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SAMMANFATTNING 

Plötsliga och oväntade hjärtstopp orsakas till störst del av ischemiska händelser och 

föregås ofta av en akut hjärtinfarkt. Totalt inträffade det år 2016 cirka 8200 oväntade 

hjärtstopp och cirka elva procent av de drabbade överlever. Ambulanssjuksköterskor 

arbetar utifrån behandlingsriktlinjer för att ta beslut om att påbörja, avstå, avbryta eller 

avsluta hjärtlungräddning (HLR) och upplevelser kring hjärtstopp varierar. Syftet med 

studien är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda vid hjärtstopp 

hos vuxna. En öppen intervjustudie med kvalitativ design med induktiv ansats valdes då 

målet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter. Deltagarna 

var tio ambulanssjuksköterskor med varierande kön, ålder, antal år i yrket och 

arbetsplatser. En kvalitativ innehållsanalys valdes och analysen resulterade i fyra 

kategorier; Kontroll som villkor för trygghet, Känsla av maktlöshet, Ambivalens inför 

närstående samt Behov av bekräftelse. Resultatet visar att genom noggranna 

förberedelser, fokus på uppgiften samt kompetenta kollegor upplevs trygghet i den 

komplexa hjärtstoppssituationen. Yttre opåverkbara faktorer som påverkar vården 

negativt ger ambulanssjuksköterskorna en känsla av maktlöshet. Närstående kan ses 

både som ett stöd och ett hinder i hjärtstoppssituationen. Känslan av att ha gjort ett bra 

arbete både för patient och närstående ger bekräftelse och tillfredsställelse. Vårdandet 

vid en hjärtstoppssituation är mycket komplex och det krävs därför kontinuerlig 

utbildning inom HLR och omhändertagandet av närstående för att säkerställa en god 

kompetens och samarbetsförmåga. Det är av stor vikt att känna sig trygg i rollen som 



 

 

ambulanssjuksköterska för att lättare kunna lägga tankar och känslor bakom sig samt 

känna en trygghet inför kommande hjärtstoppssituationer. 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, hjärtstopp, upplevelser, hjärtlungräddning, 

närstående 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING .................................................................................................................... 1 

BAKGRUND.................................................................................................................... 1 

Hjärtstopp ...................................................................................................................... 1 

Etiska riktlinjer för hjärtlungräddning utanför sjukhus ................................................ 2 

Upplevelser av hjärtstopp ............................................................................................. 2 

Upplevelser kring utmanande beslut vid hjärtstopp ...................................................... 3 

Upplevelser då patienten inte överlever ........................................................................ 4 

Upplevelser och vård av närstående vid hjärtstopp ...................................................... 4 

Närståendes upplevelser av hjärtstopp .......................................................................... 5 

PROBLEMFORMULERING .......................................................................................... 6 

SYFTE .............................................................................................................................. 6 

METOD ............................................................................................................................ 6 

Deltagare ....................................................................................................................... 7 

Inklusionskriterier ..................................................................................................... 7 

Datainsamling ............................................................................................................... 7 

Dataanalys ..................................................................................................................... 9 

Förförståelse ................................................................................................................ 10 

Etiska överväganden ................................................................................................... 11 

RESULTAT .................................................................................................................... 12 

Kontroll som villkor för trygghet ................................................................................ 12 

Känna sig förberedd och fokuserad ......................................................................... 12 

Känna trygghet vid beslutsfattande ......................................................................... 13 

Uppleva trygghet i arbetet med hjärtlungräddning ................................................. 14 

Känsla av maktlöshet .................................................................................................. 15 

Beröras av omständigheter som inte kan påverkas ................................................. 15 

Bli känslomässigt påverkad ..................................................................................... 15 

Uppleva otrygghet med vissa kollegor .................................................................... 16 

Ambivalens inför närstående ...................................................................................... 16 

Våga möta närstående ............................................................................................. 17 

Behålla en känslomässig distans ............................................................................. 17 

Känslomässigt beröras av närstående ...................................................................... 18 

Närstående inverkar på vården ................................................................................ 18 



 

 

Behov av bekräftelse ................................................................................................... 19 

Vara nöjd över arbetet vid hjärtlungräddning ......................................................... 19 

Känna tillfredsställelse av nöjda närstående ........................................................... 20 

Vara missnöjd över sin prestation ........................................................................... 20 

DISKUSSION ................................................................................................................ 21 

Metoddiskussion ......................................................................................................... 21 

Resultatdiskussion....................................................................................................... 24 

Kontroll som villkor för trygghet ............................................................................ 24 

Känsla av maktlöshet .............................................................................................. 25 

Ambivalens inför närstående ................................................................................... 26 

Behov av bekräftelse ............................................................................................... 28 

Hållbar utveckling ................................................................................................... 29 

SLUTSATS .................................................................................................................... 30 

KLINISKA IMPLIKATIONER ..................................................................................... 31 

Fortsatta studier ........................................................................................................... 31 

REFERENSER ............................................................................................................... 32 

 

BILAGOR 

I Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 

II Information om intervjustudie till deltagarna 

 

 

 

  



1 

 

INLEDNING 

Plötsliga och oväntade hjärtstopp föregås ofta av en akut hjärtinfarkt. 

Ambulanspersonalen arbetar utifrån behandlingsriktlinjer för att fatta beslut om att 

påbörja, avstå, avbryta eller avsluta hjärtlungräddning. För att kunna ge bästa möjliga 

vård krävs att ambulanspersonalen är väl förberedd och fokuserad inför uppgiften samt 

har ett bra kollegialt samarbete. Ett hjärtstopp väcker många känslor både hos 

ambulanspersonalen och närstående. Hjärtstopp sker ofta plötsligt och oväntat och 

situationen är mycket komplex och extremt tidspressad. I en prehospital 

hjärtstoppssituation innehar ambulanssjuksköterskor vanligtvis det medicinska ansvaret 

kring patientens vård, vilket gör det intressant att undersöka deras upplevelser och 

känslor kring hjärtstopp hos vuxna. 

 

BAKGRUND 

Hjärtstopp 
Plötsliga och oväntade hjärtstopp orsakas till störst del av ischemiska händelser. 

Kammarflimmer är den allra vanligaste orsaken till hjärtstopp och föregås ofta av en 

akut hjärtinfarkt. Hjärtmuskeln får inte tillräckligt med energi och syre och 

kammarflimret övergår tillslut i en asystoli där hjärtat både mekaniskt och elektriskt 

slutar att fungera och patienten slutligen dör (Hollenberg & Engdahl 2016, ss. 339-340). 

Chanserna att överleva är större om hjärtstoppet är orsakat av en defibrilleringsbar 

arytmi än vid asystoli eller pulslös elektrisk aktivitet (Svenska läkaresällskapet 2013). 

Om tidig HLR och defibrillering görs ökar chanserna för överlevnad. Redan efter fem 

minuter utan fullgod hjärtrytm och cirkulation börjar kroppen få obotliga skador. Risken 

att dö ökar med tio procent för varje minut som går utan insatser som HLR och 

defibrillering och efter 15-20 minuter är det väldigt få som överlever. Bevittnade 

hjärtstopp där allmänheten påbörjat HLR innan ambulansens ankomst förbättrar 

utgången för patienten (Hollenberg & Engdahl 2016, ss. 339-340). 

 

För ambulanspersonalen är en hjärtstoppssituation oerhört komplex och utmanande, det 

handlar om att snabbt och säkert ge patienten optimal vård samt fatta livsavgörande 
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beslut. Ambulanspersonalen behöver vara flexibel då de ofta arbetar i nya och 

främmande miljöer (Larsson & Engström 2013). Det inträffade år 2016 cirka 8200 

oväntade hjärtstopp både på och utanför sjukhus. Totalt rapporterade 

ambulanssjukvården in cirka 5500 oväntade hjärtstopp utanför sjukhus där 

ambulanspersonal eller frivillig påbörjat HLR. Efter 30 dagar hade 586 personer (cirka 

11 %) av dessa överlevt. Välutbildad ambulanspersonal samt rätt utrustning ökar 

patientens chanser att överleva hjärtstopp utanför sjukhus. Från år 2005 har antal 

överlevande efter 30 dagar ökat från 200 personer till idag 586 personer (HLR-rådet 

2016). Denna ökning kan bero på att allmänheten, polis och räddningstjänst är mer 

utbildade i att ge god och effektiv HLR samt att hjärtstartare finns på många offentliga 

platser i samhället (Hollenberg & Engdahl 2016, ss. 339-340). 

 

Etiska riktlinjer för hjärtlungräddning utanför sjukhus 
Ambulanspersonalens grundregel är att påbörja HLR på personer som drabbats av 

plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus. HLR ska inte påbörjas om det är uppenbart att 

spontan cirkulation och andningsfunktion inte går att återställa. Vid minsta osäkerhet 

gällande dessa beslut ska HLR alltid påbörjas. Vid hjärtstopp hos vuxna kan 

ambulanspersonalen avstå från att påbörja eller avbryta pågående HLR om hjärtstoppet 

varit obevittnat, HLR inte utförts innan ambulansens ankomst, att det tagit mer än 15 

minuter från larm till patient samt att asystoli föreligger. Ambulanspersonalen har rätt 

att avbryta pågående HLR om asystoli förelegat i minst 20 minuter trots att avancerad 

HLR utförts. Vid misstanke om förgiftning, nedkylning, graviditet eller vid 

drunkningstillbud ska HLR alltid utföras. Om närstående önskar bör de få närvara under 

pågående HLR, förutsatt att behandlingen av patienten inte påverkas negativt. Personal 

bör då ta hand om de närstående och ge information om vad som händer. 

Ambulanspersonalens stöd är av stort värde för de närstående (Svenska läkaresällskapet 

2013). 

 

Upplevelser av hjärtstopp 
Larsson och Engström (2013) beskriver i sin studie att ambulanspersonalen upplever det 

viktigt att på väg fram till patienten förbereda sig tillsammans med kollegan genom att 

gå igenom behandlingsriktlinjerna för HLR, bestämma vem som tar med vilken 
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utrustning samt vem som gör vad väl är på plats. Verkligheten motsvarar dock sällan 

förväntningarna. Det är av stor vikt att få information kring patienten samt om HLR 

påbörjats. Ambulanspersonalen försöker så snabbt som möjligt fatta nödvändiga beslut 

samt ta ställning till om HLR ska påbörjas eller inte. De upplever det vanligare att 

påbörja HLR om den drabbade var ung än om det var en gammal sjuk person. De 

beskriver en känsla av otrygghet då det kunde gå lång tid mellan hjärtstoppssituationer 

samt att de saknar regelbunden träning i HLR. Det finns ingen möjlighet till uppföljning 

av patienten, vilket ger en känsla av kunskapsbrist då de sällan får reda på varför 

patienten fått hjärtstopp. Det kollegiala stödet är viktigt och att ambulanspersonalen 

reflekterar tillsammans efter en hjärtstoppssituation. Debriefing förekommer endast 

efter speciella eller extrema fall (ibid.). Även Fernándes-Aedo, Pérez-Urdiales, Unanue-

Arza, García-azpiazu och Ballesteros-Pñna (2016) menar att kollegornas stöd är viktigt 

och om debriefing genomförs beror på vem kollegan är och hur deras relation ser ut. 

Detta framkommer även av Steen, Næss och Steen (1997) att ambulanspersonalen låter 

kollegan bestämma om samtal och debriefing behövs. 

 

Upplevelser kring utmanande beslut vid hjärtstopp 
Ambulanssjuksköterskorna upplever det svårt att ta beslut om att påbörja HLR eller inte 

samt hur länge HLR ska fortgå innan de avbryter. Existentiella frågor uppkommer om 

det alltid är rätt beslut att påbörja HLR. Dessa etiskt krävande beslut hanteras normalt 

av läkare men av ambulanssjuksköterskor i prehospitala situationer då de innehar det 

medicinska ansvaret. Ibland påbörjas HLR enbart för att närstående vill det (Larsson & 

Engström 2013). Vid oklara, ovanliga eller oväntade hjärtstoppssituationer, som 

exempelvis vid kvävning, drunkning, förgiftning eller hängning, upplever 

ambulanspersonalen en frustration och att besluten då blir mer utmanande. Det kan leda 

till fördröjt besluttagande gällande att påbörja, fortsätta, avstå eller att avsluta HLR. Om 

patienten är ung påbörjas oftare HLR och pågår under längre tid än vid hjärtstopp hos 

äldre patienter. Ambulanspersonalen upplever att då de arbetar inför en publik anpassas 

deras kommunikation och handlingar utifrån den situationen. Frustration upplevs då 

närstående har orealistiska förväntningar på ambulanspersonalen och deras arbete med 

patienten (Anderson, Gott & Slark 2017). 
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Upplevelser då patienten inte överlever 
När HLR inte påbörjats eller avslutats försöker ambulanssjuksköterskorna göra 

situationen så värdig som möjligt för patienten och de närstående (Larsson & Engström 

2013). Ambulanspersonalen beskriver att de upplever sorg, nedstämdhet och 

känslomässigt trauma då patientens liv inte går att rädda. Närståendes närvaro under 

pågående HLR upplevs som både positivt och negativt. Positivt då de visar att de gjort 

allt de kunnat för att rädda patientens liv och negativt om närvaron ökar stress hos 

ambulanspersonalen och hindrar dem från att göra ett bra arbete. Efter att HLR avslutats 

drar sig ofta ambulanspersonalen undan från närstående istället för att finnas nära och 

stötta. Vanligtvis lämnas dödsbesked av läkare och ambulanspersonalen beskriver att 

lämna dödsbesked är det svåraste att göra då de känner sig osäkra och okunniga kring 

detta och önskar mer utbildning (Fernándes-Aedo et al. 2016). Även Steen, Næss och 

Steen (1997) menar att Hälso- och sjukvårdspersonal inte får tillräcklig utbildning i hur 

de informerar närstående om en patients död. 

 

Upplevelser och vård av närstående vid hjärtstopp 
Ambulanssjuksköterskorna upplever det svårt att ta hand om närstående samtidigt som 

de vårdar patienten och bättre stöd ges när situationen är under kontroll. Närstående 

behöver informeras om vad som händer och att omhändertagandet av patienten kan 

upplevas obehagligt. En del ambulanssjuksköterskor upplever att närstående inte bör 

närvara under återupplivningen medan andra tyckte att det är upp till de närstående 

själva att välja, så länge de inte är i vägen. Närstående kan ge viktig information om 

patienten och om vad som hänt (Larsson & Engström 2013). Närstående är det svåraste 

att hantera i en hjärtstoppssituation men omhändertagandet av dem anses vara den 

viktigaste delen i arbetet. Ambulanspersonalen upplever en frustration när de inte har 

tillräckligt med tid för de närstående. Fysisk beröring och att inte lämna närstående 

ensamma kan hjälpa dem vidare i deras sorg (Steen, Næss & Steen 1997). Även 

Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) menar att ambulanspersonalen ser behoven hos 

närstående men har ingen möjlighet att tillgodose dessa. Det finns svårigheter med att 

möta närstående i dessa situationer men ambulanspersonalen anser att det viktigaste är 

att stötta dem i deras sorg. Anhörigas olika reaktioner och förväntningar på 
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ambulanspersonalen skapar en osäkerhet och påverkar valen kring HLR och bidrar till 

att ambulanspersonalen tar beslut som annars inte skulle tagits. 

 

Närståendes upplevelser av hjärtstopp 
Att se någon drabbas av hjärtstopp innebär att all form av normalitet i livet försvinner 

och de närstående lever för stunden i den inträffade katastrofen. Situationen ger en 

känsla av overklighet samtidigt som en brutal känsla av verklighet. Känslor av panik, 

chock eller rädsla uppstår då närstående ser någon drabbas (Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009). Närstående förstår snabbt att något är allvarligt fel och att de behöver 

akut hjälp. Vissa har sinnesnärvaro att ringa och larma, medan andra springer över till 

en granne eller bara skriker rakt ut (Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund 2005). 

Vetskapen om att ambulans är på väg ger en känsla av trygghet samtidigt som 

förståelsen för att situationen är allvarlig förstärkts. I väntan på ambulans upplevs tiden 

stå stilla vilket skapar oro och stress. Närstående upplever sig ha ett ansvar för den 

drabbade trots att de saknar tillräcklig kontroll eller kompetens (Bremer, Dahlberg & 

Sandman 2009). 

 

När ambulanspersonalen tar över ansvaret infinner sig en känsla av lättnad och hopp 

väcks. Under tiden ambulanspersonalen arbetar kastas närstående mellan hopp och 

förtvivlan (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). Närstående kan uppleva sig otrygga, 

vilket förstärks om ambulanspersonalen är ung, arbetar långsamt eller inte delger 

information om vad som görs. Närstående upplever skillnad i ambulanspersonalens 

agerande, vissa blir tillfrågade om de vill närvara under hjärtlungräddningen, vissa 

ombeds lämna platsen och vissa tilltalas inte över huvud taget. Närstående beskriver 

situationen olika, en del upplever att ambulanspersonalen gör allt de kan medan andra 

anser att ambulanspersonalen misshandlar den drabbade. En del närstående glömmer 

sina egna behov och försöker vara ambulanspersonalen till lags genom att berätta allt de 

vet om patientens sjukdomshistoria, medan andra känner sig åsidosatta (Weslien et al. 

2005). Närstående har svårt att se till sina egna behov och ber sällan om hjälp eller stöd 

så länge HLR pågår. När HLR avslutats och den drabbade inte överlever upplevs en 

brist på stöd och information från ambulanspersonalen. Närstående bär på många 

obesvarade frågor, exempelvis vad för insatser som gjordes och vad orsaken till 
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dödsfallet har varit (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Weslien et al. 2005). Hur väl 

närstående tas om hand är beroende av om ambulanspersonalen ser deras behov eller 

inte (Bremer, Dahlberg & Sandman 2009). Närstående som bevittnar HLR, där den 

drabbade inte överlever, upplever i de flesta fall att ambulanspersonalen har gjort allt de 

kunnat och att de fått det stöd de önskat. En del uppskattar mer information kring utförd 

HLR samt vad som kommer hända efteråt. Närståendes sorgearbete upplevs enklare om 

de varit närvarande under pågående HLR (Weslien et al. 2005). Om de närstående som 

bevittnat ett hjärtstopp hamnar i liknande situation igen vill de återigen närvara 

(Bremer, Dahlberg & Sandman 2009; Weslien et al. 2005). 

 

PROBLEMFORMULERING 

En hjärtstoppssituation handlar om liv och död, den är komplex och extremt tidspressad 

och ambulanspersonalen måste fatta snabba livsavgörande beslut. Ambulanspersonalen 

fattar många beslut som normalt tas av läkare. Då ambulanspersonalen ofta känner sig 

otrygga eller obekväma i dessa situationer kan vården för patient och närstående bli 

lidande. Ökad stress och känsla av otillräcklighet hos ambulanspersonalen kan påverka 

kommande hjärtstoppssituation negativt. Att belysa ambulanspersonalens upplevelser 

av hjärtstopp och dess komplexitet skulle kunna ge verktyg för att bättre förstå och 

hantera den här typen av situationer samt öka tryggheten i sin yrkesroll. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda 

vid hjärtstopp hos vuxna. 

 

METOD 

En intervjustudie med kvalitativ design med en induktiv ansats valdes då målet med 

studien var att belysa upplevelser, erfarenheter och attityder. Kvalitativ design strävar 

efter att se helheten av ett fenomen där forskaren vill fånga aspekter av de dynamiska, 
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holistiska och individuella hos människan i helhet för att försöka förstå dess innebörd. 

Målet är att förstå mänskliga erfarenheter, så som det är levt (Polit & Beck 2017, s. 12). 

En öppen intervjumetod valdes, vilket Polit och Beck (2017, ss. 297-298) menar ska ge 

öppna och tolkningsbara svar och låta deltagarna vara spontana och inte styras utifrån 

specifika frågor. Deltagarna ska få tala fritt om ämnet och själv sätta ord på sina 

upplevelser kring fenomenet. Även Hansagi och Allebeck (1994, s. 39) menar att öppna 

frågor används för att förstå upplevelser, erfarenheter, känslor och åsikter. Fördelen med 

öppna frågor är att intervjudeltagaren inte blir styrd och svaren blir mer omfattande 

samt bidrar till variationsrikedom. Induktiv ansats innebär att materialet ska granskas 

förutsättningslöst. Författarna observerar vissa mönster kring ett fenomen och försöker 

sedan formulera förklaringar till dessa mönster (Elo & Kyngäs 2008). 

 

Deltagare 
Deltagarna till studien valdes genom ändamålsenligt urval. Syftet med detta är att nå 

variation i sitt urval där författarna väljer ut deltagare utifrån vilka som passar bäst in 

mot studiens syfte. Målet är att urvalet ska ge en bra fördelning med varierande kön, 

ålder, antal år i yrket och arbeta på olika arbetsplatser (Polit & Beck 2017, s. 741). 

 

Inklusionskriterier 

Deltagarna ska ha specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

ambulanssjukvård samt varit verksam inom ambulanssjukvården i minst två år. 

 

Datainsamling 
Först kontaktades verksamhetschefen för ambulansorganisationen muntligt för att 

informeras om denna studie. Därefter skickades mer detaljerad information i ett brev till 

verksamhetschefen om studiens syfte, metod för datainsamling, analysmetod, urval av 

tänkta deltagare, forskningsetiska överväganden samt att deltagarna själva bestämmer 

tid och plats för intervjun. Verksamhetschefens godkännande av datainsamlingen kan 

ses i bilaga I. Författarna valde ut tio lämpliga deltagare för studiens syfte utifrån kön, 

ålder, antal år i yrket samt utifrån inklusionskriterierna. De tänkta deltagarna arbetar på 

tre olika ambulansstationer belägna i storstad respektive glesbygd inom Västra 
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Götalandsregionen där tid till närmsta sjukhus varierar kraftigt. Dessa tio tänkta 

deltagare tillfrågades först muntligt om intresse för att medverka i denna studie där 

författarna informerade om studiens syfte, metod för datainsamling, analysmetod, 

forskningsetiska överväganden samt att de själva får välja tid och plats för intervjun. Av 

de tio tillfrågade tackade åtta ja till att delta medan två tackade nej då de inte var 

intresserade av att delta i denna typ av studie. Då målet var att intervjua tio personer 

tillfrågades ytterligare två personer, vilka tackade ja till deltagandet. Thomsson (2010, s. 

56) menar att fem till tio intervjuer är en lagom mängd för ett examensarbete då detta 

ger författarna möjlighet att utveckla kunskapen samt sätta sig in i frågeställningen där 

varje ny intervju kan bidra med reflexion och förståelse. 

 

Efter muntligt godkännande skickades mer detaljerad information i ett brev till dessa tio 

tänkta deltagare, var god se bilaga II. Kvale och Brinkmann (2015, s. 144) menar att när 

deltagarna själva bestämmer tid och plats för intervjun minskas stress samt ökar 

trygghet i situationen. Alla deltagare i denna studie föreslog sin arbetsplats som lämplig 

plats för intervjun och att intervjun genomfördes innan deras arbetspass. Vid 

intervjuerna tillfrågades deltagarna om de fortsatt vill medverka i studien, vilket 

samtliga gav sitt samtycke till både muntligt och skriftligt. Efter godkännande av 

deltagarna spelades intervjuerna in med diktafon och sparades på två olika USB-

minnen. Totalt blev det tio deltagare varav fyra män och sex kvinnor i åldrarna 30 till 49 

år. De har arbetat i ambulansyrket mellan 8 och 24 år samt varit verksamma 

ambulanssjuksköterskor mellan 2 och 14 år. Antal hjärtstopp uppskattades av deltagarna 

och varierade mellan 25 och över 200 stycken. Intervjuerna inleddes med att ställa 

frågan ”Skulle du kunna berätta om ett hjärtstopp hos en vuxen patient som du varit 

med om”. Varvid följdfrågor utifrån syftet ställdes vid behov. Den planerade tiden för 

intervjuerna var 30 till 40 minuter vardera. Intervjuerna varade mellan 21 och 43 

minuter. Graneheim och Lundman (2004) anser att det är optimalt om intervjun är 

tillräckligt omfattande för att få med helheten men bör hållas så kort som möjligt för att 

behålla fokus på syftet. 
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Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys valdes och är en metod för att analysera skriftlig, verbal eller 

visuell kommunikation och för att systematiskt och objektivt kunna beskriva samt 

kvantifiera fenomen. Texten bryts ner i mindre enheter för att möjliggöra identifiering 

av meningsbärande enheter och kategorisera dessa i underkategorier, kategorier och 

teman. Kvalitativ innehållsanalys säkerställer att resultaten blir likvärdiga och ger ökad 

validitet (Polit & Beck 2017, s. 537). Elo och Kyngäs (2008) beskriver att kvalitativ 

innehållsanalys syftar till att ge en sammanfattad och bred beskrivning av fenomenet 

och analysen resulterar i begrepp eller kategorier. 

 

Efter varje genomförd intervju transkriberades denna ordagrant. Då alla intervjuer blivit 

transkriberade läste författarna till denna studie igenom dessa enskilt upprepade gånger, 

vilket Elo och Kyngäs (2008) anser vara viktigt för att få en ökad förståelse för 

innehållet. Under läsandets gång framkom meningsbärande enheter och dessa 

markerades i marginalen. Efter att författarna till denna studie markerat alla 

meningsbärande enheterna jämfördes dessa med varandras för att säkerställa att inga 

meningsbärande enheter gick förlorade. Alla meningsbärande enheter samlades sedan i 

ett nytt dokument där de färgades i olika färger utifrån vilken intervjudeltagare som sagt 

vad. Detta för att förenkla att kunna gå tillbaka och läsa sammanhanget i sin helhet. De 

meningsbärande enheterna lästes igenom och kodades utifrån innehållet. Dessa koder 

parades ihop i underkategorier och kategorier efter gemensamt innehåll, analysarbetet 

exemplifieras enligt Tabell 1. Elo och Kyngäs (2008) menar att analysen ska pågå så 

länge det är rimligt och möjligt. 
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Tabell 1 . 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Underkategori Kategori 

Ja, men vem är egentligen 

jag att bestämma över 

detta. Men jag har inga 

problem direkt med 

besluten längre. 

Vem är egentligen jag att 

bestämma över detta. Jag 

har inga problem med 

besluten längre. 

  

  

  

  

Känna trygghet vid 

beslutsfattandet 

  

  

  

  

Kontroll 

som villkor 

för trygghet 

Så jag har inga problem 

med dom besluten att inte 

påbörja eller att avsluta. 

Jag har inga problem med 

besluten att inte påbörja 

eller att avsluta. 

Det är ganska klart enligt 

våra behandlingsriktlinjer 

när jag ska påbörja ett 

hjärtstopp eller inte. När 

man är ny kanske man 

funderar mycket på dom 

här sakerna, men för mig 

är det ganska solklart. Jag 

känner mig trygg i dom 

situationerna. 

Det är ganska klart enligt 

våra behandlingsriktlinjer 

när jag ska påbörja ett 

hjärtstopp eller inte. När 

man är ny kanske man 

funderar mycket på detta 

men för mig är det 

ganska solklart. Jag 

känner mig trygg i dom 

situationerna. 

  

Förförståelse 
Graneheim och Lundman (2004) menar att forskarens tolkning kan påverkas av dennes 

personliga erfarenheter och det krävs således en medvetenhet kring sin egen 

förförståelse samt att sträva efter att vara så neutral som möjligt i analysprocessen. 

Författarna till denna studie arbetar själva inom ambulanssjukvården och har egna 

upplevelser av hjärtstoppssituationer. Förförståelsen tydliggjordes genom att diskutera 

detta med varandra för att medvetandegöra förförståelsen. Författarna har upplevelser 

om att utbildning och samarbete är viktigt för arbetet vid hjärtstopp. Genom eftertanke 

och reflektion försökte ett så neutralt förhållningssätt som möjligt upprätthållas genom 

hela studien. 
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Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) krävs 

ingen formell etisk prövning för denna studie. Även enligt Codex (2017) behövs inget 

medgivande från etikprövningsnämnden när forskning bedrivs inom ramen för 

högskoleutbildningar på grund- eller avancerad nivå. Trots att inget medgivande från 

etikprövningsnämnden behövs krävs det att författarna följer det grundläggande 

individskyddskravet. Individskyddskravet kan tydliggöras i fyra allmänna huvudkrav, 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet innebär att forskaren har 

skyldighet att informera undersökningsdeltagare om syftet med studien, att deltagandet 

är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas närhelst deltagarna önskar och kommer inte 

medföra några negativa följder för dem. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att det är praktiskt omöjligt för obehöriga 

att identifiera eller ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat 

forskningsmaterial endast får användas i studiens syfte och forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2016). 

 

De inspelade intervjuerna samt originalet av det transkriberade materialet förvarade 

författarna på var sitt USB-minne och låstes in så ingen utomstående skulle komma åt 

dessa. För att inte äventyra det transkriberade materialet arbetade författarna i en kopia 

av dokumenten för att vid behov kunna gå tillbaka till originalet. Deltagarna blev 

tilldelade var sin kod i samband med intervjun som sedan används genom hela studien 

för att ytterligare skydda deltagarnas identitet. Om en deltagare önskar avbryta sin 

medverkan i studien kommer allt insamlat material från denne att raderas. Efter 

godkännande av detta examensarbete kommer alla intervjuinspelningar samt den 

transkriberade texten att raderas. 
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RESULTAT 

Analysarbetet resulterade i fyra kategorier och tretton underkategorier, vilka tydliggörs i 

Tabell 2. 

 

Tabell 2. 

Kategori Underkategori 

 

Kontroll som villkor för 

trygghet 

⠂Känna sig förberedd och fokuserad 

⠂Känna trygghet vid beslutsfattandet 

⠂Uppleva trygghet i arbetet med hjärtlungräddningen 

 

Känsla av maktlöshet 

⠂Beröras av omständigheter som inte kan påverkas 

⠂Bli känslomässigt påverkad 

⠂Uppleva otrygghet med vissa kollegor 

 

Ambivalens inför 

närstående 

 

⠂Våga möta närstående 

⠂Behålla en känslomässig distans 

⠂Känslomässigt beröras av närstående 

⠂Närstående inverkar på vården 

 

Behov av bekräftelse 

⠂Vara nöjd över arbetet vid hjärtlungräddning 

⠂Känna tillfredsställelse av nöjda närstående 

⠂Vara missnöjd över sin prestation 

 

Kontroll som villkor för trygghet 
Strävan är att uppnå kontroll är ett villkor för trygghet i arbetet och beslutsfattandet vid 

hjärtstopp. Känslor av kontroll och trygghet nås genom kompetenta kollegor, noggrann 

förberedelse och fokus på uppgiften. 

 

Kategorin byggs upp av underkategorierna Känna sig förberedd och fokuserad, Känna 

trygghet i beslutsfattande och Uppleva trygghet i arbetet med hjärtlungräddning. 

 

Känna sig förberedd och fokuserad 

Känslan av att vara förberedd och fokuserad innebär att uppleva trygghet inför 

hjärtstoppssituationen. Mental förberedelse är viktigt och handlar om att gå in i sig själv 

för en stund och tänka igenom sin uppgift. Ovetskapen om vad som väntar vid ankomst 
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till patienten gör det även viktigt att tillsammans med kollegan prata igenom 

behandlingsriktlinjer och försöka bestämma arbetsfördelningen. Detta inger en känsla 

av att vara förberedd. Förberedelserna upplevs viktigare vid hjärtstopp än vid andra 

uppdrag. Kunskap, rutiner och erfarenhet ger trygghet i hjärtstoppssituationer, vilka 

alltid är olika. 

 

Varje hjärtstopp är ju på sitt sätt unikt, men man kan ju ändå 

hjärtlungräddningsalgoritmen. Så att vad man ska göra på ett hjärtstopp 

är ju ändå ganska klart innan, vilket är ganska, vilket är skönt. Man har 

en rutin som man håller sig till på ett hjärtstopp, och kör på det. 

 

Att ta emot ett larm om hjärtstopp startar en beredskap inför den kommande uppgiften. 

För att uppleva sig förberedd krävs målinriktning, ökat fokus och koncentration. Det 

tycks vara nödvändigt att stänga ute eventuella känslor inför och under uppdraget för att 

vara helt inriktad mot den livräddande uppgiften och strikt genomföra vården utifrån 

gällande riktlinjer. 

 

Jag är nog ganska fokuserad på själva vad jag ska göra, och rutinen och 

min uppgift. 

 

Känna trygghet vid beslutsfattande 

Känslan av trygghet vid beslutsfattandet uppnås av att känna sig trygg i sig själv och i 

sin yrkesroll. Ta beslut om att påbörja, fortsätta, avstå eller avsluta HLR upplevs svårt 

men tryggt. Tydliga och klara behandlingsriktlinjer samt erfarenhet medför en ökad 

trygghet i beslutsfattandet. Det tycks finnas tillfällen då behandlingsriktlinjerna behöver 

frångås och beslut tas då istället utifrån magkänslan, vilket upplevs tryggare desto 

längre erfarenhet. Upplevelsen av att ha ett kollegialt stöd i arbetet och att någon intar 

en ledarroll och fattar tydliga beslut upplevs betryggande. 

 

Det är ganska klart enligt våra behandlingsriktlinjer när jag ska påbörja 

ett hjärtstopp eller inte. När man är ny kanske man funderar mycket på 
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dom här sakerna, men för mig är det ganska solklart. Jag känner mig 

trygg i dom situationerna. 

 

Uppleva trygghet i arbetet med hjärtlungräddning 

Känslan av att uppleva trygghet i arbetet med hjärtlungräddning grundar sig i att 

uppleva sig trygg i sig själv och sin kompetens samt att omges av kompetenta kollegor 

med ett bra samarbete. Trots att ett hjärtstopp är en kaotisk situation kan det upplevas 

som väldigt lugnt. Att känna sig trygg i dessa situationer innebär att arbetet kan 

upplevas både stimulerande och spännande. Erfarenhet bidrar till minskad stress och 

ökad trygghet, vilket gör att arbetet flyter på bättre. Att veta vad som förväntas av en 

och känna att rutinen för hjärtlungräddning sitter i ryggmärgen bidrar till ökad känsla av 

trygghet. 

 

Man känner sig ju trygg i hjärtlungräddning på en vuxen person, eh, 

själva förloppet, för man är ju van vid det. 

 

Kollegorna och deras kompetens är således i många fall en avgörande faktor i hur 

arbetet upplevs. Det kan upplevas enklare eller svårare att åka på ett hjärtstopp, 

beroende på vilka kollegor som finns med. Duktiga och kompetenta kollegor samt ett 

väl fungerande samarbete inger trygghet. 

 

Alltså ibland känns det mycket lättare att åka på ett hjärtstopp och 

ibland känns det svårare, utifrån vilka man åker med. Om man åker med 

personal man känner sig trygg med och som är duktiga och kompetenta, 

då är det lättare att åka på ett hjärtstopp och ofta flyter det på väldigt 

bra. 
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Känsla av maktlöshet 
En känsla av utsatthet och maktlöshet upplevs i hjärtstoppssituationen. Att beröras 

känslomässigt och uppleva otrygghet kan påverka arbetet negativt. 

 

Kategorin byggs upp av underkategorierna Beröras av omständigheter som inte kan 

påverkas, Bli känslomässigt påverkad och Uppleva otrygghet med vissa kollegor. 

 

Beröras av omständigheter som inte kan påverkas 

Känslan att beröras av omständigheter som inte går att påverka innebär att känna sig 

känslomässigt utsatt utifrån yttre faktorer. En del hjärtstopp berör emotionellt mer än 

andra. Bristfällig information, lång framkörningstid, att åka som ensam resurs samt 

patientens ålder är yttre omständigheter som upplevs frustrerande då det påverkar 

vården negativt. Åldern påverkar upplevelsen mest och ju yngre patient desto mer 

emotionell påfrestning. Är patienten äldre anses det mer naturligt att dö och ger inte 

samma typ av emotionell påfrestning som när patienten är yngre. Om patienten är ung 

eller tidigare frisk påbörjas oftare hjärtlungräddning och pågår under längre tid än om 

patienten är gammal eller sjuk. Att känna osäkerhet över att behöva lämna närstående 

och åka på ett nytt uppdrag utan att lämna över ansvaret till ansvarig läkare innebär en 

olustkänsla. 

 

Alltså det är ju jättemycket känslor, eh, och det är klart man kan känna 

sig, ah men alltså vissa hjärtstopp berör en mer och vissa hjärtstopp 

berör en mindre. 

 

Bli känslomässigt påverkad 

Upplevelsen av att bli känslomässigt påverkad i hjärtstoppssituationen innebär både 

psykisk och emotionell påfrestning. Många faktorer i hjärtstoppssituationen är 

känslomässigt påfrestande och det är nödvändigt att stänga av känslorna inför och under 

uppdraget, vilket är svårt. Känslan av att vara emotionellt utpumpad, trött och tom efter 

mötet med närstående kan upplevas psykiskt påfrestande. Efter ett hjärtstopp 

förekommer en oroande känsla av att det likaväl kan vara en själv eller familjen som 
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kan drabbas. En rädsla väcks för att behöva bli utsatt för liknande situation igen, vilket 

kan bidra till sömnsvårigheter och olustkänsla över att gå till arbetet. Att bli alltför 

känslomässigt påverkad i hjärtstoppssituationen kan medföra sämre vård för patient och 

närstående. 

 

Det är inte arbetssättet och det jag ska göra som påverkar mig, det som 

påverkar är annat runt om som ledsna anhöriga, barn som kanske 

förlorat en förälder, jag kan likställa mig med min egen familj och mina 

egna barn att det kunde lika gärna vara jag. Jag blir psykologiskt 

påverkad. 

 

Uppleva otrygghet med vissa kollegor 

Känslan av otrygghet upplevs då det inte går att lita på vissa kollegors kompetens och 

samarbetsvilja. Detta skapar en irritation och uppgivenhet kring hjärtstoppssituationen. 

Att inte kunna lita på att dessa kollegor gör sitt jobb gör det svårt att koncentrera sig 

fullt ut på patienten. Detta stjäl energi och fokus från patienten och närstående, vilket 

upplevs väldigt påfrestande och upprörande. Att vara tvungen att arbeta ihop med dessa 

kollegor i en kommande hjärtstoppssituation upplevs olustigt och otryggt. 

 

Ibland känns det som man får hålla koll på kollegor och se till att saker 

blir gjorda, man får styra och ställa lite sådär. Det känns inte tryggt 

tycker jag, det känns jobbigt. Jag skulle helst vilja att alla sköter sitt. 

 

Ambivalens inför närstående 
För att våga möta närstående och deras känslor krävs en känslomässig distans för att inte 

bli för känslomässigt engagerad. Närståendes närvaro under hjärtstoppssituationen 

uppfattas både som ett stöd och ett hinder. 

 

Kategorin byggs upp av underkategorierna Våga möta närstående, Behålla en 

känslomässig distans, Känslomässigt beröras av närstående och Närstående inverkar 

på vården. 
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Våga möta närstående 

Känslan av att våga möta närstående inverkar till både positiva och negativa 

upplevelser. Att möta närstående, efter att patienten avlidit, kan vara känslomässigt 

påfrestande och frambringa en känsla av utsatthet. En rädsla över att säga eller att göra 

fel vid omhändertagandet av närstående innebär att ambulanssjuksköterskorna drar sig 

undan från närstående. En god kontakt med närstående är viktigt för att uppleva det 

enklare att våga stå kvar och för att kunna stötta dem. Att möta närståendes ledsamhet är 

emotionellt påfrestande men ger en förutsättning för att kunna hjälpa dem vidare i sitt 

sorgearbetet. En tillfredsställelse upplevs efter att ha vågat möta närstående och deras 

känslor, vilket ger en känsla av att ha fått ett bra avslut på uppdraget. 

 

Man har gjort precis allt man kan och får ändå en chans att hjälpa 

anhöriga och få en bra kontakt med dom och känner att på nått sätt ha 

hjälpt dom i ett första steg i att komma vidare, på så sätt kan det kännas 

tillfredsställande. 

 

Behålla en känslomässig distans 

Känslan av att behålla en känslomässig distans innebär att förstå vikten av att inte vara 

för känslomässig engagerad. Att vara emotionellt berörd är vanligt förekommande, men 

för att inte låta känslorna påverka arbetet är det viktigt att hålla sig på en yrkesmässig 

nivå. För att kunna skapa denna känslomässiga distans upplevs ett behov av att behöva 

avskärma sig från närstående och deras känslor. Förmågan att lägga känslorna bakom 

sig och kunna gå vidare efter ett hjärtstopp underlättas av längre erfarenhet. För att 

kunna arbeta kvar som ambulanssjuksköterska upplevs det nödvändigt att kunna behålla 

en känslomässig distans genom att gå in i sin yrkesroll och lämna kvar känslor och 

tankar på jobbet när passet är över. 

 

Jag försöker nog gå in lite mer i min yrkesroll och mitt jobb som 

ambulanssjuksköterska och så försöker jag nog lämna det där. 
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För att undvika att bära med sig känslor och tankar hem från jobbet är det nödvändigt 

att efter ett hjärtstopp ha möjlighet och tid för samtal med kollegorna som varit med 

under uppdraget. Att efteråt sitta ned i lugn och ro tillsammans och bearbeta känslorna 

bidrar till att må bättre och att det är lättare att lägga alla känslor och tankar bakom sig 

för att kunna släppa dem och gå vidare. 

 

Man mår bättre av att få sitta i lugn och ro efteråt och få prata av sig. 

Det är lättare att släppa och gå vidare då. 

 

Känslomässigt beröras av närstående 

Att känslomässigt beröras av närstående innebär en påverkan på ett känslomässigt plan. 

En känsla av ledsamhet för närståendes skull och deras förlust uppstår. Att bemöta 

närståendes sorg och förtvivlan är ett måste då det inte finns något val. Detta upplevs 

som mycket emotionellt påfrestande och får hanteras utifrån bästa förmåga. En känsla 

av osäkerhet i omhändertagandet och stöttning av närstående upplevs. Att anse sig 

otillräcklig inför närstående och deras känslor ger en känslan av att inte räcka till för 

patienten heller. 

 

Jag tar illa vid mig om anhöriga håller på och jag inte räcker till för 

dom. Då räcker jag ju inte till för patienten heller. 

 

Närstående inverkar på vården 

Känslan av att närstående påverkar arbetet negativt innebär att närstående upplevs som 

ett hinder i arbetet då de tar fokus från patienten. I vissa fall då närstående är närvarande 

under hjärt- och lungräddningen behöver mer uppmärksamhet riktas åt dem. 

Närståendes känslouttryck upplevs störa arbetet med patienten, vilket bidrar till att 

arbetet känns mer ansträngande. Det upplevs enklare, både praktiskt och emotionellt, att 

ta hand om ett hjärtstopp när närstående inte finns på plats. I ett initialt skede, då det 

endast är två ambulanspersonal på plats, måste fokus läggas på arbetet med patienten då 

mycket ska göras på kort tid. Om de då blir tvungna att fokusera på och ta hand om 
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närstående upplevs att arbetet med patienten blir lidande, vilket ger en känsla av 

uppgivenhet. 

 

Om vi bara är två och anhöriga är uppjagade så kan jag inte släppa 

anhöriga helt och hållet. Det kan man väl aldrig göra helt, men man kan 

mer eller mindre släppa dom för att kunna ha 100 % fokus på patienten 

istället för anhörig, så arbetet inte blir lidande. 

 

Känslan av att arbetet inte påverkas negativt av närstående innebär att närståendes 

närvaro uppfattas som ett stöd i arbetet. Närstående upplevs gynna arbetet med 

patienten då de kan vara en källa för information om den drabbade och om vad som har 

hänt. När närstående upplevs lugna och sansade kan arbetet fokuseras till fullo på 

patienten. Detta är viktigt och ger en känsla av att kunna utföra ett bra arbete, vilket 

känns tillfredsställande. 

 

Jag har aldrig upplevt anhöriga som ett problem, utan jag har alltid 

kunnat gjort mitt jobb. 

 

Behov av bekräftelse 
Det finns ett behov av att känna bekräftelse över sig själv och sitt arbete. Upplevs 

insatsen och omhändertagandet av närstående som lyckad blir denna bekräftelse 

tillfredsställd. 

 

Kategorin byggs upp av underkategorierna Vara nöjd med arbetet vid 

hjärtlungräddning, Känna tillfredsställelse av nöjda närstående och Vara missnöjd över 

sin prestation. 

 

Vara nöjd över arbetet vid hjärtlungräddning 

Känslan av att vara nöjd över arbetet vid hjärtlungräddningen påverkas av många 

omständigheter och hur situationen i helhet upplevs. Det känns tillfredsställande när 

arbetet under hjärtstoppet flyter på enligt ett strukturerat schema, de har ett bra 
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samarbete med kollegorna och alla moment fungerar bra. Är ambulanssjuksköterskorna 

nöjda över insatsen känner de sig också nöjda och tillfreds med sig själva. Att göra 

precis allt som kan göras för patienten och att arbetet fungerat väl, även om patienten 

inte överlevt, ger en känsla av att vara nöjd och tillfredsställd. 

 

Hmm, givetvis beroende på hur situationen har varit, massa 

omständigheter, men i kanske överraskande i många fall känns det 

ganska tillfredsställande även om patienten har avlidit. Man har gjort 

precis allt man kunnat. 

 

Känna tillfredsställelse av nöjda närstående 

Att känna tillfredsställelse av nöjda närstående innebär att uppleva sig nöjd över 

omhändertagandet av både patient och närstående. Det är viktigt att kvarstanna hos 

närstående då patienten avlidit för att i lugn och ro få möjlighet att prata igenom 

händelsen, vilket närstående många gånger uttrycker sin tacksamhet över. Om 

närstående verkar nöjda eller uttrycker sin tacksamhet över insatsen och 

omhändertagandet upplevs en positiv känsla, vilket känns befriande och ger ett inre lugn 

samt en känsla av att vara nöjd och tillfredsställd. 

 

Oftast går det ju inte bra för patienten och då får man på något sätt vara 

nöjd om man är kvar och pratar med anhöriga och även om patienten 

avled så har man ändå gjort en insats och många gånger så uttrycker 

anhöriga sin tacksamhet och liksom sådär. Då känner man ju ändå att, 

man känner sig tillfredsställd att man har löst en uppgift på ett bra sätt 

även om det kanske inte gått så bra för patienten alla gånger. Så lugn, 

tillfredsställd, nöjd. 

 

Vara missnöjd över sin prestation 

Känslan av att vara missnöjd över sin prestation innebär en känsla av nederlag och att 

ha misslyckats med sin prestation och insats då patienten avlidit, även då patienten varit 

gammal och sjuk. Att göra allt som går för patienten upplevs betydelsefullt efteråt. Om 
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det efteråt finns tankar och funderingar på något annat som skulle kunna ha gjorts och 

som kunnat påverka utgången för patienten upplevs missnöje över insatsen, vilket känns 

betungande och skapar frustration och irritation. 

 

Även om jag vet att dödsfallet var väntat, att patienten var gammal och 

sjuk kan jag känna att jag har misslyckats med min insats, så kan jag 

tycka när patienten inte överlever. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie har varit att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 

vårda vid hjärtstopp hos vuxna, varvid en kvalitativ ansats valdes. Polit och Beck (2017, 

s. 12) menar att en kvalitativ ansats ska öka förståelsen kring och betydelsen av 

upplevelser, erfarenheter och attityder. 

 

Kvale och Brinkmann (2015, s. 141) menar att desto bättre man förbereder en intervju, 

desto högre kvalité blir det på den kunskap som framkommer i intervjuinteraktionen. 

Författarna till denna studie genomförde därför var sin provintervju där 

semistrukturerad intervjumetod samt öppen intervjumetod provades. Författarna 

upplevde att den öppna intervjun inte styrde deltagaren som den semistrukturerade 

intervjun gjorde, varvid en öppen intervjumetod valdes till denna studie. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2015, s. 47) är målet med kvalitativ forskningsintervju att erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonernas livsvärld. 

Att intervjua med öppna frågor och eventuella följdfrågor upplevdes komplicerat och 

det kändes svårt att undvika ledande frågor. Mer erfarenhet av intervjuer och bättre 

intervjuteknik hade kunnat generera mer material kring syftet. Dock upplevdes 

intervjuerna bli djupare och bättre desto fler som genomfördes. Ett tydligt exempel på 

detta var att den första intervjun endast varade 21 minuter medan den sista varade i över 

40 minuter. Bristande erfarenhet av att intervjua kan antas ha försvagat studiens 

validitet. 
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En forskningsintervju bör inte betraktas som en helt öppen och fri dialog mellan jämlika 

parter. Det finns en maktasymmetri mellan forskaren och deltagaren (Kvale & 

Brinkmann 2015, s. 51). Författarna till denna studie genomförde tio intervjuer, fem 

intervjuer vardera, vilka utfördes med endast en av författarna samt deltagaren 

närvarande. Under intervjun kunde det bli en längre tystnad, vilket gav deltagaren 

möjlighet till eftertanke för att eventuellt kunna berätta mer. Då författarna till denna 

studie själva arbetar inom ambulanssjukvård finns en egen erfarenhet kring det 

undersökta området, vilket Kvale och Brinkmann (2015, s. 122) menar kan ses som en 

styrka hos den som intervjuar. Vissa deltagare var sedan innan kända av författarna till 

denna studie, vilket kunde innebära både för- och nackdelar. Fördelar i form av att en 

relation redan fanns innan intervjun. Nackdelar i form av att deltagarna kunde uppleva 

tveksamhet för att känslomässigt blotta sig. Dock upplevdes deltagarna inte ha några 

problem med att berätta om sina upplevelser av hjärtstopp. Genom att ha en tidigare 

relation till deltagarna bör detta öka chanserna för att de ska känna sig trygga i att 

berätta om sina känslor och upplevelser, vilket antas ha höjt studiens validitet. Kvale 

och Brinkmann (2015, s. 144) menar att deltagarnas möjlighet att få bestämma tid och 

plats minskar stress samt ökar trygghet i intervjusituationen. Deltagarna fick därför 

själva välja tid och plats för intervjun, vilket upplevdes positivt och bör ha bidragit till 

ökad trygghet. 

 

Deltagarna var blandat män och kvinnor med olika lång erfarenhet och från tre olika 

ambulansstationer. Författarna kunde valt att intervjua ambulanssjuksköterskor som i 

större grad arbetade på olika ambulansstationer och inom olika regioner, vilket skulle 

kunnat resultera i ett annat resultat. Detta antas därför ha försvagat studiens validitet. 

Inom ambulanssjukvården arbetar olika professioner men ambulanssjuksköterskor 

valdes på grund av att de innehar specialistkunskaper inom ambulanssjukvård. 

Inklusionskriteriet var att ha arbetat minst två år som ambulanssjuksköterska, vilket 

valdes för att möjliggöra en erfarenhetsbaserad grund gällande hjärtstopp. Alla deltagare 

till denna studie uppfyllde kravet. Trots att studien enbart genomförts i ett begränsat 

geografiskt område i Västra Götalandsregionen kan studiens resultat ändå antas vara 

överförbart på ambulanssjuksköterskor i övriga Sverige. Detta på grund utav en 

geografisk spridning där deltagarna arbetar på olika ambulansstationer vilka är belägna 



23 

 

både nära och långt ifrån närmsta sjukhus samt möjlighet till assistans och antas därför 

kunna spegla hela Sverige. Överförbarheten till Norden eller Europa kan inte göras då 

det föreligger stora variationer mellan olika ambulansorganisationer samt att 

ambulanspersonalens utbildning och kompetens skiljer sig åt. Enbart 

ambulanssjuksköterskor inkluderades i denna studie, vilket endast ger svar på deras 

upplevelser. Andra yrkeskategorier inom ambulanssjukvården och deras upplevelser 

framkommer därmed inte, trots att de kan antas ha minst lika mycket eller mer 

erfarenhet kring hjärtstoppssituationer. Detta gör att resultatet enbart blir överförbart på 

ambulanssjuksköterskor och kan ses som en svaghet i studiens resultat. 

 

Kvalitativ innehållsanalys valdes vilken Elo och Kyngäs (2008) menar ska ge en bred 

och sammanfattad beskrivning av fenomenet. Detta bidrog till ökad förståelse för den 

insamlade data. En induktiv ansats valdes och innebar att forskarna granskade det 

insamlade materialet förutsättningslöst. Då alla intervjuer transkriberats lästes dessa 

igenom upprepade gånger, vilket Elo och Kyngäs (2008) menar är viktigt för att få en 

fördjupad kunskap av sin data. Graneheim och Lundman (2004) menar att en diskussion 

och reflektion mellan deltagare i forskningsgruppen stärker trovärdigheten. Validiteten 

ökade då författarna till denna studie först enskilt markerade meningsbärande enheter i 

materialet för att sedan tillsammans gå igenom vad båda markerat. En diskussion fördes 

kring ett fåtal tänkta meningsbärande enheter som sedan valdes att inkluderades, i övrigt 

var samma text markerad av båda författarna. Analysarbetet reviderades gång på gång 

för att slutligen låta handledaren komma med kritik på materialet. Efter handledarens 

kritik omarbetades vissa underkategorier samt att namn på kategorier ändrades för att ge 

en bättre förståelse av innehållet. Även denna process bör ha ökat validiteten och 

reliabiliteten av analysarbetet. Elo och Kyngäs (2008) menar att citat kan användas för 

att öka forskningens trovärdighet och påvisa vilket material som skapat 

underkategorierna. Citat redovisades genom hela resultatet för att öka validiteten. 

 

Tidigare forskning om ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda vid hjärtstopp 

hos vuxna var begränsat, varför forskning om ambulanspersonals upplevelser också 

användes. Hjälp av bibliotekarie togs för att få hjälp med sökningarna, vilket resulterade 

i några fler relevanta artiklar. 
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Resultatdiskussion 
Föreliggande studie visar att för att kunna uppleva trygghet i arbetet och 

beslutsfattandet vid hjärtstopp krävs en känsla av kontroll som nås genom kompetenta 

kollegor, noggrann förberedelse och fokus på uppgiften. En känsla av maktlöshet och 

känslomässig påverkan upplevs när opåverkbara yttre faktorer påverkar vården för 

patienten negativt. Det är viktigt att våga möta närstående och deras känslor och 

närståendes närvaro påverkar hjärtstoppssituationen både positivt och negativt. Det 

finns ett behov av att känna bekräftelse och tillfredsställelse över sig själv och sin 

prestation. 

 

Kontroll som villkor för trygghet 

En viktig aspekt för att uppleva trygghet i hjärtstoppssituationen är att känna sig 

förberedd och fokuserad inför uppdraget. Även Larsson och Engström (2013) belyser 

vikten av att känna sig förberedd inför uppdraget. Ambulanssjuksköterskorna beskriver 

att de “taggar” till inför hjärtstoppssituationen, vilket är viktigt för att ha ökat fokus. 

Även Sjöberg, Schönning och Salzmann-Erikson (2015) beskriver att vissa 

sjuksköterskor använder dessa adrenalinpåslag för att ge ökat fokus inför 

hjärtlungräddningen. Att ha ökat fokus och arbeta efter en förberedd plan inför 

uppdraget kan innebära ett bättre och mer strukturerat arbete. 

 

Beslutsfattandet i hjärtstoppssituationen upplever ambulanssjuksköterskorna som svårt 

men tryggt. Anderson, Gott och Slark (2017) menar att oklara, främmande eller 

ovanliga hjärtstoppssituationer är mer utmanande. I vissa fall frångår 

ambulanssjuksköterskorna behandlingsriktlinjerna gällande hjärtstopp och utgår istället 

ifrån sin magkänsla. Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor (2017) 

tydliggör att ambulanssjuksköterskor skall förstå betydelsen och konsekvenser av att 

följa behandlingsriktlinjer eller att avvika från dem. Svenska läkaresällskapet (2013) 

beskriver tydliga etiska riktlinjer för när hjärtlungräddning ska påbörjas eller inte. 

Gunnarsson och Warren-Strömberg (2009) anser att rätt kompetens är nödvändig i 

beslutsfattandet då det annars kan innebära en risk och negativa konsekvenser för 

patienten. Beslut av denna dignitet, att frångå behandlingsriktlinjer, ligger utanför 
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ambulanssjuksköterskornas kompetensnivå och bör fattas av eller tillsammans med 

läkare. 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplever trygghet i arbetet med hjärtlungräddning när de 

känner sig trygga i sig själv och sin kompetens. För att känna sig trygga är det 

nödvändigt att rutinen för hjärtlungräddning sitter i ryggmärgen. Hawkins och Morse 

(2014) påtalar också vikten av att hjärtlungräddningen ska övas tills det sitter i 

ryggmärgen och ska kunna utföras på ren rutin vid ett hjärtstopp. Larsson och Engström 

(2013) menar att en känsla av otrygghet kan upplevas då det kan gå lång tid mellan 

hjärtstoppssituationer. Detta framkommer även i resultatet då ambulanssjuksköterskorna 

kan uppleva sig ringrostiga när det gått lång tid mellan hjärtstopp. 

 

Vetskapen om att kollegorna är kompetenta samt att uppleva ett bra samarbete inger 

trygghet vid hjärtstoppssituationen. Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor 

(2017) skriver att en hjärtstoppssituation kan vara mycket komplex och att snabba 

beslut behöver fattas. Kompetenta kollegor och ett bra samarbete är en förutsättning för 

att kunna göra ett så bra arbete som möjligt för patienten. Detta stämmer väl överens 

med O'Donoghue, DeSanto-Medeya, Fealy, Saba, Smith och McHugh (2015) som anser 

att alla i ambulanspersonalen behöver veta vad som behöver göras samt sträva efter god 

kommunikation och ett bra samarbete, vilket kan förbättra arbetet och på så vis öka 

patientsäkerheten. 

 

Känsla av maktlöshet 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver en känsla av otrygghet samt frustration över att 

inte få tillräcklig information samt att initialt arbeta som ensam resurs. Larsson och 

Engström (2013) påtalar att det är av stor vikt att få information om patienten samt om 

HLR påbörjats eller inte. Det är därför viktigt att ambulanssjuksköterskorna får relevant 

information inför uppdraget då det annars kan innebära en känsla av osäkerhet. 

Elmqvist, Brunt, Fridlund och Ekebergh (2010) anser att ambulanspersonalen i väntan 

på mer resurser upplever en osäkerhet kring deras egen kunskap och om de åtgärder 

som gjorts är tillräckliga. Ambulanssjuksköterskorna känner sig inte osäkra över sin 
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kunskap eller de åtgärder som vidtagits, det handlar snarare om att mer personal behövs 

för det faktiska omhändertagandet av patient och närstående. 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplever en psykisk och emotionell påfrestning i 

hjärtstoppssituationen. En förutsättning för att inte bli känslomässigt påverkad är att 

försöka stänga av känslorna inför och under uppdraget. Elmqvist et al. (2010) beskriver 

att behöva ansvara över en annan människas liv känns mycket påfrestande och när 

högre kompetens tar över ansvaret upplevs en lättnad. I prehospitala 

hjärtstoppssituationer har ambulanssjuksköterskan det medicinska ansvaret för patienten 

(SFS 2010:659) och har således högst kompetens. Detta kan innebära en känslomässig 

påfrestning då ambulanssjuksköterskorna inte kan förvänta sig att någon med högre 

kompetens finns att tillgå. 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplever en otrygghet och en olustkänsla i att arbeta med 

kollegor med samarbetssvårigheter eller otillräcklig kompetens. Fokus tas då från 

patienten och upplevs kunna medföra sämre vård, vilket ger en känsla av ökad stress i 

hjärtstoppssituationen. Bohström, Carlström och Sjöström (2017) menar att 

ambulanssjuksköterskorna behöver ha ett förtroende för kollegorna samt ha en bra 

kommunikation och ett bra samarbete, vilket är viktigt för att kunna minimera stress i 

hjärtstoppssituationen. Att inte kunna känna förtroende för vissa kollegor skapar oro 

och otrygghet över att vara tvungen att behöva arbeta med dessa kollegor i kommande 

hjärtstoppssituationer. 

 

Ambivalens inför närstående 

Fernándes-Aedo et al. (2016) beskriver att ambulanspersonalen drar sig undan från 

närstående istället för att stå kvar och stötta då hjärtlungräddningen avslutats. 

Ambulanssjuksköterskorna upplever det viktigt att stötta närstående i sorgearbetet men 

att en rädsla för att säga eller att göra fel får dem att dra sig undan istället. Fernándes-

Aedo et al. (2016) påtalar att det förekommer en osäkerhet och okunnighet hos 

ambulanspersonalen i hur dödsbesked lämnas samt att mer utbildning behövs för detta. 

Osäkerhet kring att lämna dödsbesked var inget som ambulanssjuksköterskorna 
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uttrycker. Rädslan över att säga och att göra fel kan istället förklaras av en upplevd 

osäkerhet och okunnighet i omhändertagandet av och mötet med närstående. Enligt 

Purves och Edwards (2005) kan sättet hur dödsbesked framförs påverka den fortsatta 

sorgeprocessen. Fernándes-Aedo et al. (2016) tydliggör att det vanligtvis är läkare som 

lämnar dödsbesked. I prehospitala hjärtstoppssituationer görs detta oftast av 

ambulanspersonal, vilket gör det nödvändigt att ambulanssjuksköterskor känner sig 

trygga i dessa situationer, både för egen och närståendes del. 

 

Det finns ett behov av att behöva avskärma sig från närstående och deras känslor för att 

kunna hålla en känslomässig distans. Enligt Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) 

påverkar anhörigas reaktioner och förväntningar ambulanspersonalens agerande och val 

kring hjärtlungräddning. Denna känslomässiga distans kan ses som en nödvändighet för 

att ambulanssjuksköterskorna inte ska bli påverkade i beslutsfattandet eller i vårdandet 

av patienten. Även Bremer (2012) tydliggör att då ambulanspersonalen undviker att ta 

ansvar för närstående och svara an på deras behov kan detta på kort sikt gynna vårdarna 

men innebär också att de inte uppfyller sina professionella plikter. Det är troligtvis 

viktigt att finna en balans i det känslomässiga distanstagande, för att i slutändan alltid 

kunna göra ett så bra arbete som möjligt. 

 

Resultatet i denna studie visar att ambulanssjuksköterskorna mår bättre och har lättare 

att lägga känslorna bakom sig då de haft möjlighet till samtal med kollegorna efter en 

hjärtstoppssituation. Även Jonsson (2016, ss. 85-86) förklarar vikten av att 

avlastningssamtal, kamratstöd och debriefing ger en minskad stressreaktion efter att ha 

arbetat med en traumatisk händelse. I Larsson och Engström (2013) studie framkommer 

att ambulanssjuksköterskor enbart reflekterar tillsammans efter speciella eller extrema 

hjärtstoppssituationer. Författarna anser att det är viktigt att alltid få möjlighet till samtal 

och reflektion med kollegorna efter hjärtstoppssituationer. 

 

Ambulanssjuksköterskorna upplever en osäkerhet och otillräcklighet inför närstående 

och deras känslor. Enligt Bremer (2012) bör ambulanspersonalen fokusera på 

närståendes vårdbehov och ge dem stöd och hjälp i sorgearbetet. Då det är vanligt 

förekommande för ambulanssjuksköterskor att möta människor i kris är det nödvändigt 
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att känna sig trygga och säkra i dessa situationer. Steen, Næss och Steen (1997) menar 

att ambulanspersonalen tycker att närstående är det svåraste att hantera i en 

hjärtstoppssituation men att det anses vara den viktigaste delen i arbetet. 

Ambulanspersonalen beskriver en frustration då de inte har tillräckligt med tid för 

närstående. Ambulanssjuksköterskorna upplever att omhändertagandet av närstående är 

viktigt men det kan kännas frustrerande när tiden inte räcker till. 

Ambulanssjuksköterskorna behöver fokusera på närståendes behov av närhet och 

stöttning när tid finns för att hjälpa dem i sorgearbetet. 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver närståendes närvaro både som ett stöd och ett 

hinder i arbetet. De upplever en hjärtstoppssituation lättare då närstående inte finns på 

plats. Larsson och Engström (2013) belyser att ambulanssjuksköterskorna har delade 

uppfattningar huruvida närstående ska närvara under pågående hjärtlungräddning eller 

inte. Ambulanssjuksköterskorna upplever det positivt när närstående finns på plats och 

kan ge information om patienten och om vad som hänt. Detta påtalas även av Larsson 

och Engström (2013) och upplevs som positivt. Leske, McAndrew och Brasel (2013) 

anser att anhöriga upplever ett ansvar under hjärtlungräddningen, inte på ett medicinskt 

plan, utan att istället kunna representera patienten och assistera sjukvårdspersonalen 

genom att hämta saker eller svara på frågor. Det är av vikt att ambulanssjuksköterskor 

låter närstående känna sig behövda i dessa situationer samt ge dem beröm. 

 

Behov av bekräftelse 

Holmberg, Wahlberg, Fagerberg och Forslund (2016) belyser att samarbetet måste 

fungera väl då ett oorganiserat samarbete kan ha en negativ inverkan för både 

ambulanspersonal, patient samt närstående. Resultatet i denna studie visar att 

ambulanssjuksköterskorna känner sig nöjda och tillfredsställda när arbetet fungerar bra 

och då de upplever sig ha gjort allt för patienten, även i de fall patienten inte överlever. 

Genom att ha förtroende för sina kollegor, ha en god kommunikation och ett väl 

fungerande samarbete minskar stressen hos ambulanspersonalen (Bohström, Carlström 

& Sjöström 2015). 
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Ambulanssjuksköterskorna känner sig nöjda, lugna och tillfredsställda när de upplever 

att närstående är nöjda över deras insats och omhändertagande. Enligt Bremer, Dahlberg 

och Sandman (2009) bär närstående på många obesvarade frågor kring 

hjärtstoppssituationen. De Stefano, Normand, Jabre, Azoulay, Kentish-Barnes, 

Lapostolle, Baubet, Reuter, Javaud, Borron, Vicaut och Adnet (2016) talar om 

betydelsen att sjukvårdspersonalen tar på sig ansvaret att vara närståendes stödperson 

och informerar om vad som sker samt är ett emotionellt stöd. Även Cottle och James 

(2008) belyser vikten av att sjukvårdspersonalen fungerar som den närståendes 

stödperson. Benämningen stödperson framkommer inte men det är tydligt att 

ambulanssjuksköterskornas ambition är att informera, stötta samt ta hand om 

närstående. Upplever ambulanssjuksköterskorna att närstående är nöjda över deras 

insats samt agerande som stödperson ger detta en tillfredsställande känsla. 

 

Fernándes-Aedo et al. (2016) beskriver att ambulanspersonalen upplever sorg, 

nedstämdhet och känslomässigt trauma när en patients liv inte går att rädda. 

Ambulanssjuksköterskorna upplever missnöje över sin prestation samt ett misslyckande 

då patienten avlider, även i de fall patienten är gammal och sjuk. Halpern, Gurevich, 

Schwartz och Brazeau (2009) menar att ambulanspersonalen kan uppleva en känsla av 

att vilja göra mer samt att känna sig arg och frustrerad över att inte ha gjort mer i en 

kritisk situation. Vidare förklarar Halpern et al. (2009) att en oförmåga att kunnat hjälpa 

kan påverka upplevelsen av sin professionella kompetens. Ambulanssjuksköterskorna 

beskriver att det känns betungande och skapar irritation samt frustration om de i 

efterhand känner att de kunnat göra något annorlunda. 

 

Hållbar utveckling 

Brundtlandrapporten (1987) beskriver tre dimensioner inom hållbar utveckling, den 

sociala, ekonomiska och ekologiska vilka utgör en grund för dagens diskussion kring 

hållbar utveckling. Hälso- och sjukvården måste arbeta mot en hållbar utveckling inom 

sitt eget område och samhället i stort. Vid hjärtstopp bör den ekonomiska dimensionen 

beaktas. Enligt Grudzen (2006) har läkare traditionellt ambitionen att bevara liv, in i det 

sista, vilket är ett etiskt dilemma. Ambulanssjuksköterskor står inför svåra beslut vid ett 
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hjärtstopp och behöver kunskap och känna trygghet i beslutsfattandet för att ha 

förmågan att fatta rätt beslut om att påbörja, fortsätta, avstå eller avsluta 

hjärtlungräddning. Felaktiga beslut enligt de etiska riktlinjer samt behandlingsriktlinjer 

kan leda till stora kostnader för vården och samhället i stort. Ett stöd i dessa beslut är att 

ha vetskap om patientens och närståendes vilja kring återupplivning, då det oftast är 

äldre och sjuka patienter som drabbas. Svenska läkaresällskapet (2013) uppmärksammar 

att ansvarig läkare bör ta ställning om eventuell begränsning av livsuppehållande 

behandling samt dokumentera detta väl. Grudzen (2006) diskuterar vidare att då 

ambulanspersonalen inte lyckats återfå spontan cirkulation hos patienten innan ankomst 

till akutmottagningen bör fortsatta återupplivningsinsatser avstås på grund av låg chans 

för överlevnad. Författarna till denna studie upplever att ur en ekonomisk dimension är 

det av stor vikt att inse att återupplivningsförsök inte alltid är det rätta. Vilket även 

Grudzen (2006) påpekar att läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal samt allmänheten 

måste acceptera att livet tar slut och låta det ta slut. 

 

SLUTSATS 

Ambulanssjuksköterskor upplever en osäkerhet och otrygghet i omhändertagandet av 

närstående. Rädslan att säga eller att göra fel gör att de drar sig undan istället för att 

våga stå kvar och möta närstående. Kunskap och utbildning behövs därmed för att 

kunna minska osäkerhet och otrygghet vilket bidrar till ett bättre omhändertagande av 

närstående. Ambulanssjuksköterskorna beskriver en oro och otrygghet över vissa 

kollegors kompetens och samarbetsförmåga, vilket påverkar vården för patienten 

negativt. Dessa brister kräver kontinuerlig utbildning inom hjärtlungräddning för att 

säkerställa en god kompetens samt att i efterhand ha möjlighet att tillsammans diskutera 

igenom insatsen. Ambulanssjuksköterskorna anser det viktigt att känna sig förberedd 

och fokuserad för att kunna göra ett bra arbete där de gör allt de kan för patienten. Detta 

ger en trygghet och tillfredsställelse inte bara kring denna, utan även inför framtida 

hjärtstoppssituationer. Är ambulanssjuksköterskorna nöjda över insatsen och känner sig 

trygga i sin roll som ambulanssjuksköterska är det lättare att lägga tankar och känslor 

bakom sig och inte bli för känslomässigt påverkad.  
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KLINISKA IMPLIKATIONER 

● Då ambulanssjuksköterskor upplever sig obekväma och osäkra i hur de bemöter 

närstående i hjärtstoppssituationer behövs utbildning i detta, exempelvis genom 

gruppträning med olika scenarier, låta en präst föreläsa för medarbetarna på en 

arbetsplatsträff eller bjuda in närstående som drabbats för att låta dem delge sin 

upplevelse. 

 

● Samtal efter ett hjärtstopp anses vara viktigt men genomförs enbart vid speciella eller 

extrema fall. Det är av stor vikt att efter varje hjärtstoppssituation få möjlighet och tid 

avsatt för att tillsammans kunna diskutera igenom händelsen och upplevelserna. 

 

● För att säkerställa och bibehålla kompetens rekommenderar HLR-rådet att HLR-

utbildning genomförs två gånger per år. I dagsläget genomförs detta i bästa fall en gång 

per år och oftast mer sällan. Utöver hjärtlungräddning behövs verktyg för att kunna 

träna praktiskt när ambulanssjuksköterskorna så önskar. 

 

Fortsatta studier 
Då denna studie enbart undersökt ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda vid 

hjärtstopp hos vuxna behövs mer forskning kring detta fenomen av både kvalitativ och 

kvantitativ design. En intressant frågeställning är hur samtliga yrkeskategorier inom 

ambulanssjukvården upplever hjärtstopp hos vuxna. Skiljer sig ambulanssjukvårdarnas 

upplevelser mot ambulanssjuksköterskornas då de inte har samma ansvar gällande 

beslut och medicinska insatser. Mer forskning kring upplevelser av traumatiska 

hjärtstopp och hjärtstopp hos barn är också av intresse för att påvisa eventuella 

skillnader i upplevelserna och för att eventuellt kunna ta lärdom av dessa. Fortsatta 

kvalitativa intervjustudier bör genomföras då syftet är att undersöka individuella 

upplevelser och erfarenheter. 
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Verksamhetschefens godkännande av datainsamling Bilaga I  

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda vid hjärtstopp hos vuxna. 

 

En hjärtstoppssituation handlar om liv och död, den är komplex och extremt tidspressad 

och snabba, livsavgörande beslut måste tas. Ambulanspersonalen fattar många beslut 

som normalt tas av läkare. Då ambulanspersonal känner sig otrygg eller obekväm i 

dessa situationer kan vården för patient och närstående bli lidande. Ökad stress och 

känsla av otillräcklighet hos ambulanspersonalen kan påverka kommande 

hjärtstoppssituationer negativt. Att belysa ambulanspersonalens upplevelser av 

hjärtstopp och dess komplexitet skulle kunna ge verktyg för att bättre förstå och hantera 

dessa situationer och öka tryggheten i yrkesrollen. 

 

En öppen intervjustudie med kvalitativ design kommer att användas då vi är 

intresserade av att få svar på ambulanspersonalens egna upplevelser, erfarenheter och 

känslor. Målet med intervjun är att låta intervjupersonerna tala fritt om ämnet och ge sin 

berättelse med egna ord. Urvalet av deltagare syftar till att få variation och därför väljer 

vi ut potentiella deltagare utifrån vår bedömning av vilka som passar bäst in utifrån 

studiens syfte. Målet är att intervjua totalt tio personer med variation avseende kön, 

ålder, antal år i yrket från olika ambulansstationer. Vi vänder oss till sjuksköterskor med 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård och som varit 

verksamma inom ambulanssjukvården i minst två år. Intervjuerna kommer att spelas in 

och sedan transkriberas ordagrant. Beräknad tidsåtgång är ca 30–40 min och deltagaren 

får själv välja tid och plats för intervjun. 

 

Denna studie kräver ingen formell etisk prövning enligt lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). I enlighet med vetenskapsrådet 

kommer vi att informera deltagarna om syftet med studien, att det är frivilligt att delta 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Allt material kommer då att 
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förstöras. Datamaterialet kommer att hanteras konfidentiellt och förvaras på ett säkert 

sätt så att obehöriga inte kan ta del av materialet. Insamlat material kommer endast att 

användas för angivet ändamål. Vid publicering kommer resultatet att vara avidentifierat. 
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Ida Honsberg Mattias Öman 
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Handledare 

Anders Bremer, docent 
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E-post: Anders.Bremer@hb.se 
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef för NU-sjukvårdens ambulansverksamhet godkänner 

härmed att Ida Honsberg och Mattias Öman genomför datainsamling inom ramen för 

vad som ovan beskrivits. 

 

 

Ort och datum 

 

Björn Kalin 
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Information om intervjustudie till deltagarna Bilaga II 

Information om intervjustudie till deltagarna 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda vid hjärtstopp hos vuxna. 

 

En hjärtstoppssituation handlar om liv och död, den är komplex och extremt tidspressad 

och snabba, livsavgörande beslut måste tas. Ambulanspersonalen fattar många beslut 

som normalt tas av läkare. Då ambulanspersonal känner sig otrygg eller obekväm i 

dessa situationer kan vården för patient och närstående bli lidande. Ökad stress och 

känsla av otillräcklighet hos ambulanspersonalen kan påverka kommande 

hjärtstoppssituationer negativt. Att belysa ambulanspersonalens upplevelser av 

hjärtstopp och dess komplexitet skulle kunna ge verktyg för att bättre förstå och hantera 

dessa situationer och öka tryggheten i yrkesrollen. 

 

Härmed tillfrågas du om deltagande i denna studie. Kravet för att delta är att du har 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård och varit 

verksam inom ambulanssjukvården i minst två år. Då vi är intresserade av dina 

upplevelser, erfarenheter och känslor kommer en öppen intervjudesign att 

användas. Målet med intervjun är att du ska få tala fritt om ämnet och ge din berättelse 

med egna ord. Följdfrågor utifrån syftet kan komma att ställas. Intervjun kommer att 

spelas in och sedan transkriberas ordagrant. Din verksamhetschef har godkänt 

genomförandet av intervjuerna. 

 

Det är viktigt för oss att du som vill delta är väl informerade. Det är frivilligt att delta 

och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva ange varför. Allt 

material kommer då att förstöras. Datamaterialet kommer att hanteras konfidentiellt och 

förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av materialet. Insamlat material 

kommer endast att användas för angivet ändamål. Vid publicering kommer resultatet att 

vara avidentifierat. 
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Vid ditt godkännande av att delta bestämmer vi gemensamt tid och plats för intervjun 

som beräknas ta ca 30–40 minuter. Vid frågor är du välkommen att höra av dig. 

 

Ida Honsberg Mattias Öman 

E-post: Ida.Woldenius@telia.com E-post: Mattias.Oman88@gmail.com 

Tfn: 070-540 55 28 Tfn: 076-209 69 30 

 

Handledare 

Anders Bremer, docent 

Högskolan i Borås 

E-post: Anders.Bremer@hb.se 

Tfn: 033- 435 47 14 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av ovanstående information avseende studien om 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av hjärtstopp hos vuxna, fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtycker härmed till deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 
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Underskrift av forskningsperson 
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Namnförtydligande, ort, datum 
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Underskrift av informationsgivare 
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Namnförtydligande, ort, datum 


