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Sammanfattning    
 
Bakgrund och problemformulering: Tjänsten SMS-livräddnings syfte är att i 
händelse av hjärtstopp ta hjälp av frivilliga personer som kan påbörja livräddande 
insatser innan ambulansens ankomst. SMS-livräddning fyller en viktig funktion i 
samhället då tidig hjärt-lungräddning och tidig defibrillering ökar överlevnaden för 
patienten. SMS-livräddaren kan ses som en ny partner till ambulanssjuksköterskan och 
därför är det av stor vikt att undersöka hur samarbetet mellan ambulanssjuksköterskan 
och SMS-livräddaren fungerar samt hur ambulanssjuksköterskan upplever SMS-
livräddarens roll.  
Syfte: Att undersöka hur ambulanssjuksköterskan upplever SMS-livräddarens roll samt 
hur samarbetet mellan dessa fungerar vid misstanke om hjärtstopp.  
Metod: Studien genomfördes med en elektronisk enkät. Enkäten skickades ut till 166 
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Svarsfrekvensen var 43 % varpå 44 respondenter hade varit på ett 
ärende med SMS-livräddare vid misstanke om hjärtstopp.  Resultatet baseras på dessa 
44 respondenter.  
Resultat: Majoriteten av respondenterna upplevde SMS-livräddarens roll som positiv 
och ansågs vara en stor tillgång i samband med hjärtstopp. Respondenterna ansåg att 
SMS-livräddaren kunde bidra med viktig information om hjärtstoppet och hjälpa till 
med kompressioner samt övriga praktiska saker. Oftast fungerade samarbetet mellan 
ambulanssjuksköterskan och SMS-livräddaren bra. De flesta respondenter trodde att 
patientens överlevnad kunde öka genom ett bra samarbete.    
Diskussion: Ett väl fungerande samarbete mellan SMS-livräddaren och 
ambulanssjuksköterskan ligger till grund för att förbättra utgången i händelse av 
hjärtstopp. Att utveckla samarbetet kan förbättra omhändertagandet av patienten.  
 
Nyckelord: SMS-livräddare, Ambulanssjuksköterska, Hjärtstopp, HLR, Samarbete, 
Bystander  
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INLEDNING 

Överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus är mycket begränsad och HLR (hjärt- och 
lungräddning) utfört av allmänheten innan ambulans är på plats har bidragit till ökad 
överlevnad. SMS-livräddare har införts för att ytterligare öka allmänhetens insatser och 
förbättra överlevnaden. Det innebär att larmcentralen kan larma ut allmänheten vid 
misstanke om hjärtstopp. Kunskapen om hur ambulanssjuksköterskan upplever 
samarbetet med SMS-livräddare är sparsamt och ökade kunskaper om 
ambulanssjuksköterskans uppfattningar kan bidra till att förbättra och utveckla 
samarbetet mellan ambulanssjukvården och allmänheten i samband med hjärtstopp.  
  
 

BAKGRUND 

Hjärtstopp 

Majoriteten av hjärtstopp uppstår av ett elektriskt kaos i hjärtat som kallas 
ventrikelflimmer, och detta innebär att hjärtat slutar pumpa blod. Personen drabbas av 
syrebrist i hjärnan och blir omedelbart medvetslös. När hjärtat står stilla är det av största 
vikt att påbörja tidig HLR, med HLR menas manuella bröstkompressioner med syfte att 
manuellt pumpa runt blodet i hjärtat. En annan åtgärd som ingår i HLR är mun mot mun 
metoden där man blåser ner luft i lungorna. Därefter är det viktigt att så tidigt som 
möjligt koppla upp en hjärtstartare och genom hjärtstartarens anvisningar eventuellt ge 
personen en strömstöt genom hjärtat, detta kallas defibrillering. Det som vill uppnås 
med defibrillering är att avbryta hjärtats elektriska kaos och i förlängningen skapa 
förutsättningar för hjärtat ska börja slå normalt igen. Tidig HLR samt tidig defibrillering 
leder till ökad överlevnad samt förebygger hjärnskada som redan efter 5 minuter börjar 
uppstå (Svenska rådet för hjärt- lungräddning 2018). Totalt överlever cirka 11 % av 
personer med hjärtstopp utanför sjukhus som erhållit någon form av behandling, det 
innebär att mer än 500 människor räddas till livet varje år. En stor andel av dessa 
personer, närmare 90 %, har en god cerebral funktion vid utskrivning från sjukhus 
(Herlitz 2016). Om ingen HLR påbörjas minskar patientens chanser att överleva med 10 
% för varje minut som fortlöper (Svenska rådet för hjärt- lungräddning 2018).  
 
Svenska hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport från 2017 tar upp tre faktorer som lett 
till en ökad överlevnad i händelse av hjärtstopp. Fler personer påbörjar HLR i väntan på 
ambulansens ankomst, det noteras en ökning i bevittnade hjärtstopp där HLR har 
påbörjats före ambulansens ankomst med en ökning från 40 % i början av 1990-talet till 
att år 2016 ligga kring 75 %. Vården på sjukhuset har förbättrats vilket möjliggör att fler 
patienter överlever och att fler hjärtstopp som har bevittnats av ambulanspersonal ökar. 
Detta troligtvis på grund av att patienterna eller anhörig blivit bättre på att uppfatta 
förvarningssymtomen och omgående påkalla hjälp så att hjärtstoppet inträffar när 
ambulanspersonalen är på plats. Ambulanspersonalen har ofta dåliga förutsättningar att 
rädda patientens liv då denna ofta kommer in för sent i förloppet, där kan bystander öka 
patienten chanser att överleva genom att tidigt utföra HLR och defibrillera (Herlitz 
2016). 
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I en studie av Andersen, Jensen, Lippert & Ostergaard (2010) genomfördes 11 
intervjuer där författarna ville undersöka vilka faktorer danska HLR-instruktörer ansåg 
som extra viktiga i samband med hjärtstopp för att nå ett bra resultat. Vidare var syftet 
med intervjuerna att belysa eventuella hinder till HLR med god kvalitet. Faktorer som 
ökade chansen till att uppnå HLR med god kvalitet var en god kommunikation mellan 
de som deltar i situation, ett tydligt ledarskap, att uppgifter fördelas jämt på de olika 
personerna som är inblandade i HLR-situationen, en aktiv avläsning av varandras 
kroppsspråk samt att gällande riktlinjer och bestämmelser följs. Faktorer som hämmade 
framgångsrik HLR var enligt författarna ojämn fördelning av arbetsuppgifter, en 
oerfaren ledare samt en oförmåga i gruppen att samordna hjärtkompressioner.  
 
 

Vikten av tidig HLR 

Cummins, Ornato, Thies & Pepe (1991) framhäver i sin studie fyra olika faktorer som 
behöver fungera för att optimera chanserna att en person med hjärtstopp överlever. 
Dessa faktorer är att så tidigt som möjligt identifiera att en person drabbats av 
hjärtstopp, start av omedelbar HLR, omedelbar uppkoppling av defibrillator för att 
snabbt kunna använda denna samt avancerad eftervård vid återkomst av spontan 
cirkulation. Initialt spelar bystander en viktig och ofta avgörande roll i att lägga en 
grund för patientens fortsatta överlevnad innan ambulanssjuksköterskan är på plats. 
Ringh et al. (2015a) och Agerskov et al. (2015) påtalar ett starkt samband mellan tidig 
start av HLR och ökad överlevnad. I de fall där hjärtstoppet är bevittnat och troligtvis 
orsakats av hjärtsjukdom kan upp till 70 % överleva i minst 30 dagar, om någon ur 
allmänheten omedelbart startar HLR och ansluter defibrillator. I 15 % av fallen där 
någon ur allmänheten defibrillerat en person återfick patienten en bärande cirkulation.  
 
Mediantiden på ambulansens ankomsttid vid hjärtstopp i Sverige låg år 2016 kring 10 
minuter vilket är alldeles för lång tid i händelse av misstänkt hjärtstopp (Herlitz 2016). 
En person som plötsligt drabbas av hjärtstopp har som störst chans att överleva tidigt i 
förloppet och i detta avseende fyller bystander-HLR en viktig funktion (Cummins et al. 
1991; Agerskov et al. 2015; Ringh et al. 2015a; Scholten, Van Manen, Van Der Worp, 
Ijzerman & Doggen et al. 2011).  
  
Claesson et al. (2017) har undersökt i hur stor grad personer som drabbats av hjärtstopp 
utanför sjukhus blir defibrillerade. Studien bygger på data från år 2008–2015 där de 
jämför hur stor andel av hjärtstoppen som defibrillerats innan ambulansens ankomst. 
Författarna kunde se en kraftig ökning från 5 % år 2008 till 20 % år 2015. I analysen av 
data kunde en ökad 30-dagars överlevnad (68 %) ses hos patienter med hjärtstopp som 
defibrillerats av bystander innan ambulansens ankomst, i jämförelse med hjärtstopp som 
defibrillerats av ambulanspersonal (23 %), vilket betonar vikten av att tidigt starta HLR 
och koppla upp hjärtstartare. Herlitz et al. (2005) har genomfört en studie där de 
undersökte vilka faktorer som ökade patientens chans att överleva i samband med 
hjärtstopp utanför sjukhus. Faktorer som ökade överlevnaden då en person drabbats av 
hjärtstopp var om den initiala rytmen var ventrikelflimmer, om hjärtstoppet var 
bevittnat och om start av omedelbar HLR. Om hjärtstoppet larmas in fort till 112 och en 
ambulans omgående larmas ut ökar chanserna att överleva för patienten. Vidare ökade 
chanserna att överleva om patienterna var av lägre ålder jämfört med äldre. 
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Agerskov et al. (2015) betonar också vikten av tidig HLR. Deltagarantalet i deras studie 
var 521 personer som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus, och författarna kunde i sin 
analys se att vid de tillfällen personerna blivit defibrillerade innan ambulansens ankomst 
låg 30-dagars överlevnaden på 64 %. Om personen inte blivit defibrillerad innan 
ambulansens ankomst låg 30-dagars överlevnaden på 47 %. Detta styrks av Holmberg, 
Holmberg, Herlitz & Gardelov (1998) som kunde se liknande resultat när de granskade 
totalt 14 065 hjärtstopp som skett utanför sjukhus under 5 års tid. 
  
I studien skriven av Valenzuela et al. (2000) påtalas tydliga resultat där man lyckats 
påvisa en överlevnad på 74 % hos de personer som drabbats av ett bevittnat hjärtstopp 
med ventrikelflimmer som första rytm som därefter erhöll adekvat behandling med 
HLR och defibrillering inom 3 minuter. Om defibrillering däremot skedde senare än 3 
minuter överlevde 49 % av personerna. Studien byggde på att amerikanska kasinon 
utrustades med defibrillatorer, som sedan var tänkta att användas av säkerhetsvakterna 
som arbetade på dessa kasinon. Genom snabb defibrillering, som helst skulle ske inom 3 
minuter, hade personen bäst chans att överleva. Deltagarantalet som inkluderades i 
studien var 105 personer.  
 
En annan artikel som också adresserar ämnet tidig HLR är Hasselqvist-Ax et al. (2015) 
som analyserar drygt 30 000 hjärtstopp som skett utanför sjukhus och undersöka de fall 
där HLR påbörjats innan ankomst av ambulans och om detta ökade överlevnaden. I 
studien kunde ett tydligt samband ses mellan ökad överlevnad och start av tidig HLR. 
Mer än dubbelt så många överlevde när tidig HLR startades av bystander. 
 
 

SAMBA & SMS-livräddning 

I Sverige har det under en längre tid bedrivits en utbildningsverksamhet i hjärt- och 
lungräddning vilket har gjort att cirka tre miljoner människor har utbildats i hjärt- och 
lungräddning (Herlitz 2016). Genom att använda sig av SMS-livräddare på plats ökar 
chansen till överlevnad om HLR påbörjas innan ambulansens ankomst (Scholten et al. 
2011) samt om patienten blivit defibrillerad innan ambulansens ankomst (Ringh et al. 
2015a; Agerskov et al. 2015). 
 
SAMBA (Swedish AED and Mobile Bystander Activation trial) är ett projekt som med 
hjälp av mobil telefoni och mobil positionering möjliggör att individer som registrerat 
sig som SMS-livräddare kan få ett larm om hjärtstopp utanför sjukhus. Antingen larmas 
individer till att ta sig till platsen och påbörja HLR eller att hämta hjärtstartare och 
därefter ta sig till hjärtstoppet (Hjärtstoppscentrum 2017). För att kunna anmäla sig som 
frivillig SMS-livräddare ska man senaste 3 åren ha genomgått utbildning i HLR. 
Ringh et al. (2015b) ville ta reda på om det gick att öka andelen personer som påbörjar 
HLR innan ambulansens ankomst med hjälp av ett mobilt positioneringssystem. Vid 
jämförelse av två grupper erhöll den ena gruppen ett textmeddelande i telefonen samt ett 
telefonsamtal. I textmeddelandet bifogades information om att ett misstänkt hjärtstopp 
inträffat i närheten samt adress. Kontrollgruppen lokaliserades av det mobila 
positioneringssystemet men erhöll ej något textmeddelande eller telefonsamtal. Studien 
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kom fram till att betydligt fler påbörjade HLR i väntan på ambulans när de använde sig 
av det mobila positioneringssystemet än kontrollgruppen. 
 
Tjänsten SMS-livräddnings syfte är att i händelse av hjärtstopp ta hjälp av frivilliga 
livräddare. Personer som registrerat sig till tjänsten blir då via sin mobiltelefons 
positionering utlarmade av SOS om de skulle befinna sig i närheten av ett misstänkt 
hjärtstopp (SMSlivräddare 2018), för att utföra livräddande behandling och därefter 
samarbeta och/eller lämna över arbetet helt till ambulanssjuksköterskan. SMS-
livräddarna får efter att ha varit behjälpliga vid hjärtstopp ett e-postmeddelande från 
organisationen SMS-livräddare med uppföljande frågor för att utvärdera händelsen och 
bidra till den vetenskapliga utvärderingen i projektet. Om SMS-livräddaren efter att ha 
utfört HLR uttryckt behov av psykosocialt stöd kan organisationen SMS-livräddning 
bistå med detta.  
 
I början användes en SMS-tjänst som skickade ut ett SMS i händelse av hjärtstopp, men 
sedan 2015 utvecklades tekniken vilket gör att man genom en applikation får notis om 
hjärtstopp i närheten med hjälp av GPS-teknik och positionering (Ringh, Fredman, 
Nordberg, Stark & Hollenberg 2011). Projektet startades till en början i Stockholm, men 
sedan hösten 2016 är Västra Götalandsregionen med.  
 
Inom Västra Götalandsregionen fanns hösten 2017 8200 registrerade SMS-livräddare. 
Under de första 8 månaderna år 2017 larmades SMS-livräddare till 330 misstänkta 
hjärtstopp, varpå de påbörjade HLR i 50 fall då de var först på plats. (SMSlivräddare 
VGR 2017).  
 
 

Ambulanssjuksköterskans omvårdnad vid hjärtstopp 

Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) genomförde i sin studie intervjuer med 
närstående till personer som drabbats av hjärtstopp. Syftet var att undersöka hur 
närstående upplevde hjärtstoppet och tiden efter. De närstående upplevde en stor 
blandning av känslor, bland annat känslor av otillräcklighet och begränsning, då de 
önskade hjälpa sin närstående, samtidigt som de ville hålla ett avstånd. 
Ambulanssjuksköterskan har ett ansvar att informera patientens närstående om de 
åtgärder som genomförs i samband med HLR, vilket höjer närståendes känsla av 
delaktighet. Denna information ska anpassas till dem närstående så att den är lätt att 
förstå och ta in. Vidare ska ambulanssjuksköterskan stödja närstående och visa empati i 
denna svåra stund för att därmed minska lidande och i förlängningen öka närståendes 
känsla av välbefinnande (Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterska 2012). 
Respondenterna uppgav att de pendlade mellan hopp och förtvivlan när de såg sin 
närstående under pågående HLR. Vidare upplevde de närstående en stor osäkerhet och 
förtvivlan om hur framtiden skulle komma att se ut (Bremer, Dahlberg & Sandman 
2009). En studie som beskriver ett annat perspektiv är den skriven av Zijlstra, Beesems, 
De Haan, & Koster (2015). Studien undersöker hur bystander påverkas psykiskt efter att 
ha utfört HLR i samband med hjärtstopp utanför sjukhus. Bystander blev kontaktade 4–
6 veckor efter att de utfört HLR, i syfte att utvärdera i vilken grad dessa blivit 
påverkade. 59 % av bystander uppgav att händelsen gjorde dem påtagligt påverkade. 
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Walker (2014) undersöker i sin studie hur personal från akutsjukvården, bland annat 
ambulans, upplever närvaro av bystander i samband med hjärtstoppssituationer. 
Studiens resultat visade att personalen upplevde det viktigt att visa uppskattning, 
bekräfta och respektera bystandern. Närvaron av bystander skapade en värdefull resurs i 
en situation där ett par extra händer aldrig skadar. Av bystandern kunde viktig 
information erhållas om den drabbade personen, detta skapade en god grund för 
personalen att vårda patienten på bästa sätt. I samband med hjärtstoppssituationer var 
vissa ur ambulanspersonalen enbart fokuserade på den drabbade personen, och det 
kunde leda till att bystander blev åsidosatta. När ambulansen anlände till plats var det 
ofta en naturlig utveckling att bystandern steg in i en avvaktande roll som följare. 
Ambulanssjuksköterskan har ett ansvar att fördela tillgängliga resurser på plats, men 
även att kommunicera med dessa för att i förlängningen möjliggöra en säker och god 
vård för patienten (Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterska 2012). När 
närstående till den drabbade fanns på plats skapade detta ofta en ökad stressnivå hos 
personalen, speciellt när de var upprörda och grät. Ambulanspersonal upplevde det då 
utmanande att fokusera på patienten (Walker 2014). I kompetensbeskrivningen ska 
ambulanssjuksköterskan (2012) agera som en ledare i samband med HLR, en roll som 
är viktig såväl som utmanande. Ambulanssjuksköterskan har ett ansvar att ge patienten 
bästa förutsättning till överlevnad, ta hand om närstående och kommunicera med övrig 
vårdpersonal samt bystanders. Walker (2014) påtalar att bystandern uppgav att de fick 
en djupare förståelse för hur effektiv HLR utförs. Vidare uppskattade de möjligheten att 
ta hand om och trösta de närstående. 
 
Axelsson, Herlitz och Fridlund (2000) skriver i sin studie om drivkraft och motivation 
till att man ingriper och startar HLR på en främmande människa. I studiens resultat 
framkommer att människor ingriper och startar HLR med en känsla och drivkraft av 
mänsklighet och en genuin vilja hjälpa sin medmänniska. Vidare påtalade studiens 
deltagare att de upplevde en känsla av kompetens, skyldighet och mod.  De uppgav att 
de ville ta ansvar för att de är utbildade i HLR. Ambulanssjuksköterskan har ett ansvar 
att kommunicera och samverka med bystander på plats och ska utföra sitt arbete på ett 
sätt som främjar ambulanssjukvårdens anseende och öka allmänhetens förtroende. Det 
är viktigt att bystanders möte med ambulanssjuksköterskan blir positivt för att främja en 
god relation för framtida möten (Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterska 
2012).  
 
I kompetensbeskrivningen (2012) för ambulanssjuksköterskor betonas vikten av att 
arbetet ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt, och detta blir än mer tydligt under 
en hjärtstoppssituation. I samband med hjärtstopp är det viktigt att 
ambulanssjuksköterskan behandlar patienten med värdighet, ser varje patient som unik 
samt visar omtänksamhet och respekt för vem denne är. Personcentrad vård i samband 
med hjärtstopp utgår ifrån patientens behov med hänsyn till att bevara integritet och 
värderingar (Ekman & Norberg 2013, ss. 29–61). Detta förhållningssätt är viktigt och 
utmanande då hjärtstoppet äger rum i en offentlig miljö. Patientens integritet blir i en 
offentlig miljö utsatt och ambulanssjuksköterskan har en etisk utmaning att försöka 
skydda patientens integritet samt skapa en trygg vårdmiljö för såväl ambulanspersonal 
som patient och anhöriga. Mötet med patienten bör präglas av en närhet, och för att 
lyckas med detta bör ambulanssjuksköterskan ha en bred kompetens för att effektivisera 
omhändertagandet av patient och anhöriga (Kompetensbeskrivning för 
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ambulanssjuksköterska 2012). I en tidskritisk situation som hjärtstopp är det viktigt att 
ambulanssjuksköterskan tillämpar ett stödjande omhändertagande till såväl patienten 
som närstående. I dessa situationer ska ambulanssjuksköterskan anpassa sitt språk till de 
närstående så att de erhåller adekvat information. När det är brist på resurser har 
ambulanssjuksköterskan ett ansvar att organisera tillgängliga resurser på plats för att 
säkerställa en god kvalitet i omvårdnadsarbetet, vilket under ett hjärtstoppsscenario kan 
vara att använda sig av SMS-livräddare.  
  
Teamarbete i samband med HLR ska ses som ett samarbete där man vill skapa goda 
förutsättningar för att effektivisera omhändertagandet av patienten. Teamarbetet ska 
genomsyras av en tydlig och adekvat kommunikation för att skapa goda förutsättningar 
under HLR. Om ambulanssjuksköterskan har kunskap om andra teammedlemmars 
kunskaper och möjligheter kan man på ett bra sätt uppnå resultat om resurserna används 
på rätt sätt (Carlström, Kvarnström & Sandberg 2013, ss. 63–101). Vidare skriver 
Johansson och Wallin (2013, s. 138) att de omvårdnadsåtgärder patienten erhåller ska 
vara evidensbaserade i kombination med kunskap och erfarenhet samt gällande 
riktlinjer. Utöver detta ska ambulanssjuksköterskan vilja utveckla och göra förbättringar 
inom sjukvården (Hommel, Idvall & Andersson 2013, ss. 147–179), bidra till en säker 
vård (Öhrn 2013, ss. 181–215) samt vara med i utvecklingen kring informations- och 
kommunikationstekniken för att förbättra hälso- och sjukvården (Sävenstedt & Florin 
2013, ss. 217–258). 
 
 

PROBLEMFORMULERING 

SMS-livräddare är relativt nytt inom Sverige och det finns idag begränsat med 
forskning som beskriver hur ambulanssjuksköterskor upplever SMS-livräddarens roll 
och hur samarbetet mellan dessa fungerar vid misstanke om hjärtstopp. År 2016 
påbörjades livräddande behandling vid 5312 tillfällen av bystander vid hjärtstopp 
utanför sjukhus (Herlitz 2016). I tidskritiska situationer som hjärtstopp är ett 
välfungerande samarbete mellan de som utför HLR det som lägger grunden för snabb 
och effektiv vård (Andersen et al. 2010).  
 
Idag larmas SMS-livräddare ut tillsammans med ambulans vid misstanke om hjärtstopp. 
Den ambulans som blivit tilldelad uppdraget informeras av larmcentralen att SMS-
livräddare är knutna till ärendet. Det innebär att ambulanssjuksköterskan behöver ha 
goda kunskaper i att kommunicera och samarbeta med SMS-livräddare för att ta över 
och fortsätta med livräddande vårdåtgärder.  
SMS-livräddaren kan ses som en ny partner till ambulanssjuksköterskan och det är 
viktigt att undersöka hur ambulanssjuksköterskan upplever samarbetet för att 
kvalitetssäkra omhändertagandet av patienten. Denna undersökning kan bidra med 
ökade kunskaper om samarbetet mellan SMS-livräddare och ambulanssjuksköterskan 
samt identifiera förbättringsområden som kan bidra till utveckling inom 
ambulanssjukvården i samband med SMS livräddning.  
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SYFTE 

Att undersöka hur ambulanssjuksköterskan upplever SMS-livräddarens roll samt hur 
samarbetet mellan dessa fungerar vid misstanke om hjärtstopp. 
 
Frågeställningar: 

 Hur upplever ambulanssjuksköterskan SMS-livräddarens roll? 
 Hur fungerar samarbetet mellan ambulanssjuksköterskan och SMS-livräddaren 

vid misstanke om hjärtstopp? 

 

METOD 

Design 

Denna studie genomfördes som en enkätstudie med kvantitativ och retrospektiv design. 
Data samlades in från sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som arbetade inom 
ambulanssjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En enkät är ett effektivt 
verktyg för att sammanställa större mängder data från en stor mängd respondenter 
(Billhult & Gunnarsson 2012, s. 140).  
 
 

Urval 

Studiens deltagare var sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som arbetar eller har 
arbetat inom ambulanssjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Västra 
Götalandsregionen, vilken består av 8 ambulansstationer med totalt 150-200 
medarbetare. Deltagarna till studien valdes ut med ett subjektivt urval (Eliasson 2013, s. 
50), alltså deltagarna valdes ut specifikt för studien då deltagarna blivit utlarmade på 
samma ärende som SMS-livräddare. Med ärendenummer menas det nummer som ett 
ambulansuppdrag blir tilldelat vid utlarmning från SOS. Vi fick hjälp av organisationen 
SMS-livräddning Västra Götaland, se bilaga 1, för att erhålla ärendenummer till de fall 
där SMS-livräddare hade larmats ut till misstänkta hjärtstopp. Dessa fall omfattade 
områdena Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö mellan datumen 161201–
171231. Dessa ärenden var 276 till antalet.  
 
Kontakt togs med verksamhetschefen för ambulanssjukvården Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset för att få en tillfällig tillgång till journalsystemet Ambulink, se 
bilaga 2. I Ambulink söktes efter de ärendenummer som erhållits från SMS-livräddning 
VGR, detta för att ta reda på vilken personal som bemannade den specifika ambulansen 
i samband med att SMS-livräddare blev utlarmade.  
 
Totalt användes 276 ärenden i Ambulink för att få fram den personal som bör ha 
kommit i kontakt med SMS-livräddare. Nästa steg var att gå igenom varje enskilt 
ärende och söka på samtliga ambulanser som var knutna till det ärendet, ex 001-002-
003-004 osv i slutet av ärendenumret. Första såväl som assisterande ambulanser 
inkluderades samt alla som misstänkts stött på SMS-livräddare.  
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Samtliga sjuksköterskor sorterades i ett dokument i Excel. Sortering utfördes så att varje 
enskilt namn endast förekom en gång i dokumentet. I schemaportalen för anställda på 
SU ambulans fanns yrkesbeteckning på varje enskild personal som användes för att 
selektera ut sjuksköterskorna. Totalt hade 166 sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor blivit utlarmade i samband med SMS-livräddare vid misstanke 
om hjärtstopp.  
 
Inklusionskriterier:  

 Sjuksköterska  
 Specialistsjuksköterska  
 Medverkat på ett fall där det funnits en patient vid misstänkt hjärtstopp  
 Stött på SMS-livräddare.  

 
Exklusionskriterier:  

 Ärenden utan patient  
 Avbrutna uppdrag (antingen av SOS eller annan ambulans)  
 Läkare och ambulanssjukvårdare  
 Ej stött på SMS-livräddare  
 Journal fanns ej i ambulink  
 Osignerad journal  
 Författarna till studien exkluderades då författarnas förkunskap kunde påverka 

enkätsvaren på ett vinklat sätt.  
 
 

 
Flödesschema över urvalsprocessen 
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Datainsamling 

Då inga beprövade enkätformulär fanns valde författarna att skicka en egenkonstruerad 
enkät, se bilaga 3, via mail till de i förväg utvalda deltagarna på ambulanssjukvården 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en påminnelse skickades ut två dagar innan 
enkäten stängdes.  Respondenterna hade möjlighet att besvara enkäten under en vecka, 
180216 - 180223. Påminnelse skickades ut 180221. Med denna enkät följde en inbjudan 
att delta i studien samt ett informationsbrev. Fråga 1 i enkäten var uppbyggd på ett sätt 
att de respondenter som inte träffat en SMS-livräddare blev instruerade att svara nej på 
denna fråga, för att därefter hoppa över resterande frågor och skicka in enkäten. De 
respondenter som svarade ja på första frågan blev instruerade att fortsätta svara på 
resterande frågor. Detta ledde till att de svar som kom in var från sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor som träffat en SMS-livräddare i samband med misstänkt 
hjärtstopp. När deltagarna svarat på enkäten registrerades svaren så att dessa blev 
tillgängliga för författarna. Google formulär var det program som användes, och i detta 
program sammanfattades inkomna svar automatiskt.  
 
 

Dataanalys 

För att analysera och presentera insamlad data användes programmet SPSS (statistical 
package for the social sciences, version 24). Data strukturerades i tabeller för att på ett 
enkelt sätt kunna få en klar överblick över materialet i SPSS. Vidare användes 
funktionen descriptive statistics och frequencies i SPSS för att presentera studiens 
resultat med antal och andelar i diagram, tabeller och löpande text. Funktionen select 
cases användes för att analysera könsfördelning, åldersfördelning, arbetslivserfarenhet 
samt yrkestillhörighet. Inga övriga jämförelser utfördes.  
 
 

Etiska överväganden 

Inför genomförandet av denna studie studerades lag 2003:460, som lyfter och adresserar 
lagar och bestämmelser om etikprövning som omfattar människor. Personuppgiftslagen 
1998:204 studerades likväl för att undvika etiska misstag. Vidare undersöktes vilka 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet) inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning som var viktiga att ta hänsyn till. Författarna utförde en 
tydning av ovan nämnd lag och även vilka regler och riktlinjer som var gällande. Innan 
data samlades in och analys utfördes erhölls tillstånd att genomföra studien av SMS-
livräddning Västra Götalandsregionen samt tillstånd hos verksamhetschefen för 
ambulanssjukvården Sahlgrenska Sjukhuset, se bilaga 1 och 2. 
 
Den grupp som vi avsåg att studera erhöll ett informationsbrev som förklarade vad vi 
ville uppnå med vår studie, se bilaga 3, vikten av den och hur den skulle genomföras. 
Vidare förklarades hur data skulle analyseras, presenteras samt hur den skulle användas. 
I brevet förklarades också att deltagandet i studien var frivilligt (Kjellström 2012, s. 82) 
och att deltagarna besvarade enkäten anonymt (Kjellström 2012, s. 86). Enbart 
författarna hade tillgång till insamlad data, vilket innebar att personer utifrån ej skulle 
kunna spåra svar till specifika respondenter. När data insamlades kunde vi som 
författare inte spåra en besvarad enkät till en specifik respondent. Inför genomförandet 
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av denna studie bedömdes den samlade informationen kring lagar, bestämmelser och 
riktlinjer att en etisk prövning inte behövde genomföras. 
 
 

RESULTAT 

Totalt skickades enkäten ut till 166 sjuksköterskor. Utav dessa 166 sjuksköterskor fick 
vi svar ifrån 71 stycken (43 %), varpå 44 av dessa har stött på SMS-livräddare vid 
misstanke om hjärtstopp. Det är på dessa 44 personer studiens resultat baseras på. Det 
externa bortfallet, de som ej svarat på enkäten, uppgick till 95 stycken (57 %) och det 
interna bortfallet, de som ej träffat SMS-livräddare, uppgick totalt till 27 stycken (38 
%). De demografiska frågorna presenteras i nedanstående tabell.  
 
 
 N (%) 
Kön 
Kvinna 
Man 

 
19 (43) 
25 (57) 

Ålder  
20-30år 
31-45år 
45år och äldre 

 
18 (41) 
21 (48) 
5 (11) 

Yrke 
Sjuksköterska 
Specialistsjuksköterska 

 
19 (43) 
25 (57) 

Arbetslivserfarenhet 
0-2år 
2-5år 
5år eller längre 

 
8 (18) 
24 (55) 
12 (27) 

Tabell 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

Hur många ambulansuppdrag har du varit på med SMS-livräddare?  
(Enkätfråga 6) 

 
Diagram 1. 
 
Majoriteten av respondenterna (70 %) har varit på 1 eller 2 uppdrag där de träffat SMS-
livräddare.  
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Vilken plats inträffade hjärtstoppet på? (ett eller flera svarsalternativ är möjliga, 
enkätfråga 7) 
 

Diagram 2. 

 
Den vanligaste platsen för att träffa en SMS-livräddare vid misstanke om hjärtstopp var 
i patientens hem, följt av gator/torg samt affär.  
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I vilken grad tycker du att det är viktigt att aktivt söka kontakt med SMS-
livräddaren vid ankomst? (Enkätfråga 8) 
 
 
 

Låg grad Ganska låg 
grad 

Varken eller Ganska hög 
grad 

Hög grad 

N (%) 
 

1 (2) 4 (9) 3 (7) 21 (48) 15 (34) 

Tabell 2.  
 
Majoriteten av respondenterna (82 %) ansåg att det i ganska hög grad till hög grad var 
viktigt att aktivt söka kontakt med SMS-livräddaren vid ankomst, resterande 18 % var 
mellan låg grad till varken eller.   
 
 
Identifierade SMS-livräddaren sig? (Enkätfråga 9) 
 

 
Diagram 3. 
 
I de flesta fall (84 %) identifierade sig SMS-livräddaren för sjuksköterskorna.  
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Vilken information tycker du är viktigt att få från SMS-livräddaren? (ett eller 
flera svarsalternativ är möjliga, enkätfråga 10) 
 

Diagram 4. 
 
Respondenterna uppgav att den information som var viktigast att få från SMS-
livräddaren var om hjärtstoppet var bevittnat/obevittnat, hur länge HLR har pågått samt 
om den drabbade blivit defibrillerad. 
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Hur fungerade samarbetet mellan ambulanspersonalen och SMS-livräddaren? 
(Enkätfråga 11) 
 
 
 

Dåligt Ganska 
dåligt 

Varken eller Ganska bra Mycket bra 

N (%) 
 

0 (0) 1 (2) 11 (25) 17 (39) 15 (34) 

Tabell 3. 
 
Respondenterna uppgav en varierad bild där de skulle bedöma hur samarbetet med 
SMS-livräddaren fungerade. Majoriteten, 73 %, ansåg dock att samarbetet fungerade 
ganska bra till mycket bra. 
 
 
Upplever du att en SMS-livräddares närvaro kan hindra dig i ditt arbete? 
(Enkätfråga 12) 
 

 
Diagram 5. 
 
En tydlig majoritet av respondenterna ansåg att SMS-livräddaren ej var ett hinder. En 
mindre andel (14 %) var osäkra.  
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En respondent svarade ja på ovanstående fråga. Respondenten skrev i fritext “När det är 
uppdrag där patient är avliden på ett vis som ej ser så trevligt ut. Blir ytterligare en 
person att ta hand om.”.  
 
 
I vilken grad anser du att en SMS-livräddare är en tillgång i samband med 
hjärtstopp? (Enkätfråga 13) 
 
 
 

Låg grad Ganska låg 
grad 

Varken eller Ganska hög 
grad 

Hög grad 

N (%) 
 

0 (0) 1 (2) 2 (5) 19 (43) 22 (50) 

Tabell 4. 
 
93 % av respondenterna ansåg i ganska hög grad till hög grad att SMS-livräddaren är en 
tillgång i samband med hjärtstopp. 
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Hur skulle du föredra att använda en SMS-livräddare i samband med HLR (ett 
eller flera svarsalternativ är möjliga, enkätfråga 14) 
 

Diagram 6. 
 
86 % av respondenterna ansåg att en SMS-livräddare kunde bistå med kompressioner, 
75 % hjälpa till med praktiska saker, och 36 % ta hand om närstående. 11 % av 
respondenterna ansåg att SMS-livräddaren kunde hjälpa till med annat än alternativen 
ovan. I övrigt ansåg ingen av respondenterna att SMS-livräddare kunde hjälpa till med 
ventilering av den drabbade personen.  
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I vilken grad anser du det viktigt att ge återkoppling till SMS-livräddaren om 
dennes insats? (Enkätfråga 15) 
 
 
 

Låg grad Ganska låg 
grad 

Varken eller Ganska hög 
grad 

Hög grad 

N (%) 
 

0 (0) 0 (0) 2 (5) 12 (27) 30 (68) 

Tabell 5. 
 
95 % av respondenterna ansåg att det i ganska hög grad till hög grad var viktigt att ge 
återkoppling till SMS-livräddare om dennes insats.  
 
 
Tror du att patientens överlevnad ökar om ambulanspersonalen och SMS-
livräddaren har ett gott samarbete? (Enkätfråga 16) 
 

 
Diagram 7. 
 
Majoriteten av respondenterna (80 %) trodde att patientens överlevnad ökade om 
ambulans och SMS-livräddare hade ett gott samarbete. En mindre andel (18 %) var 
osäkra och 2 % trodde inte att patientens överlevnad ökar vid ett gott samarbete.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Att använda sig av kvantitativ metod och enkät är lämpligt då man önskar undersöka 
vad en större grupp har för åsikter om ett specifikt ämne (Eliasson 2013, s. 31). Vidare 
är kvantitativ metod lämpligt då frekvenser ska räknas ut, men kan också användas för 
att undersöka hur stor del av en population som tycker en viss sak. Dock ges det ofta 
utrymme till mer djup och omfattande svar då kvalitativa metoder används (Trost & 
Hultåker 2016, s. 22).  
 
Urvalet skedde med ett så kallat subjektivt urval, det vill säga riktat urval, där 
författarna innan studien valde att undersöka de sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor som träffat en SMS-livräddare vid misstanke om hjärtstopp. 
För att ha möjlighet att selektera ut de sjuksköterskor som träffat en SMS-livräddare 
erhölls specifika ärendenummer ifrån SMS-livräddare VGR. Vid sammanställning av 
dessa ärendenummer hade totalt 166 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor mellan 
161201 - 171231 blivit utlarmade tillsammans med SMS-livräddare vid misstanke om 
hjärtstopp. Styrkan med ett subjektivt urval (Eliasson 2013, s. 50) är att deltagarna 
specifikt valdes ut för att författarna hade möjlighet att veta vilka som blivit utlarmade 
tillsammans med SMS-livräddare. Författarna upplevde att de med hjälp av insamlad 
data kunde besvara samtliga frågeställningar. 
  
 
Validitet & Reliabilitet  
 
Genom att specifikt undersöka de sjuksköterskor som stött på SMS-livräddare samt med 
en utförlig och tydlig metodbeskrivning ökar validiteten för studien (Gunnarsson & 
Billhult 2012, ss. 152-153). Enkätfrågorna skickades till en grupp kollegor som fick 
komma med förbättringsförslag (Trost & Hultåker 2016, s. 63), vilket ökade studiens 
validitet. Feedback erhölls ifrån en mindre grupp av sex stycken sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården, vilket kan ses som en styrka för studien. Med hjälp av denna 
feedback justerade författarna nedanstående frågor.  
 
Enkätfråga 1: Tillkom för att selektera ut de sjuksköterskor som stött på SMS-livräddare 
eller inte vid misstanke om hjärtstopp, med tanke på att sjuksköterskorna kan vara 
ovetande om att en SMS-livräddare är knuten till ärendet.  
  
Enkätfråga 7: Justerades gällande vilken plats hjärtstoppet inträffade på. Utgick ifrån 
Svenska hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport för platser med hjärtstopp utanför 
sjukhus.  
 
Enkätfråga 10: Svarsalternativet ”Annat” blev tillagt.  
 
Enkätfråga 12b: Tillkom för att undersöka anledningen till att sjuksköterskan upplever 
SMS-livräddares närvaro som hindrande i sitt arbete. 
 
Enkätfråga 14: Justeringar genomfördes gällande textspråk och formulering.   
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Författarna skickade ut enkäten elektroniskt till varje enskild respondent, dock kan 
respondenter ha svarat på enkäten tillsammans eller påverkat varandras svar. Det är 
viktigt att respondenten svarar på enkäten utifrån sina egna erfarenheter och inte i 
samråd med någon annan respondent, vilket skulle kunna påverka respondenten till att 
svara annorlunda och detta påverkar i sin tur reliabiliteten. Enkäten skickades ut till 
arbetsmailen vilket gör att respondenterna som besvarade enkäten kan ha gjort det på 
sin arbetsplats då övrig ambulanspersonal befann sig i närheten och kunde påverka 
besvarandet av enkäten. Google formulär användes för att utforma och skicka enkäten 
till respondenterna, dock var det en nackdel att enkäten gick att besvara flera gånger 
vilket kan ha påverkat reliabiliteten. Författarna var ovetandes om enkäter besvarades 
flera gånger, då enkäten besvarades anonymt.  
 
En svaghet i utformningen av enkätfrågorna som författarna uppmärksammades på efter 
att den gått ut till respondenterna var att vissa frågor var utformade på så sätt att de 
passade bättre till de respondenter som varit på ett enstaka hjärtstopp med SMS-
livräddare. De som varit på flera hjärtstopp kunde ha uppfattat dessa frågor svårare att 
besvara. Exempel på frågor som stöter på detta problem är fråga 9 och 11. Detta kan ha 
påverkat reliabiliteten negativt (Gunnarsson & Billhult 2012, ss.153-154). I fråga 9 kan 
respondenter ha varit på flera uppdrag med SMS-livräddare, där SMS-livräddarna inte 
alltid identifierat sig. I fråga 11 kan respondenten ha samarbetat med SMS-livräddare på 
flera ärenden vilket gör att frågan kan bli svår att besvara. En annan faktor som 
författarna inte kunde styra över var att det kunde finnas sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor som kunde ha varit på uppdrag med SMS-livräddare utanför 
den period författarna valt att studera.  
En styrka med studien är att författarna och respondenterna hade personlig kännedom 
om varandra, vilket kunde påverka svarsfrekvensen positivt.   
 
Enkäterna sändes ut samtidigt och formuläret såg likadant ut för samtliga respondenter. 
Respondenterna erhöll samma informationsbrev bifogat i enkäten. Enkäten skickades ut 
elektroniskt vilket ledde till att respondenterna närsomhelst kunde besvara frågorna, 
vare sig det var natt eller dag. De demografiska frågorna beskrev respondenternas kön, 
ålder, yrke och yrkeslivserfarenhet. När fråga 3 utformades, kunde ett alternativ till 
åldersindelning vara att använda sig av tioårsklasser, exempelvis åldersgrupp 15–24, 
25–34 och så vidare. I denna studie har författarna anpassat enkätens åldersgrupper till 
att representera åldersgrupperna som arbetade på ambulansen. (Trost & Hultåker 2016, 
s.68).  
 
Enkätfrågorna utformades för att undvika enformiga svarsalternativ, exempelvis att ha 
för många frågor där respondenten uppgavs skatta grader i sin inställning till ett visst 
fenomen (Trost & Hultåker 2016, s. 70). Att använda sig av mestadels frågor med fasta 
svarsalternativ kan vara fördelaktig då detta är mindre tidsödande för respondenten, 
dock använde vi oss av en fråga där de respondenter som upplevt sig hindrade av en 
SMS-livräddare fick möjlighet att i fri text skriva anledning till detta (Trost & Hultåker 
2016, s. 74). Genom att undersöka vad hindret beror på kan man identifiera eventuella 
förbättringsområden i samarbetet mellan ambulanssjuksköterskan och SMS-livräddaren. 
En risk med fasta svarsalternativ är det speglar författarens sätt att tänka, vilket kanske 
inte passar respondenternas sätt att tänka (Trost & Hultåker 2016, s. 77). Detta har 
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studiens författare varit medvetna om när enkätfrågorna utformades. Författarna valde 
att använda sig av fem graderade steg som svarsalternativ vilket gör att svaren sprider 
sig bättre än om man har tre steg då det hos människor finns en viss benägenhet att 
undvika ändpunkterna och sträva mot mitten. (Patel & Davidson 2003, s. 77).    
 
Vidare har enkäten haft ett enkelt och tydligt språk vilket har kontrollerats av de sex 
stycken sjuksköterskor som författarna tog emot feedback av. Negationer har i hög grad 
undvikits. Vidare har författarna försökt att ha så korta frågor som möjligt, vilket 
minskar risken att frågan upplevs som förvirrande och svår att förstå. Utformningen av 
enkätfrågorna använde ett språk för att skapa en sammanhängande helhet och röd tråd. 
Eventuella rangordningar av enkätfrågornas svarsalternativ och värdeladdade ord har i 
stor grad försökt att undvikas (Trost & Hultåker 2016, ss. 80–89). Ordningen på 
enkätens frågor utformades med en logisk uppbyggnad. Författarna valde att placera de 
demografiska frågorna som inledande frågor. Studiens resultat presenteras i 
stapeldiagram.  
 
Enkäten var öppen att besvara mellan 180216 – 180223. Respondenternas tid att 
besvara enkäten bestämdes i samråd med handledare. Påminnelse till respondenterna 
skickades ut 180221 via arbetsmailen och sociala medier, dock har författarna varit 
noggranna med att inte pressa respondenterna på något sätt utan enbart påmint dem att 
besvara enkäten (Trost & Hultåker 2016, s. 121). Påminnelse har skett via sociala 
medier (Facebook) och arbetsmail. Påminnelse skickades via sociala medier på grund av 
att svarsfrekvensen med största sannolikhet ökar, då det finns en problematik att 
personalen inte regelbundet kontrollerar sin arbetsmail. Dock framgick det inte i 
informationsbrevet att en påminnelse skulle skickas ut till respondenterna.   
 
Inför utformningen av enkäten togs också kodningen av data i beaktande. Enkätsvar nr 1 
i Google formulär blev också inmatat svar nr 1 i SPSS, vilket kopplade ihop de två olika 
programmen på lämpligt sätt. I takt med att svaren kom in till Google formulär, vilka 
sammanställdes i diagram med procentsats samt individuella svar, fördes de in till 
SPSS. Detta sparade tid vilket gav möjlighet att kontrollera att koderna fungerade 
tillfredställande. Inmatad data kontrollerades av båda författarna för att undvika 
inmatningsfel eller andra felaktigheter. Webbenkäters styrka är att de kan användas för 
att begränsa kostnader, snabbt kunna sammanställa svar samt enkelt nå ut till en stor 
mängd människor. Dock behöver respondenten tillgång till dator och internet. Antalet 
enkätfrågor begränsades till ett minimum, dock utan att försaka möjligheten att kunna 
besvara studiens syfte. När webbenkäter används kan det ibland som respondent vara 
svårt att få överblick i hur omfattande enkäten är. En stor risk med webbenkäter är att 
det ofta leder till låg svarsfrekvens, detta har författarna försökt förebygga genom att 
påminna respondenterna. Enkäten utformades och testades på dator, telefon samt 
surfplatta (Trost & Hultåker 2016, ss. 128-142). Data sammanställdes och analyserades 
med en medvetenhet över statistiska fallgropar. Den aktuella fallgropen var att resultat 
på gruppnivå kan vara svårt att generalisera till individnivå (Borg & Westerlund 2012). 
Inmatad data dubbelkontrollerades av båda författarna för att undvika felaktiga värden 
vid inmatning i SPSS. Studiens resultat beskriver vad en grupp sjuksköterskor vid ett 
undersökningstillfälle anser gällande SMS-livräddare, vilket kan vara svårt att 
generalisera till en individnivå.  
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Att konstruera egna frågor kan vara positivt genom att författaren kan skapa frågor med 
studiens syfte i åtanke och att enkätens omfattning går att styra. Dock kan frågorna 
missförstås, författarnas sätt att se på ämnet speglas i för hög grad och svårigheter med 
att tolka och sammanställa data kan uppstå (Billhult & Gunnarsson 2012, s. 142). 
Fördelen med att använda sig av en webbenkät är att det gör det lätt för respondenten att 
besvara då de flesta har tillgång till dator, telefon eller surfplatta. För att ha kontroll på 
bortfallet blev respondenterna instruerade att svara ja eller nej på första frågan i enkäten 
för att sedan fortsätta enligt instruktion (Billhult & Gunnarsson 2012, ss. 144–145). 
Respondenterna kunde ha blivit larmade på samma ärende som SMS-livräddare men ej 
stött på dessa av olika orsaker. Tänkbara orsaker skulle kunna vara att SMS-livräddaren 
ankommer efter ambulansen och väljer att avvika direkt från platsen eller att SMS-
livräddaren ej identifierar sig för ambulanssjuksköterskan på plats. Detta registrerades 
som internt bortfall. Dock erhöll inte författarna några demografiska uppgifter om 
respondenter som inte träffat en SMS-livräddare. Svarsfrekvensen i en enkät ska vara så 
hög som möjligt, men ett lämpligt mål bör ligga kring 70 % (Billhult & Gunnarsson 
2012, s. 146). När respondenten besvarar enkäten kan denne se hela enkäten på sin 
skärm, vilket skapar en ökad känsla av kontroll hos den som besvarar enkäten 
(Skärsäter & Ali 2012, s. 257). En nackdel med att använda sig av en elektronisk enkät 
är att det inte kan garanteras att rätt person besvarat enkäten. 
 
En nackdel när enkätundersökningar genomförs är att ett visst bortfall alltid kommer att 
finnas, samt att den som besvarar enkäten inte har någon möjlighet att ställa frågor till 
den som konstruerat enkäten.  
 
Fördelar med att använda enkäter i en studie är att de kan skickas ut till ett stort antal 
människor, vilka man ofta kan generalisera till. Respondenterna kan i lugn och ro sitta 
och besvara enkäten, samt verkligen fundera över sina svar. Vidare är det lätt att 
standardisera enkäten, så att alla som erbjuds möjligheten att besvara den, får samma 
information och frågor.  
 
Nackdelen med att inte använda sig av en validerad enkät är att studiens enkät ej har 
använts i tidigare studier. Detta kan öka risken för missuppfattning av frågorna samt att 
det blir svårare att styrka att enkäten mäter det som var syftet med studien, vilket 
medför att studiens resultat från dataanalysen ej kan jämföras med andra studier 
(Billhult & Gunnarsson 2012, s.141). Med tanke på att svarsfrekvensen låg på 43 %, 
önskvärd svarsfrekvens är mer än 70 %, kan det vara svårt att göra någon tillförlitlig 
slutsats av resultatet (Billhult & Gunnarsson 2012, s.146). Dock kan enkäten ge 
användbara resultat för vidare studier och forskning inom samma område samt öppna 
upp områden som behöver undersökas ytterligare.    
 
 
Generaliserbarhet 
 
SMS-livräddning är ett projekt som i nuläget enbart innefattar Stockholm och VGR 
vilket gör det svårt att generalisera studiens resultat på ambulanssjukvården i Sverige 
(Priebe & Landström 2012, ss.44-45).  Studien undersöker hur sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset upplever SMS-livräddarens roll 
och samarbetet mellan dessa. För att undersöka andra ambulansorganisationer inom 
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VGR kan nya och liknande studier behöva genomföras. Det finns fler SMS-livräddare i 
storstäder än på landsbygden (SMSlivräddare VGR 2017), vilket leder till att 
sjuksköterskor inom ambulanssjukvården på landsbygden troligtvis träffar en SMS-
livräddare i mindre utsträckning. Detta faktum leder till att sjuksköterskor inom andra 
ambulansorganisationer kan ha andra uppfattningar och uppfatta sms-livräddarens roll 
annorlunda, vilket gör det svårt att applicera studiens resultat på ambulansorganisationer 
utanför ambulanssjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
  
 

Resultatdiskussion 

Majoriteten av respondenterna upplevde SMS-livräddarens roll som positiv och sågs 
som en stor tillgång i samband med HLR. En tydlig majoritet ansåg att SMS-
livräddaren ej utgjorde ett hinder. En stor del av respondenterna ansåg det viktigt att 
aktivt söka upp SMS-livräddaren vid ankomst samt upplevde att samarbetet fungerade 
bra. Respondenterna ansåg det viktigt att ge återkoppling till SMS-livräddaren om 
dennes insats och de flesta trodde att ett gott samarbete mellan ambulanspersonal och 
SMS-livräddare ökade patientens överlevnad.  
   
 
Samarbetet mellan ambulanssjuksköterskan och SMS-livräddaren 
 
När ambulansen anländer till platsen där en person drabbats av plötsligt hjärtstopp var 
det tydligt bland respondenterna att de ansåg det viktigt att aktivt söka upp och 
kommunicera med SMS-livräddaren på plats. Oftast identifierade sig SMS-livräddaren 
för ambulanspersonalen och detta skapade troligtvis förutsättningar för god 
kommunikation. Fernandez Castelao, Russo, Riethmuller & Boos (2013) skriver i sin 
studie att en effektiv kommunikation i samband med HLR skapar en tydlig fördelning 
av de olika rollerna samt en tydligare samordning av de vårdåtgärder som behövs 
utföras. I studien framkommer ett tydligt samband mellan effektiv kommunikation och 
framgångsrik HLR. Ford et al. (2016) påtalar att en tydlig ledare i samband med HLR 
leder till ett bättre omhändertagande av patienten. De betonar vikten av att ledaren inte 
blir alltför involverad i konkreta vårdåtgärder såsom hjärtkompressioner, då denna kan 
tappa överblicken och sin roll som ledare. Fernandez Castelao et al. (2013) påtalar att 
det kan vara fördelaktigt att använda sig av en kommunikation som baseras på closed-
loop, det vill säga ett system där den som mottar information också upprepar denna för 
att minska risken för missförstånd.  
Det vore intressant att i framtiden möjligtvis interagera closed-loop kommunikation då 
ambulanspersonal samarbetar med SMS-livräddare. Ambulanspersonal kan med hjälp 
av effektiv kommunikation få viktiga frågor besvarade av SMS-livräddaren på plats. 
SMS-livräddaren kan då beskriva vart man befinner sig i vårdförloppet samt vad som 
har föranlett hjärtstoppet. 
 
Studiens respondenter upplevde en varierad bild då de skulle beskriva hur samarbetet 
fungerat med SMS-livräddaren. Ett gott samarbete och tydligt ledarskap leder till att 
utförandet av vårdåtgärder effektiviseras under pågående HLR (Ford et al. 2016). 
Fernandez Castelao et al. (2013) påtalar att en god kommunikation leder till gott 
samarbete och framgångsrik HLR. 
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SMS-livräddarens roll ur ambulanssjuksköterskans perspektiv 
 
Majoriteten av respondenterna upplevde inte att SMS-livräddare utgjorde ett hinder utan 
såg SMS-livräddaren som en tillgång i samband med hjärtstopp. Walker (2014) påtalar i 
sin studie att ambulanspersonal oftast upplevde närvaron av bystander positivt. De 
kunde ses som en värdefull resurs som bland annat kunde användas för att erhålla viktig 
information om personen som drabbats av hjärtstopp. Detta gav ambulanspersonalen 
möjlighet att utföra god omvårdnad. En respondent från aktuell studie påtalade att SMS-
livräddaren kunde ses som ett hinder. Respondenten förklarade i fritext att SMS-
livräddaren kunde vara i behov av psykosocial omvårdnad efter att ha sett en avliden 
person. Detta kunde leda till att ambulanssjuksköterskan blivit tvungen att även lägga 
fokus på SMS-livräddaren och inte enbart de närstående. Zijlstra et al. (2015) påtalar i 
sin studie att en högre andel bystander som ingripit för att utföra HLR, 59 %, i efterhand 
blivit påtagligt påverkade av händelsen. Dock ansåg de flesta bystander händelsen som 
en positiv erfarenhet där de fått hjälpa en människa i nöd. Møller et al. (2014) påtalar i 
sin studie att bystanders som utfört HLR ansåg det positivt att erhålla debriefingsamtal 
några dagar efter utförd HLR. I denna studie var det larmcentralen som ringde upp 
bystandern och genomförde en strukturerad intervju. 14 % av respondenterna var osäkra 
på om SMS-livräddarens närvaro kunde utgöra ett hinder. Genom att låta dessa 
respondenter beskriva i fritext anledning till sin osäkerhet skulle en ökad kunskap 
uppnås och förbättringsområden kunna identifieras.  
 
Respondenterna i studien uppgav att de helst ville använda SMS-livräddare till att utföra 
hjärtkompressioner, hjälpa till med praktiska saker samt ta hand om närstående. 
Walker (2014) påtalar i sin studie att ambulanspersonal såg det som en möjlighet att 
använda bystander på plats med det som de uppfattade nödvändigt, bland annat 
hjärtkompressioner. Författarna anser att SMS-livräddare med fördel kan användas till 
hjärtkompressioner såväl som med praktiska saker och stöttning av anhöriga. När HLR 
utförs är det viktigt att den som utför hjärtkompressioner byts av varannan minut, detta 
för att säkerställa effektiviteten. Här fyller SMS-livräddaren en viktig roll då den kan 
användas för att avlasta den person som utför hjärtkompressioner (Hollenberg & 
Engdahl 2016, s. 342), i väntan på fler ambulansresurser.  
 
 
Ambulanssjuksköterskans återkoppling till SMS-livräddaren 
 
Studiens respondenter ansåg det viktigt att ge återkoppling till SMS-livräddaren om 
dennes insats. Zijlstra et al. (2015) påtalar att det är vanligt att bystander som ingripit 
och utfört HLR blivit påverkade av händelsen. Därför är det positivt att majoriteten av 
respondenterna i ganska hög till hög grad ansåg det vara viktigt att ge återkoppling till 
SMS-livräddaren. Møller et al. (2014) påtalar att deltagare upplevde det positivt, att 
efter utförd HLR, få återkoppling om sin insats från ambulanspersonalen. Detta kändes 
uppmuntrande. Axelsson et al. (1998) undersöker i sin studie vilka faktorer som 
påverkar en bystander känslomässigt i samband med och efter att ha utfört HLR. 
Studien identifierade två faktorer som ledde till en negativ upplevelse för bystandern. 
Dessa var om den drabbade personen dog samt om bystander inte fick möjlighet att 
utvärdera och bearbeta HLR-situationen. 10 % av de bystanders som utfört HLR hade 
ingen att prata med om händelsen och majoriteten av dessa önskade få prata med 
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antingen en sjuksköterska, läkare eller den prehospitala sjukvårdspersonalen som fanns 
på plats vid HLR-situationen. Bystanders som efter HLR-situationen pratat med 
ambulanspersonal upplevde detta positivt då det gav möjlighet till bearbetning av 
händelsen. Många bystanders har för höga förhoppningar om personens chans att 
överleva hjärtstoppet (ibid.). Detta kan leda till att bystanders upplever en känsla av 
misslyckande och därmed kopplar ihop HLR-situationen med negativa känslor. Genom 
att SMS-livräddaren får återkoppling ifrån ambulanssjuksköterskan blir mötet en positiv 
och lärorik upplevelse, vilket i slutändan bör leda till ett bra samarbete och goda 
förutsättningar inför liknande situationer i framtiden. Med hjälp av 
ambulanssjuksköterskans återkoppling kan förbättringsområden hos SMS-livräddaren 
identifieras och i förlängningen leda till ett förbättrat omhändertagande av patienten vid 
misstanke om hjärtstopp. Detta kan leda till att mötet mellan ambulanssjuksköterskan 
och SMS-livräddaren blir positivt laddat vilket kan leda till att fler väljer att anmäla sig 
som frivilliga SMS-livräddare. Detta kommer i förlängningen att stärka samarbetet 
mellan SMS-livräddaren och ambulanssjuksköterskan.  
 
 
I studien trodde en majoritet av respondenterna, 80 %, att ett bra samarbete mellan 
ambulanssjuksköterskan och SMS-livräddaren ökar överlevnaden för den enskilde 
individen. Dock var 18 % osäkra på om ett gott samarbete påverkar överlevnaden. Detta 
är intressant då majoriteten, 93 %, ansåg i ganska hög grad till hög grad att SMS-
livräddaren var en tillgång i samband med hjärtstopp. Fernandez Castelao et al. (2013) 
påtalar att en god kommunikation leder till gott samarbete och framgångsrik HLR. Ford 
et al. (2016) påtalar att genom ett gott samarbete och tydligt ledarskap effektiviseras 
utförandet av vårdåtgärder under pågående HLR.  
 
 

Hållbar samhällsutveckling 

Genom att utnyttja SMS-livräddarens kunskaper och vilja att göra gott främjas en 
hållbar utveckling av samhället och för den enskilde individen. Vi vet att tidig HLR och 
tidig defibrillering räddar liv och om en person som blivit drabbad av hjärtstopp inte 
erhåller omedelbar HLR minskar överlevnaden.  Det är av stor vikt att rädda fler liv och 
kunna erbjuda de som överlever bästa möjlighet till god livskvalitet. De utgifter som 
idag läggs på denna patientgrupp som drabbats av hjärtstopp kan därmed minskas. 
Utöver detta slipper patienten bli institutionsbunden, vilket i sin tur fungerar 
konstadseffektivt för samhället, då den enskilde individen kan arbeta och bidra till 
Sveriges välfärd. Ambulanssjuksköterskan har genom sin profession ett ansvar att bidra 
till god hälsa såväl som att minska lidande, och genom att utveckla samarbetet med 
SMS-livräddaren kan detta uppnås. Genom en ökad förståelse för hur samarbetet mellan 
ambulanssjuksköterskan och SMS-livräddaren fungerar kan omhändertagandet av 
patienten förbättras vilket kan öka överlevnaden för den enskilde patienten.  
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Kliniska implikationer 

Denna studie kan användas för att utveckla samarbetet mellan ambulanssjuksköterskan 
och SMS-livräddaren för att förbättra omhändertagandet av patienten. Studien visar att 
respondenterna överlag var positiva till SMS-livräddare och deras funktion i samhället.  
 

- Verksamhetsutvecklare kan integrera studiens resultat i utbildningsmaterialet 
hos verksamheten för att i förlängningen kvalitetssäkra samarbetet och 
tydliggöra rollfördelningen mellan ambulanssjuksköterskan och SMS-
livräddaren. 

 
 

SLUTSATSER 

Majoriteten av sjuksköterskorna och specialistsjuksköterskorna ansåg det viktigt att ha 
en god kommunikation och ett bra samarbete med SMS-livräddaren. En fjärdedel 
upplevde att det fanns förbättringspotential i samarbetet med SMS-livräddaren. De 
flesta respondenter upplevde inte att SMS-livräddaren utgjorde något hinder och SMS-
livräddaren uppfattades som en stor tillgång i samband med HLR.  
 
Vidare behövs det fler studier som identifierar förbättringsområden i samarbetet mellan 
ambulanssjuksköterskan och SMS-livräddaren, detta kan med fördel göras kvalitativt 
för att nå en djupare förståelse. Dessutom behövs studier som undersöker hur SMS-
livräddaren uppfattar ambulanssjuksköterskan vid hjärtstopp.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Informationsbrev till SMS-livräddare VGR 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård i Högskolan Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på magisternivå. Vårt syfte med studien är att belysa hur 
ambulanssjuksköterskan upplever SMS-livräddarens roll samt hur samarbetet mellan 
dessa fungerar vid misstanke om hjärtstopp.   
 
För att uppnå vårt syfte skulle vi uppskatta om vi fick tillstånd att till vår datainsamling 
använda oss av de ärendenummer SMS-livräddare blivit utlarmade på vid misstanke om 
hjärtstopp. Genom journalsystemet Ambulink får vi reda på vilken ambulanspersonal 
som medverkade på samma ärende som SMS-livräddare och därefter kommer vi kunna 
skicka ut en enkät till ambulanspersonalen. Enkäten genomförs med flervalsfrågor och 
har färdiga svarsalternativ. Vi kommer samla in svaren från denna enkätundersökning 
för att därefter utföra statistiska analyser för att kunna besvara vårt syfte. De som väljer 
att svara på enkäten samtycker till att informationen används till vårt examensarbete. 
Deltagandet är frivilligt och ingen obehörig äger tillgång till datamaterialet. Vid 
publicering kommer det analyserade resultatet vara avidentifierat.  
 
Hälsningar 
 
Michael Niclasson  Marcus Hultman 
S153133@student.hb.se      S170163@student.hb.se 
Tfn 0708-924392      Tfn 0735-093983 
  
 
Handledare 
Glenn Larsson/Universitetsadjunkt 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
Högskolan i Borås 
E-post: glenn.larsson@hb.se 
 
 

 

 

Samtycke lämnas till datainsamling: JA / NEJ    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum & ort 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Namnunderskrift & namnförtydligande 



 33 

Bilaga 2 Informationsbrev till verksamhetschef 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård i Högskolan Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på magisternivå. Vårt syfte med studien är att belysa hur 
ambulanssjuksköterskan upplever SMS-livräddarens roll samt hur samarbetet mellan 
dessa fungerar vid misstanke om hjärtstopp.  
SMS-livräddning började i Stockholm 2010 som ett forskningsprojekt och kom till 
Västra Götaland i oktober 2016. Tjänsten SMS-livräddnings syfte är att i händelse av 
misstänkt hjärtstopp ta hjälp av frivilliga livräddare. Personer som registrerat sig till 
tjänsten blir då via sin mobiltelefons positionering utlarmade av SOS om de skulle 
befinna sig i närheten av ett misstänkt hjärtstopp. Forskning har visat att tid till tidig 
HLR samt tidig defibrillering ökar överlevnaden för den enskilde individen, och i detta 
fyller SMS-livräddaren en viktig roll.  
 
För att uppnå vårt syfte skulle vi uppskatta om vi fick tillstånd att använda oss av 
datainsamling via Ambulink inom ambulanssjukvården Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, för att få fram vilken ambulanspersonal som haft ett ärende där 
även SMS-livräddare blivit utlarmade vid misstanke om hjärtstopp. Därefter är 
planeringen att skicka ut en enkätundersökning som genomförs med flervalsfrågor och 
har färdiga svarsalternativ. Genom SMS-livräddare i Västra Götaland får vi tillgång till 
vilka ärendenummer SMS-livräddare blivit utlarmade i misstanke om hjärtstopp och 
kommer således kunna söka på specifika ärendenummer i Ambulink.  
 
Vi kommer samla in svaren från denna enkätundersökning för att därefter utföra 
statistiska analyser för att kunna besvara vårt syfte. De som väljer att svara på enkäten 
samtycker till att informationen används till vårt examensarbete. Deltagandet är 
frivilligt och ingen obehörig äger tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer 
det analyserade resultatet vara avidentifierat.  
 
Hälsningar 
 
Michael Niclasson  Marcus Hultman 
S153133@student.hb.se      S170163@student.hb.se 
Tfn 0708-924392      Tfn 0735-093983 
  
 
Handledare 
Glenn Larsson/Universitetsadjunkt 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås 
E-post: glenn.larsson@hb.se 
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Samtycke lämnas till datainsamling: JA / NEJ 

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum & ort 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Namnunderskrift & namnförtydligande 
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Bilaga 3 Enkätundersökning till respondenter 
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