdaterad	  med	  den	  senaste	  evidensen,	  öka	  
kompetensnivån	  och	  skapa	  trygghet.	  Träning	  tros	  därför	  kunna	  öka	  följsamheten.	  	  	  

Informanterna	  uppfattade	  att	  standardiserad	  utbildning	  i	  A-‐HLR	  ökade	  möjligheterna	  
till	  följsamheten.	  Orsaken	  beskrevs	  vara	  att	  alla	  hade	  samma	  utbildning	  oavsett	  
vilken	  ambulansstation	  dem	  tillhör.	  De	  uppfattade	  också	  att	  regionens	  
behandlingsriktlinjer	  för	  A-‐HLR	  innehåller	  tydlig	  rollfördelning	  vilket	  uppfattades	  ge	  
trygghet.	  Tydligt	  ledarskap	  uppfattades	  av	  informanterna	  som	  en	  viktig	  del	  för	  ett	  
fungerande	  teamsamarbete.	  Informanterna	  ansåg	  att	  teamledarens	  roll	  är	  att	  
fördela	  arbetsuppgifterna	  och	  hålla	  ordning	  på	  tiderna	  i	  handlingsplanen.	  För	  att	  öka	  
säkerheten	  och	  effektiviteten	  i	  arbetet	  krävs	  regelbunden	  teamträning	  med	  fokus	  på	  
ledarskap,	  kommunikation	  och	  rapportering	  (Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning,	  
2011).	  Syftet	  med	  teamarbete	  är	  att	  minska	  stressen	  och	  öka	  handlingsberedskapen	  
i	  en	  stressig	  situation	  (ibid.).	  För	  ett	  lyckat	  teamarbete	  krävs	  god	  kommunikation	  och	  
en	  handlingsplan	  samt	  att	  en	  teamledare	  utses	  (Rall	  &	  Dieckmann,	  2005).	  	  Det	  kan	  
tänkas	  att	  det	  vore	  en	  styrka	  för	  ambulanssjukvården	  i	  Sverige	  om	  alla	  distrikt	  hade	  
samma	  behandlingsriktlinjer.	  Gemensamma	  behandlingsriktlinjer	  kan	  förbättra	  
samarbetet	  över	  distriktgränserna	  och	  därmed	  öka	  säkerheten	  och	  effektiviteten	  i	  
arbetet.	  Informanterna	  uppfattade	  att	  en	  god	  teamledare	  ökade	  följsamheten	  till	  
behandlingsriktlinjerna.	  Informanterna	  beskrev	  dock	  att	  det	  ibland	  finns	  brist	  på	  
följsamhet	  till	  teamledaren.	  Problemet	  uppstår	  till	  följd	  av	  att	  annan	  
ambulanspersonal	  ville	  ta	  över	  ledarskapet	  från	  den	  utsedda	  teamledaren.	  
Informanterna	  uppfattade	  att	  träning	  krävs	  för	  att	  bli	  en	  bra	  teamledare.	  Rall	  och	  
Dieckmann	  (2005)	  beskrev	  teamledaren	  som	  en	  koordinator	  vars	  ansvar	  är	  att	  
överblicka	  situationen,	  fördela	  arbetsuppgifter	  och	  driva	  arbetet	  framåt.	  
Ambulansen	  är	  till	  skillnad	  från	  andra	  organisationer	  unik	  på	  det	  viset	  att	  all	  personal	  
någon	  gång	  hamnar	  i	  rollen	  som	  teamledare	  eller	  i	  en	  ledande	  funktion.	  Till	  följd	  av	  
detta	  tros	  det	  falla	  sig	  naturligt	  för	  ambulanssjuksköterskan	  att	  ta	  på	  sig	  rollen	  som	  
teamledare.	  Utbildning	  och	  träning	  bör	  kanske	  därför	  inte	  enbart	  fokusera	  på	  att	  
träna	  rollen	  som	  teamledare	  utan	  även	  rollen	  som	  en	  god	  följare.	  	  

Resultatet	  visade	  att	  svårtillgänglig	  miljö	  kring	  patienten	  uppfattades	  som	  en	  av	  de	  
största	  begränsningarna	  att	  vara	  följsam	  till	  behandlingsriktlinjerna.	  Trånga	  
utrymmen,	  mörker	  och	  kyla	  är	  faktorer	  som	  nämns	  fördröja	  första	  bedömning	  och	  
försvåra	  behandlingen	  av	  patienten.	  För	  att	  öka	  följsamheten	  till	  
behandlingsriktlinjerna	  beskrev	  informanterna	  vikten	  av	  att	  skapa	  ett	  fungerande	  
vårdrum.	  Sjuksköterskan	  ska	  enligt	  Socialstyrelsen	  (2005)	  ha	  förmåga	  att	  kritiskt	  
reflektera	  över,	  granska	  och	  analysera	  befintliga	  rutiner	  för	  att	  på	  så	  vis	  föra	  
organisationen	  och	  dess	  utveckling	  framåt.	  	  Till	  skillnad	  från	  i	  den	  hospitala	  miljön	  
ställs	  ambulanssjuksköterskan	  ständigt	  inför	  utmaningen	  att	  arbeta	  i	  varierande	  och	  
ibland	  svårtillgängliga	  miljöer.	  För	  att	  öka	  säkerheten	  och	  effektiviteten	  i	  arbetet	  
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vore	  det	  av	  betydelse	  att	  träning	  och	  utbildning	  även	  fokuserar	  på	  strategier	  för	  
behandling	  av	  patienter	  i	  svårtillgänglig	  miljö.	  Det	  även	  vara	  av	  stor	  vikt	  att	  arbeta	  
aktivt	  för	  att	  utveckla	  ambulansens	  utrustning	  och	  funktion	  i	  alla	  miljöer.	  	  	  

Ambulanssjuksköterskans	  erfarenhet	  uppfattades	  påverka	  följsamheten	  till	  
behandlingsriktlinjerna.	  Erfarenhet	  beskrevs	  leda	  till	  en	  högre	  grad	  av	  lugn	  vilket	  
bedömdes	  öka	  följsamheten.	  Första	  bedömningen	  av	  patienten	  genomförs	  enligt	  
informanterna	  baserat	  på	  ambulanssjuksköterskans	  erfarenhet.	  De	  menade	  att	  de	  
med	  sin	  kliniska	  blick	  direkt	  kan	  se	  om	  patienten	  har	  ett	  hjärtstopp	  eller	  inte.	  
Informanterna	  uppfattade	  det	  svårare	  att	  identifiera	  hjärtstopp	  under	  pågående	  
vård	  än	  vid	  ankomst	  till	  en	  patient	  med	  hjärtstopp.	  Evidensbaserad	  vård	  beskrivs	  av	  
Willman,	  Stoltz	  och	  Bahtsevani	  (2011)	  som	  en	  kombination	  av	  vetenskaplig	  kunskap	  
och	  vårdarens	  erfarenhet.	  Även	  Socialstyrelsen	  (2005)	  fastslår	  att	  allt	  vårdarbete	  ska	  
bygga	  på	  vetenskap	  och	  beprövad	  erfarenhet.	  När	  patienten	  är	  medvetslös	  ska	  
ambulanspersonalen	  bedöma	  patientens	  andning.	  Om	  patienten	  inte	  har	  en	  adekvat	  
andning	  ska	  HLR	  påbörjas	  (Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning,	  2011).	  Orsaken	  till	  
att	  informanterna	  uppfattar	  det	  enkelt	  att	  konstatera	  hjärtstoppet	  enbart	  baserat	  på	  
sin	  erfarenhet,	  utan	  att	  aktivt	  bedöma	  andningen	  tros	  vara	  att	  patienten	  ofta	  har	  
varit	  utan	  cirkulation	  i	  flera	  minuter	  vid	  ambulansens	  ankomst.	  Informanterna	  
uppfattade	  det	  däremot	  svårt	  att	  identifiera	  hjärtstopp	  hos	  en	  patient	  som	  
försämras	  under	  pågående	  vård.	  Träning	  och	  utbildning	  tros	  därför	  behöva	  fokusera	  
mer	  på	  att	  aktivt	  göra	  den	  första	  bedömningen	  enligt	  behandlingsriktlinjerna.	  	  

För	  att	  vara	  följsam	  till	  riktlinjerna	  uppfattade	  informanterna	  det	  viktigt	  att	  vara	  
professionell.	  Genom	  sin	  yrkesroll	  undvek	  de	  att	  bli	  emotionellt	  påverkade,	  som	  
tillexempel	  vid	  vård	  av	  en	  anhörig.	  Informanterna	  uppfattade	  även	  att	  följsamheten	  
till	  behandlingsriktlinjerna	  påverkades	  av	  etiska	  värderingar	  beträffande	  patientens	  
förutsättningar	  till	  fortsatt	  liv.	  De	  beskrev	  att	  det	  kunde	  uppstå	  situationer	  när	  en	  i	  
teamet	  vill	  påbörja	  eller	  fortsätta	  A-‐HLR	  samtidigt	  som	  den	  andre	  vill	  avsluta.	  Enligt	  
de	  etiska	  riktlinjerna	  från	  Svenska	  Läkarsällskapet,	  Svensk	  sjuksköterskeförening	  och	  
Svenska	  rådet	  för	  hjärt-‐lungräddning	  (2013)	  ska	  HLR	  påbörjas	  när	  en	  person	  
drabbats	  av	  plötsligt	  hjärtstopp.	  I	  de	  fall	  ambulanssjuksköterskan	  bedömer	  det	  
uppenbart	  att	  spontan	  cirkulation	  och	  andningsfunktion	  inte	  går	  att	  återställa	  ska	  
HLR	  inte	  påbörjas.	  För	  att	  undvika	  att	  olika	  etiska	  åsikter	  i	  teamet	  påverkar	  
följsamheten	  till	  behandlingsriktlinjerna	  tros	  det	  vara	  av	  stor	  vikt	  att	  belysa	  och	  
diskutera	  etiska	  frågor	  under	  utbildningstillfällen	  och	  i	  arbetsgruppen.	  Det	  tros	  även	  
vara	  av	  vikt	  att	  ha	  goda	  rutiner	  för	  debriefing	  och	  andra	  insatser	  för	  att	  ge	  
ambulanspersonalen	  efter	  psykiskt	  påfrestande	  situationer	  i	  arbetet.	  	  
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Konklusion 
För	  att	  utveckla	  ambulanssjukvården	  ytterligare	  tros	  det	  vara	  av	  betydelse	  att	  
utbildning	  och	  träning	  fortsätter	  vara	  prioriterad	  inom	  verksamheten.	  Utbildning	  och	  
träning	  med	  fokus	  på	  att	  förmedla	  kunskap	  gällande	  den	  senaste	  evidensen,	  träning	  i	  
specifika	  moment,	  teamsamarbete,	  arbete	  i	  svårtillgänglig	  miljö	  samt	  etiska	  
dilemman	  efterfrågas	  för	  att	  förbättra	  ambulanssjukvården.	  Möjlighet	  att	  öva	  
luftvägshantering	  på	  människor	  med	  handledning	  av	  anestesipersonal	  vore	  också	  
önskvärt.	  Det	  vore	  även	  av	  intresse	  att	  genomföra	  en	  observationsstudie	  avseende	  
ambulanssjuksköterskors	  följsamhet	  till	  behandlingsriktlinjerna	  i	  samma	  
ambulansdistrikt	  som	  presenteras	  i	  resultatet.	  Genom	  att	  genomföra	  
observationsstudien	  i	  samma	  distrikt	  kan	  resultaten	  jämföras	  och	  ge	  en	  tydligare	  bild	  
av	  ambulanssjuksköterskornas	  följsamhet	  till	  riktlinjerna.	  
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