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Sammanfattning    
I Sverige drabbas cirka 5000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år. 
Tiden är en viktig faktor för patientens överlevnad och irreversibla skador på kroppen 
sker redan efter cirka 5 minuter. Chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp är helt 
beroende av tidigt utförd hjärt-lungräddning (HLR) samt tidig behandling med en 
hjärtstartare. Ambulansens framkörningstid har ökat de senaste åren. Tidigare studie visar 
tidsvinsterna med att en hjärtstartare skickas med drönare i väntan på att ambulans 
anländer. Det finns dock inga studier som undersöker närståendes upplevelser och hur de 
interagerar med en drönare som kommer med en hjärtstartare. För att få kunskap om vilket 
emotionellt och praktiskt stöd de närstående behöver och hur bästa möjliga 
handlingsberedskap kan skapas vid dessa hjärtstoppssituationer bör en sådan studie 
utföras. Syftet med studien var att beskriva och förstå närståendes upplevelser och 
handlingsförmåga i en prehospital HLR-situation där hjärtstartare levereras med en 
drönare, samt hur situationen påverkas av att vara en eller två närstående på plats. Den 
metod som användes var ett kvasiexperiment med två jämförande grupper. Åtta 
studiedeltagare genomförde två olika typer av simuleringar där de hittade sin anhöriga 
medvetslös på golvet i hemmet. 112 larmades och en hjärtstartare levererades med 
drönare. Simuleringarna filmades och deltagarnas intervjuades. Resultatet redovisas med 
hjälp av tre generiska kategorier: Teknik och handlingsberedskap; Stöd från samtalet med 
larmoperatören samt Hjälpen och beslutsfattande. De mest framträdande slutsatserna av 
resultatet var att stress har en negativ inverkan på följsamheten samt att ”hands-off” tiden 
(den tiden ingen närstående befinner sig bredvid patienten och kan utföra kompressioner) 
skiljer sig markant om det är en eller två närstående på plats. 
 
Nyckelord: närstående, hjärtstopp, upplevelse, drönare, hjärtstartare, hjärt-
lungräddning, defibrillator 
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INLEDNING 

Hjärtstopp är en stor orsak till ohälsa världen över. Behandling med hjärtstartare kan göra 
att hjärtat återfår cirkulationen. Det finns studier som visar att en drönare skulle kunna nå 
patienten fortare än ambulansen och därmed kunna leverera en hjärtstartare till närstående 
som befinner sig på platsen i väntan på ambulans. En närstående som är på plats vid ett 
prehospitalt hjärtstopp kan uppleva situationen som överväldigande och ohanterbar. Det 
är därför av stor vikt att studera hur den närstående upplever och hanterar en sådan hjärt-
lungräddning (HLR)-situation. Detta för att få kunskap om vilket emotionellt och 
praktiskt stöd de behöver och hur bästa möjliga handlingsförmåga kan skapas vid en 
eventuell implementering av drönare i den svenska prehospitala akutsjukvården. 
 
 
BAKGRUND 

Hjärtstopp utanför sjukhus - ett hälsoproblem 
I både Europa och USA är hjärtstopp utanför sjukhus ett stort hälsoproblem. Årligen 
drabbas cirka 275,000 respektive 420,000 människor i de här delarna av världen (Gräsner 
et al. 2014). I Sverige rapporterades under 2016, 5132 fall av plötsligt hjärtstopp utanför 
sjukhus, detta är den högst uppmätta siffran sedan mätningarna startades år 1990 (Herlitz, 
2017). I Sverige är det vanligast att ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet 
(69 %). Den största patientgruppen är personer i 70–79 års ålder och majoriteten av dessa 
är män (Herlitz 2017). Ett hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt upphör 
och förmågan att pumpa ut blod till kroppen slutar omedelbart. De finns olika orsaker till 
att någon drabbas av ett hjärtstopp. Dels kan det finnas bakomliggande orsaker såsom 
hjärt-kärlsjukdomar men ett hjärtstopp kan även orsakas av ett trauma, olycka eller ett 
självmordsförsök exempelvis genom intoxikation. Hjärtstopp orsakas ofta antingen av 
cirkulationssvikt eller syrebrist. 
 

Vikten av tidig defibrillering 
Vid ett hjärtstopp övergår hjärtat till en onormal rytm som gör att hjärtats pumpförmåga 
blir ineffektiv. Detta gör att den drabbade efter bara några sekunder blir medvetslös 
eftersom att hjärnan drabbats av syrebrist (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 
2018).  Denna syrebrist orsakar obotliga skador redan efter 5 minuter, och efter cirka 15 
minuter är chanserna till överlevnad mycket små (Herlitz 2017). Hjärtat kan övergå till 
olika rytmer och behandlingen för dessa skiljer sig åt. Följande rytmer kan ses vid en 
analys med hjärtstartare: PEA (pulslös elektrisk aktivitet), asystoli, ventrikelflimmer och 
ventrikeltakykardi. PEA samt asystoli är rytmer som inte går att behandla med en 
hjärtstartare utan behandlas med fortsatt HLR. Ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi 
är rytmer som går att behandla med en hjärtstartare (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 
2018). Den viktigaste behandlingen vid ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi är att 
administrera en elektrisk chock till hjärtat med en så kallad defibrillator (hjärtstartare). 
Behandling med en eller flera elchocker kan återföra hjärtat till normal funktion (Herlitz 
2017).  
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Chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp är beroende av tidigt utförd HLR samt tidig 
behandling med en hjärtstartare. För att öka överlevnaden av de som drabbas av plötsligt 
hjärtstopp gäller det därför att minska tiden från det att patienten blir medvetslös, till dess 
att de får en behandling med en hjärtstartare (Claesson et al. 2017).   
 
Hjärt-lungräddning och hjärtstartare 
I väntan på att ambulansen eller någon i omgivningen skall komma med en hjärtstartare 
skall HLR startas. Detta innebär att livräddaren först placerar båda händerna ovanpå 
varandra mitt emellan patientens bröstvårtor och trycker ned i snabb takt (100–120 
kompressioner per minut) 30 gånger. Detta följs av inblåsningar där man placerar sin mun 
mot patientens mun och blåser in 2 gånger (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2018). 
HLR återstartar inte hjärtat men tillgodoser att blodet syresätts och att cirkulationen 
upprätthålls i kroppen i väntan på en hjärtstartare (Hjärt-lungfonden 2018). Om patientens 
andning och cirkulation kan hållas igång på konstgjord väg med HLR tills ambulansen 
kommer ökar sannolikheten att överleva ett hjärtstopp dramatiskt (Herlitz 2017). Studier 
visar att chansen för att patienten skall återfå normal cirkulation efter behandling med en 
hjärtstartare, minskar när patienten inte erhåller någon HLR. Ju längre ”hands-off” tiden 
blir (frånvaro av bröstkompressioner) ju mindre är sannolikhet att behandlingen med en 
hjärtstartare fungerar (Eftestøl, Sunde, Steen 2002).   
 
I Sverige finns det cirka tre miljoner människor som har gått någon form av HLR-
utbildning. I cirka 75 % av fallen vid prehospitalt hjärtstopp hade HLR påbörjats av någon 
person i patientens omgivning innan ambulansens ankomst. Det finns även i 
hjärtstoppsregistret indikationer på att svenska folket blivit bättre på att se varningstecken 
på hjärtstopp. Detta yttrar sig i att personer i patientens omgivning tidigare ringer 112 och 
att det därför skett en ökning av hjärtstopp i ambulans (Herlitz 2017). Personer i 
patientens omgivning spelar en viktig roll i behandling med hjärtstartare av patienter 
utanför sjukhus innan ambulansen har anlänt och kan således öka patientens chans till 
överlevnad (Claesson et al. 2017).     
 
Under 2016 fanns det 16 120 kontrollerade och aktiva hjärtstartare i Sverige, en siffra 
som nästan fördubblats sedan 2013. Men även om det finns fler hjärtstartare ute i 
samhället idag är det långt ifrån alla som har tillgång till en hjärtstartare då den stora 
majoriteten av alla hjärtstopp sker i hemmet. Studier visar att ambulansens responstid, 
tiden mellan utlarmning av ambulans och ankomst till patienten, har ökat. Enligt 
hjärtstoppsregistret har denna tid ökat från en mediantid av sex till tio minuter (Herlitz 
2017) vilket är en tydlig försämring. Det finns därför behov av att öka tillgången till 
hjärtstartare.  
 

Anhörig och närstående  
Begreppen anhörig och närstående används i stort sett som synonyma begrepp. Med 
anhörig avses enligt Socialstyrelsens termdatabas: "person inom familjen eller bland de 
närmaste släktingarna" (Socialstyrelsen 2018) och med närstående avses familjemedlem 
eller släkting men kan också vara en granne eller en vän (Dahlberg & Segersten 2010). 
Närstående är således ett något bredare begrepp och användas därför i denna studie.   
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Närståendes upplevelse av prehospitala hjärtstopp 
Närstående upplever en overklighetskänsla och att situationen är svår att förstå när deras 
anhöriga drabbas av ett plötsligt hjärtstopp i hemmet (Bremer, Dahlberg & Sandman 
2009). Upplevelsen beskrivs som att bli överväldigad av rädsla till den grad att de blir 
handlingsförlamade och att de fick en känsla av förtvivlan. Studien beskriver dock en 
känsla av hopp när ambulanspersonal anländer. Behovet att försöka återta kontrollen över 
situationen hänger ihop med känslor som otillräcklighet och upplevelsen av att vara 
begränsad. Detta grundar sig i bristen på kunskap, sin egen upplevda förmåga och 
frånvaro av stöd. Den närstående inser också att ytterligare hjälp behövs, och under väntan 
på assistans uppstår därför en känsla av ensamhet under försök till HLR. En annan studie 
redovisar att närstående som var på plats när anhörig drabbades av ett prehospitalt 
hjärtstopp, upplevde det som en påfrestande tid att vänta på ambulans (Löf, Sandström & 
Engström 2010). Thorén, Danielson, Herlitz och Axelsson (2010) har beskrivit hur 
närstående uttrycker en vilja av att hjälpa till utifrån sina egna förutsättningar när 
närstående drabbas av ett hjärtstopp  
 

Ambulansens framkörningstid och I Väntan På Ambulans 
I Väntan På Ambulans (IVPA) innebär att räddningstjänsten larmas ut på samtliga 
hjärtstopp för att tiden från konstaterat hjärtstopp till defibrillering ska minska. Det finns 
även i vissa landsting andra varianter på IVPA, exempelvis projektet SALSA (Saving 
Lives in the Stockholm Area) där även poliser och taxibilar larmas ut vid hjärtstopp 
(Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2018). Även SMS-livräddare finns som 
komplement till ambulansen och IVPA. Detta koncept bygger på att personer med 
utbildning inom HLR får registrera sig via en telefonapplikation. Sedan skickas en 
uppmaning ut till att hjälpa till med HLR och eventuellt hämta en närbelägen hjärtstartare 
om ett hjärtstopp skett i SMS-livräddarens närhet (Västra Götalandsregionen, 2018). Att 
drönare i framtiden eventuellt kan leverera hjärtstartare i väntan på ambulans skulle även 
kunna hjälpa till att minska tiden från konstaterat hjärtstopp till defibrillering.    
 
Drönare 
En drönare är en obemannad luftfarkost som oftast används för videoövervakning och 
fotografering från luften, men kan även användas för transport och för att få en översikt 
över ett specifikt område. Studier har visat att man i samband med drunkningsolyckor 
kan finna den drabbade snabbare med en drönare och kan då tidigare påbörja HLR 
(Claesson et al. 2017). Det finns nya studier som visar att drönare skulle kunna användas 
för att förbättra prognosen vid prehospitala hjärtstopp. En drönare skulle kunna leverera 
en hjärtstartare till patienten betydligt mycket snabbare jämfört ambulansens 
framkörningstid. I tätorter kan en drönare spara cirka 1,5 minut i jämförelse med 
ambulansen och på landsbygden uppemot 19 minuter (Claesson et al. 2016). Mediantiden 
från utsändning till ankomst av drönare var 5:21 minuter, medan ambulansens mediantid 
var 22 minuter (Claesson et al. 2017).  
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PROBLEMFORMULERING 

Det finns studier som tydligt påvisar tidsvinsterna med att skicka en hjärtstartare med 
hjälp av en drönare i väntan på att ambulansen anländer vid ett prehospitalt hjärtstopp. 
Dock finns ingen studie gjord på hur närstående upplever och interagerar med en drönare 
som levererar en hjärtstartare. Inför att eventuellt kunna införa denna typ av teknik i 
svensk prehospital akutsjukvård är det därför viktigt att studera samspelet mellan 
närstående och drönare. Tidigare forskning har visat att närståendes upplevelse av en 
hjärtstoppssituation i hemmet innebär att bli överväldigad av rädsla till den grad att de 
blir handlingsförlamade. Det finns således ett eftersatt behov av kunskap om vilket stöd 
de närstående behöver och hur det kan skapas bästa möjliga handlingsförmåga vid dessa 
HLR-situationer. Det kan även vara viktigt att studera om närstående klarar av ytterligare 
information vid ett hjärtstopp, eller om situationen är för komplex för att introducera en 
hjärtstartare som levereras med en drönare. Frågan är om ytterligare moment påverkar 
närståendes förmåga att hantera situationen. Dessutom behövs det kunskap om det är 
lämpligt att närstående som är själva på plats går ut och hämtar hjärtstartaren och därmed 
förlänger ”hands-off” tiden.   
 
 
SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva och förstå närståendes upplevelser och 
handlingsförmåga i en prehospital hjärt-lungräddningssituation där hjärtstartare levereras 
med en drönare, samt hur situationen påverkas av att vara en eller två närstående på plats.  
 
 
METOD 

Design och genomförande 
Uppsatsen bygger på ett kvasiexperiment, det vill säga ett experiment utan kontrollgrupp 
där HLR-situationer har simulerats med två jämförande grupper (Polit & Beck 2017, s. 
197). Ett induktivt förhållningssätt har tillämpats för att erhålla både kvalitativa och 
kvantitativa data. Platsen för studiens genomförande var en av räddningstjänstens lokaler 
i Västra Götaland. Räddningsledaren kontaktades och gav sitt godkännande. 
Vårdenhetschefen på berörd ambulansstation kontaktades även för att få godkännande till 
att göra simulering då ambulansen utgår från samma lokaler.  
 
Den drönare som användes för att flyga vid simuleringarna tillhandahölls och flögs av ett 
professionellt företag. I samråd med detta företag, gjordes en bedömning att det är rimligt 
att drönaren hittar en lämplig plats att landa inom en radie på 50 meter från patienten. 
Enligt Claesson et al. (2017) har tidigare studier påvisat tidsvinster med drönare i 
jämförelse med en ambulans på samma sträcka. Där ambulansen tog 22 minuter fram till 
patienten, kom drönaren fram på 5 minuter och 21 sekunder. Relaterat till detta beslutades 
att drönaren under simuleringen skulle nå patienten på 5 minuter. 
 
Studien utgår ifrån att den som drabbas av ett prehospitalt hjärtstopp lever i ett 
heterosexuellt parförhållande. För att komma i kontakt med denna åldersgrupp 
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kontaktades en lokal PRO (Pensionärernas riksorganisation) - förening. Ordföranden till 
PRO-föreningen fick information via telefon om ambulansutbildningen, syftet med 
studien och att den är uppbyggd på simuleringar. Information gavs om att det behövdes 
åtta deltagare och att det gärna fick vara fem–sex kvinnor med i studien. Efter detta hölls 
ett medlemsmöte på PRO där ordföranden informerade medlemmarna och erbjöd dem 
möjligheten att delta i simuleringarna. Åtta personer erbjöd sig att vara med. Tre av dessa 
var män och fem var kvinnor. En av de kvinnliga deltagarna fick förhinder och ersattes 
av en manlig deltagare. 
 

Studiedeltagare  
Studien består av åtta deltagare – fyra kvinnor och fyra män. En översikt över deltagarna 
visas nedan (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Demografisk översikt över studiedeltagarna. 
 

Deltagare Kvinnor  Män Medianålder Lägsta 
ålder 

Högsta 
ålder 

Antal deltagare  4 4 - - - 
Antal deltagare % 50  50  - - - 
Ålder (år) - - 75,5 73 80 

 
 

Experimentupplägg med en eller två närstående på plats 
Åtta olika simuleringar genomfördes under två dagar. De två dagarna var utformade på 
samma sätt. Först genomfördes två simuleringar på förmiddagen med en ensam 
närstående i varje simulering. Dessa två deltagare fick under eftermiddagen agera 
assisterande deltagare åt två nya deltagare där simuleringar genomfördes med två 
närstående i varje simulering, en första livräddare och en assisterande livräddare (Figur 
1).  
  
Första livräddaren i varje simulering interagerade med tekniken det vill säga telefon och 
hjärtstartare samt med larmoperatören. Vidare utförde första livräddaren HLR samt 
hämtade och kopplade upp hjärtstartaren. Den assisterande livräddaren som på 
eftermiddagen var med under sin andra simulering, fick då endast vara behjälpliga med 
kompressioner om första livräddaren bad om detta.  
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Figur 1. Schematisk illustration över simuleringarna med två jämförande grupper; En 
närstående och Två närstående. 
 
Simuleringsdagen inleddes med att låta deltagarna fylla i ett formulär där de svarade på 
frågor om ålder, kön, om de genomgått någon HLR-utbildning och i så fall när. Ingen av 
studiedeltagarna hade genomgått någon HLR-utbildning de senaste 20 åren (Bilaga 1).  
 
Efter detta fick de information om syftet med studien. De fick både muntlig och skriftlig 
information (Bilaga 2). Deltagarna informerades om att det var både ljud- och 
bildupptagning under simuleringarna samt ljudupptagning under intervjuerna. De fick 
även fylla i ett medgivande till att vara med i studien som även innehöll medgivande till 
att allt material från simuleringsdagarna får användas i uppsatsen och även inför en 

  

Studiedeltagare   (n=8)   

Deltagare som gör  2   
simuleringar   

(n=4)   

Deltagare som gör  1   
simulering   

(n=4)   

Scenario 1   

En närstående   
(n=4)   

Scenario  2   

Två   närstående   

( n = 8 )   
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eventuellt kommande vetenskaplig artikel (Bilaga 3). Deltagarna blev informerade om att 
de kommer att avidentifieras i studien för att skydda deras integritet, samt att de när som 
helst hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att förklara varför.  
 
Deltagarna fick därefter en kort presentation av hur simuleringen med drönare (Bild 1) 
skulle gå till och de blev presenterade för övriga personer som var behjälpliga under 
simuleringarna.  
 
 

 
Bild 1. En drönare utrustad med hjärtstartare.  
 
Deltagarna fick visa att de klarade av att hantera högtalarfunktionen i mobiltelefonen för 
att de skulle ha samma utgångsläge inför simuleringarna. En av författarna till uppsatsen 
agerade larmoperatör och dennes telefonnummer programmerades in i deltagarnas 
mobiltelefoner under namnet 112 så att de skulle kunna ringa simuleringarnas 
larmoperatör på riktigt. SOS HLR-protokoll användes för att simuleringarna skulle bli så 
verklighetstrogna som möjligt (Bilaga 4). Den meningen som presenterade drönaren 
under simuleringarna var:  
 
”I väntan på att ambulansen anländer har jag skickat ut en hjärtstartare som kommer att 
levereras med hjälp av en drönare. På min angivna signal tar du med dig mobiltelefonen 
och går ut till din trädgård och hämtar hjärtstartaren. Är det uppfattat?” 
 
Simuleringarna genomfördes genom att deltagarna gick in i ett rum och hittade en docka 
liggandes på golvet. Denna docka representerade deltagarnas anhörig. Därefter larmade 
deltagarna 112 och larmoperatören gav instruktioner till hur de skulle fortsätta. Utifrån 
SOS HLR-protokoll började larmoperatören att leta efter tecken på hjärtstopp, det vill 
säga indikationer på medvetslös patienten utan andning.  
 
Direkt när hjärtstopp identifierats skickade larmoperatören signal om att drönaren skulle 
starta. Drönaren levererades 50 meter från huset. När deltagarna hade återkommit till 
patienten (dockan) med hjärtstartaren och elektroderna hade placerats på patienten 
avslutades simuleringen.  
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Datainsamling 
Videoinspelning och två observationsprotokoll 
Kvalitativ och kvantitativ datainsamling genomfördes. De huvudsakliga observationerna 
gjordes av en av författarna som befann sig i simuleringsrummet. Simuleringarna 
dokumenterades även via filminspelning. En videokamera placerades i rummet och en 
videokamera satt under drönaren som filmade deltagarna när de hämtade hjärtstartaren. 
Med hjälp av filmerna kunde observationer och hålltider kontrolleras i efterhand. Två 
observationsprotokoll användes. Ett protokoll innehöll tidsvariablerna (se nedan Bilaga 
5).  
 
Studerade tidsvariabler är: 

1. simuleringen påbörjas – telefonen tas upp och försök att larma 112 påbörjas 
2. försök att larma 112 påbörjas – telefonsamtalet lyckas och larmoperatören svarar 
3. telefonsamtalet med larmoperatören påbörjas – hjärtstopp konstaterats  
4. simuleringen påbörjas – bröstkompressioner påbörjas 
5. simulering påbörjas – drönaren anländer 
6. hjärtstartaren hämtas 
7. hjärtstartaren kopplas 
8. simuleringen påbörjas – hjärtstartaren uppkopplad på patienten  
9. ”hands-off” tid (tiden då deltagaren inte är vid patientens sida)  
10.  drönaren larmas ut av larmoperatören – hjärtstartaren uppkopplad på patienten 

(Bilaga 5) 

 
Ett annat protokoll var ett mer öppet observationsprotokoll men innehöll även vissa 
specifika moment, exempelvis interaktion med tekniken (Bilaga 6). 
Observationsprotokollet var även utformat så att det gick att lägga till observationer under 
simuleringens gång.   
 
Öppna intervjuer 
Efter simuleringarna genomfördes öppna intervjuer med varje deltagarna med syfte att 
undersöka hur de upplevde situationen. Författarna genomförde hälften av intervjuerna 
var. Dessa intervjuer spelades in via ljudupptagning för att sedan kunna transkriberas i 
sin helhet. Detta för att kunna ha fullt fokus på deltagarens berättelse och upplevelser 
samt för att kunna genomföra intervjun på bästa sätt.  
 

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys 
De kvalitativa data från simuleringarna i form av observationer och intervjuer som 
transkriberats har analyserats med kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs 2007). 
Anteckningar från observationsprotokollen jämfördes med videoupptagningarna för att 
stärka validiteten.  
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Först lästes all transkriberad data igenom upprepade gånger tills en helhetsförståelse 
erhållits. Meningsbärande enheter identifierades därefter i förhållande till studiens syfte 
och innebar att fristående text plockades ut. Nästa steg innebar att de meningsbärande 
enheterna jämfördes i förhållande till skillnader och likheter och koder skapades som kort 
beskrev innehållet. Vidare gjordes en jämförelse mellan koderna återigen utifrån 
skillnader och likheter samt sorterades i subkategorier. I respektive subkategori är 
innehållet nära besläktat med varandra och skiljer sig från innehållet i andra 
subkategorier, enligt Elo och Kyngäs (2007). Slutligen grupperades subkategorier med 
liknande innehåll till generiskakategorier (Tabell 2). Efter avslutat analysarbete 
framträdde tre generiskakategorier med tillhörande subkategorier.  
 
Tabell 2. Illustration över hur dataanalysen har genomförts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskriptiv statistik 
Studiens kvantitativa data har analyserats med deskriptiv statistik. För jämförelser av tider 
mellan en eller två närstående (livräddare) ändvändes Mann-Whitney U Test. Alla 
statistiska analyser utfördes i statistikprogrammet SPSS 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). 
 

Forskningsetiska överväganden 
Helsingsforsdeklaration beskriver vikten av att inte utsätta deltagarna för onödigt lidande 
och att deras välbefinnande går före forskningen. Detta har författarna tagit hänsyn till i 
utformningen av simuleringarna. Deltagarna har informerats om detta både genom att de 
informerades om att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien utan att ange 
någon orsak, samt att de blev tillfrågade om de tidigare hade upplevt 
hjärtstoppssituationer. Att försätta deltagarna för en viss stress är onekligen ofrånkomligt 
för att kunna studera deras förhållningssätt till det utspelade scenariot. För att minimera 
riskerna för att deltagarnas integritet och eget välmående påverkas negativt, har 
författarna följt Vetenskapsrådets etiska kodex, och dess forskningsetiska principer. 
Denna kodex innefattar främst fyra huvudpunkter; informationskravet, nyttjandekravet, 
konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2018). Gällande 
informationskravet har detta att följts genom att deltagarna erhållit ett informationsbrev 
om studiens syfte och under vilka villkor som de medverkar. Nyttjandekravet har 
tillgodosetts genom att deltagarnas informerats om att deras personuppgifter enbart 
användas i forskningsändamål.  
 
Konfidentialitetskravet liknar nyttjandekravet men syftar främst till att icke behöriga 
personer kan ta del av deltagarnas personliga uppgifter.  

Meningsbärande 
enheter:  

”...måste följa 
instruktionerna 

för att rädda 
personen…” 

Kodning:  
Känsla av 

ansvar 

Subkategori:  
Följa 

instruktioner och 
bli trött 

Generiskkategori:  
Stöd från samtalet 

med 
larmoperatören  
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Enligt Helsingforsdeklarationen (1964) är det viktigt att forskningsstudier har respekt för 
deltagarnas integritet. Utifrån detta togs vissa beslut angående utformningen av studien. 
Samtliga deltagare fick muntlig och skriftlig information om att deras deltagande och 
personuppgifter kommer att avidentifieras inför all form av publikation. Uppsatsen är 
även utformad på ett sätt som gör att det inte går att härleda till vart simuleringarna 
genomfördes.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 
i studien. I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2015:320) står det 
att ”Forskning får utföras bara om forskningspersonen har samtyckt till den forskning 
som avser henne eller honom”. Deltagarna fick därför inför sitt deltagande skriva under 
ett samtycke till att medverka i studien. Detta är även i enlighet med 
Helsingforsdeklarationens rekommendationer för samtycke till deltagande i 
forskningsstudier.   
 

 

RESULTAT 

I studiens kvalitativa resultat redovisas de anhörigas upplevelser och handlingsförmåga i 
en HLR-situation där hjärtstartare skickas med hjälp av drönare. Den studerade 
upplevelsen innebar att vara en ensam anhörig eller två anhöriga på plats. En 
sammanfattning av resultatet presenteras i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Sammanfattning av generiska kategorier och tillhörande subkategorier.  
 

 
Subkategorier 

 

 
Generiska kategorier 

 
Övervinna osäkerhet och oro  
 
Känna tilltro till ny teknik 
 
Stress är ett hinder för att kunna hjälpa 
 

Teknik och handlingsberedskap 
 

 
Ta emot tydliga instruktioner 
 
Följa instruktioner och bli trött 
 

Stöd från samtalet med 
larmoperatören 
 

 
Skönt att få hjälp och nedprioritering av 
HLR 
 
Dela på ansvaret eller lättare att lita på 
sig själv 
 

Hjälpen och beslutsfattande 
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Teknik och handlingsberedskap 
 
Övervinna osäkerhet och oro 
Resultatet påvisar att om det utspelade scenariot hade varit på riktigt hade det okända, det 
som deltagarna inte varit med om innan, kunnat bidra till en känsla av osäkerhet. Det 
uttrycktes tvivel inför att använda teknik på ett nytt sätt: ”Jag hade föreställt mig att det 
skulle vara jobbigare och mycket svårare, och att man inte ska våga och börja använda 
grejerna…”. De tekniska momenten som deltagarna upplevde som svårast hade främst 
med mobiltelefonen och hjärtstartaren att göra. Deltagarna berättade att de var osäkra på 
hur de skulle använda mobiltelefonen i det simulerade sammanhanget. Svårigheter med 
att både ringa till larmoperatören samt att aktivera högtalarfunktionen på telefonen 
framkom. De problem som uttrycktes i samband med hantering av hjärtstartaren 
omfattade främst elektroderna. Det fanns svårigheter med att få ut elektroderna på grund 
av att det blev trassel med sladdarna och det framkom även att det kändes svårt att förstå 
hur plattorna skulle placeras. 
 
Dessutom påvisades en oro över att inte hitta hjärtstartaren tillräckligt snabbt. Det 
upplevdes vara bra att drönaren markerade platsen där hjärtstartaren befann sig genom att 
sväva över platsen. Att väskan till hjärtstartaren var röd bidrog också till att det var lätt 
att hitta utrustningen. Önskemål om fler lampor på drönaren fanns, detta för att underlätta 
ytterligare om hjärtstoppet sker under mörkare förhållanden. Den osäkerhet som gällde 
direktkontakt med drönaren försvann då det syntes att hjärtstartaren låg på marken: ”Jag 
upplevde det inte som obehagligt alls att hämta hjärtstartaren. Så fort jag såg 
hjärtstartaren så glömde jag drönaren…”. 
 
Känna tilltro till ny teknik 
Resultatet synliggör även en tilltro till ny teknik. Detta både när det gäller inställningen 
till vad ny teknik kan användas till, men även inför det egna teknikanvändandet. 
Observationerna visade att de som hade en positiv inställning till teknik även interagerade 
bättre med tekniken under simuleringarna. En deltagare uttryckte detta på följande sätt: 
”Jag tänkte att vad bra att tekniken har kommit så långt, att man har användning för 
drönare och inte bara leker med dom…”. Det uttrycktes även ett förtroende till tekniken 
och hur ny teknik uppfattades som intressant, användbart och spännande. De framkom en 
positiv känsla till ny teknik och hur det kan användas till värdefulla ändamål och bidra 
till stora förändringar i olika sammanhang. Ny teknik upplevdes inte som främmande och 
framkallade inte heller rädsla. Det uttryckte även en positiv inställning till att det 
utspelade scenariot skulle kunna fungera i verkligheten: ”Detta kan rädda liv…”. 
 
De deltagare som uttryckte tilltro till tekniken berättade att de tyckte att det var lätt att 
hantera mobiltelefonen och tyckte även att högtalarfunktionen var bra. De upplevde att 
bilderna på hjärtstartarens elektroder var informativa och lätta att förstå. De beskrev även 
vikten av bra instruktioner från larmoperatören för att öka känslan av att kunna hantera 
den tekniska utrustningen. En deltagare beskrev sin handlingsberedskap: 
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 ”Jag tycker det är fantastiskt bra och lätt med mobiltelefonerna, det var svårare förut 
när man skulle hålla i en lur. Högtalaren är jättebra…”. 
 
Stress är ett hinder för att kunna hjälpa  
Under observationerna framkom det att de deltagare som upplevdes som stressade under 
simuleringarna påverkades negativt i sin hantering av teknik och hade svårare att både 
klara mobiltelefon och hjärtstartare. När det gäller mobiltelefonen hade de deltagarna som 
upplevdes stressade svårare att kontakta larmcentralen samt att aktivera 
högtalarfunktionen.” I början fick jag problem med telefonen vilket gjorde mig väldigt 
nervös…”. Resultatet visar även att dessa deltagare hade svårare att hantera hjärtstartaren 
och förstå de informativa bilderna som visar hur hjärtstartarens elektroder skall placering.  
 
Observationerna bekräftar att de deltagare som behöll lugnet under simuleringarna hade 
lättare för att hantera den tekniska utrustningen. De hade även lättare att förstå 
informationen om hur de skulle använda tekniken. Detta innefattar information både från 
telefonen, larmoperatören samt bilderna på hjärtstartaren. 
 
Det som framkom allra tydligast under observationerna var den negativa påverkan som 
upplevd stress hade på följsamheten. De deltagare som upplevdes stressade hade svårare 
att ta till sig och förstå den givna informationen. De hade även svårare att agera korrekt i 
samtliga moment. Kvalitén på HLR försämrades både i form av att händerna placerades 
i fel position på kroppen under kompressionerna, men även att takten blev för långsam 
trots uppmaning att öka takten. Även instruktionerna från larmoperatören om hur 
elektroderna skulle placeras var svårare att ta till sig om den närstående upplevdes 
stressad. De hade också svårt att förstå information om att en drönare var på väg med 
hjärtstartaren. De deltagare som upplevdes som stressade, missuppfattade informationen 
och avslutade HLR för att gå ut och hämta hjärtstartare innan den fanns på plats. De 
förstod dock snabbt, efter ytterligare information, att de skulle fortsätta komprimera och 
invänta direktiv från larmoperatören om att hjärtstartaren levererats. Ingen av de deltagare 
som höll sig lugna under simuleringen missuppfattade denna information.   
 
De deltagare som upplevdes stressade hade svårare att förstå larmoperatörens 
uppmaningar om att de skulle dela på arbetet med kompressionerna när de var två stycken 
närstående på plats. Trots tydliga instruktioner från larmoperatören om att alltid ha 
telefonen bredvid sig, hade de även svårare att komma ihåg detta. De deltagare som höll 
sig lugna under simuleringen hade lättare att ta till sig de instruktioner som 
larmoperatören gav. De förstod informationen på ett bra sätt och kunde utföra de moment 
som de blev tilldelade. De hade även lättare för att återkoppla till larmoperatören hur 
scenariot fortlöpte. 
 
Observationerna visar att oavsett om deltagaren upplevs lugn eller stressad reagerar alla 
på samma sätt när de fick instruktioner om att drönaren är på plats. Det påvisade en 
beslutsamhet när de, på uppmaning från larmoperatören, blev ombedda att hämta 
hjärtstartaren. Här rådde, oavsett förekomst av upplevd stress eller inte, ingen tveksamhet 
i att gå ut till drönaren och sedan återvända till sin anhörig för att koppla upp 
hjärtstartaren. 
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Stöd från samtalet med larmoperatören 
 
Ta emot tydliga instruktioner 
Genomgående upplevdes en känsla av trygghet och stöd från samtalet med 
larmoperatören under hela förloppet och det ingav även en känsla av att inte vara ensam. 
Deltagarna berättade att samtalet med larmoperatören blev avgörande för att situationen 
skulle kännas mer naturlig och lättare att hantera. Att hela tiden ha kontakt med 
larmoperatören och ha möjlighet att fråga saker gav en känsla av lugn. Kommunikationen 
med larmoperatören och de instruktioner som gavs via telefonen upplevdes viktigast för 
hur deltagarna kände att de skulle klara av att hjälpa sin anhörig. Hur interaktionen med 
larmoperatören fungerade förklarades: ”I och med att larmoperatören förklarade så 
tydligt så upplevdes inte situationen något obehagligt faktiskt…”. 
 
Att få respons från larmoperatören på det arbete som utfördes och att få indikation på 
huruvida den tilldelade uppgiften gjordes korrekt eller inte var viktigt för deltagarna. 
Deltagarna förklarade hur de, utifrån egen förmåga, försökte utföra instruktionerna från 
larmoperatören på bästa sätt. Att larmoperatören gav tydliga instruktioner vid 
teknikhantering gav en ökad känsla av trygghet. En deltagare upplevde larmoperatörens 
instruktioner på följande sätt: ”Det kändes bra det var inga problem, det var tydliga 
instruktioner från larmoperatören och så såg man tydligt på bilderna hur plattorna skulle 
sitta…”. 
 
 
Följa instruktioner och bli trött 
Det framkom att deltagarna hade en känsla av ansvar gentemot sin anhörig. De beskriver 
även hur deras anhörig gick före allt annat. Vidare berättas hur nervositeten som fanns 
inför simuleringen försvann när de såg sin anhörig ligga på golvet. Att följa instruktioner 
beskrevs: ”Nu måste jag göra det här, jag måste göra allt för att rädda den här personen 
och då är det viktigt att göra som jag blir tillsagd…”. 
 
Att larmoperatören var auktoritär, samt klar och tydlig i sina instruktioner, framkom vara 
av stor vikt för att de närstående skulle våga agera. Under intervjuerna reflekterade 
deltagarna även över vikten av att hålla sig lugn och lyssna på larmoperatörens 
instruktioner. ”Larmoperatören sa att det var säkert att gå fram till hjärtstartaren så det 
kändes inte skrämmande på något sätt…”. Observationerna visade genomgående att när 
deltagarna erhöll längre information från larmoperatören via telefonsamtalet så avbröts 
HLR och följsamheten till tidigare givna instruktionen om att komprimera påverkades 
negativt. 
 
Under observationerna framkommer det att följsamheten till HLR påverkas av 
deltagarnas fysiska förutsättningar. Några av deltagarna orkade utföra kompressioner 
under hela simuleringen, medan flera av deltagarna snabbt blev trötta. Deltagarna 
utryckte trötthet och hade svårt att orka komprimera under hela scenariot.  
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Hjälpen och beslutsfattande 
 
 Skönt att få hjälp och nedprioritering av HLR 
Förhandsinformation från larmoperatören upplevdes bra och stärkte den positiva känslan 
av att få reda på att hjärtstartaren var levererad och redo att hämtas. Ord som nämndes i 
samband med att hjärtstartaren levererats var; ”skönt att få hjälp”, ”perfekt”, och 
”äntligen”. När drönaren anlänt och hjärtstartaren levererats beskrev en deltagare sin 
känsla på följande sätt: 
 

”Det kändes bra, det var lugnande på ett sätt, då kände jag att nu får jag 
hjälp. Fast att det inte var någon person som kom så kände jag ingen skillnad, 

bara att jag fick hjälp. Huvudsaken var att det var något som kom…”. 
 

Observationerna påvisade en målmedvetenhet inför den livräddande uppgiften. 
Deltagarna uttryckte även att den drabbade personen behövde hjärtstataren och att 
behandlingen går före den egna säkerheten. ”Här är det bara att kuta, jag behöver 
hjälp…”. Således lades största fokus på att hämta hjärtstartaren framför att stanna kvar 
hos sin anhörig och i och med detta gjordes en nedprioritering av HLR. Det upplevdes 
inte jobbigt att lämna sin anhörig, utan det var positivt att få möjlighet att hämta en 
eventuellt hjälpande behandling. En deltagare förklarade så här:  
 

”Det kändes skönt att det kommit en hjärtstartare som hjälper till och kanske 
är bättre än hjärt-lungräddningen som jag hade försökt med så länge…”. 

 
 
Dela på ansvaret eller lättare att lita på sig själv 
Upplevelsen av att dela på ansvaret visade sig variera. Det påvisades att det kändes skönt 
att kunna dela på ansvaret men att båda då måste behålla lugnet i situationen. Vidare 
framkom det att det var bra att ha någon att prata med under HLR-situationen. Den 
trygghet som gavs av att vara två närstående på plast uttrycktes:  
 

”Jag tycker att det var positivt att vara två för man blev lite tryggare och 
kunde bytas av med hjärt-lungräddningen. Man kände sig heller inte så 

utelämnad som när man var själv…”. 
 

Delat ansvar visade sig vara fördelaktigt eftersom det fanns en rädsla över att fatta fel 
beslut och vidare fanns det en insikt om att inte orkar komprimera hur länge som helst. 
Således synliggjordes fördelarna med två livräddare då kompressionerna inte behövde 
avbrytas. En deltagare förklarar så här: 
 

”Om man varit två på plats hade ju en kunnat stanna kvar hos den 
medvetslöse personen medan den andra hämtar hjärtstartaren, för det kändes 

inte riktigt hundra att lämna personen så bara…”. 
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Emellertid, framkom det även upplevelser av att det är lättare att lita på sig själv och inte 
vara beroende av någon annan i en stressad situation. Det fanns deltagare som uttryckte 
att det var skönt att vara själv. Det kunde vara lättare att koncentrera sig och kommunicera 
med larmoperatören om det var färre personer inblandade. En deltagare förklarade 
fördelarna på följande sätt:  
 

”Ibland är det lättare att bara ha sig själv att lita på i en stressad situation. Det 
hade blivit väldigt jobbigt om man inte var överens om vad som skulle göras…” 

 
 

Tidsvariabler 
I studiens kvantitativa resultat redovisas tidsvariabler och jämförelsen mellan en ensam 
anhörig och två anhöriga på plats studerade. Två tidsvariabler visade sig ha statistisk 
signifikans. Tiden från att deltagaren påbörjar simuleringen tills att deltagaren tar upp 
telefonen och påbörjar försök att larma 112, samt ”Hands-off” tiden (Tabell 4). 
 
 
Tabell 4. Översikt över det kvantitativa resultatet. *Tidsvariabler som utföll med 
statistisk signifikans. 

 

 
 

 
 
 

 
Tidsvariabeler 

En närstående 
(mediantid i min, sek) 

Två närstående 
(mediantid i min, sek) 

P 

1. Tar upp telefonen och påbörjar larm  
till 112   

0,13 (0,10 – 0,30) 0,05 (0,03 – 0,06) 0,02* 

2. Påbörjar att ringa 112 - tills att 
larmoperatören svarar 

0,32 (0,10 – 1,46) 0,18 (0,18 – 2,22) 0,88 

3. Tid för larmoperatören att konstatera 
misstänkt hjärtstopp 

1,04 (0,55 – 1,14) 1,31 (0,58 – 1,39) 0,56 

4. Start av HLR 2,21 (0,15 – 3,20) 2,25 (1,53 – 3,49) 0,47 
5. Drönare anländer (5 min efter larm till 112) 7,22 (6,26 – 7,55) 7,14 (6,22 – 8,26) 1,0 
6. Tid för närstående att hämta hjärtstartaren 
50 meter bort 

1,34 (1,15 – 1,50) 2,06 (1,30 – 2,47) 0,24 

7. Tid för närstående att koppla upp 
hjärtstartaren 

1,25 (0,40 - 1,28)  1,26 (0,47 – 1,21) 1,0 

8. Defibrillatorn uppkopplad på/till patienten 9,47 (8,52 – 10,31)
  

10,27 (8,50 – 11,40) 0,56 

9. ”Hands off-tid” 1,34 (1,15 – 1,50) 0 0,01* 
10. Utlarmning till uppkopplad mot 
hjärtstartaren 

7,59 (6,55 – 8,18) 8,23 (7,28 – 8,34) 0,39 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 
 
Design och dataanalys 
Studiens design med kvasiexperiment, två jämförande grupper samt både kvalitativ och 
kvantitativ data är en styrka. Författarna valde att gå in med ett induktivt förhållningssätt. 
Då ingen tidigare forskning finns på det valde ämnesområdet, gav detta möjlighet att 
tänka mer öppet och inte påverkas av redan publicerat material. Detta gör att författarnas 
förförståelse inte påverkas lika mycket av tidigare studier och detta kan göra att 
validiteten ökar. Den kvalitativa dataanalysen genomfördes med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007). Granheim och Lundman (2004) menar att 
användandet av kvalitativ metod och av att ha med citat i resultatet ökar validiteten och 
trovärdigheten. Den kvantitativa datan som sammanställts kan ses som en triangulering 
mot resultatets kvalitativa data då deltagarantalet är för lågt för att ge egen statistisk 
signifikans.   
 
Urval 
Hur urvalet av deltagare gjorts kan ha en positiv effekt på studiens validitet då det är mest 
troligt att denna åldersgrupp kommer vara på plats vid prehospitala hjärtstopp i hemmet. 
Detta kan ge en större trovärdighet till att resultatet faktiskt speglar verkligheten. 
Förmågan till teknikanvändning, fysisk kapacitet i form av uthållighet till att utföra HLR 
samt tiden det tar att hämta hjärtstartaren och utföra larmoperatörens uppmaningar, 
kommer att se olika ut beroende på den närståendes ålder och kön. Utifrån detta gjordes 
ett aktivt val av författarna att använda sig av det mest troliga scenariot som skulle kunna 
ske i verkligheten.  
 
Under rubriken metod har författarna beskrivit att studien utgår ifrån att de som drabbas 
av ett prehospitala hjärtstopp lever i ett heterosexuellt parförhållande. För att kunna göra 
ett urval av studiedeltagare ansåg författarna att de först behövde fastställa den norm som 
urvalet skulle utgå ifrån. Med detta som utgångspunkt kommer det troligtvis vara en 
kvinna i 70 års åldern på plats vid ett hjärtstopp i hemmet. Därför ville författarna spegla 
detta i urvalet av deltagarna, men efter bortfall blev det hälften kvinnor och hälften män 
som deltog i studien. 
 
Rekrytering av deltagare till studien gjordes via en lokal PRO förening. Deltagarna fick 
själva anmäla sitt intresse till studien. Detta kan påverka utfallet av resultatet då ett 
frivilligt deltagande inte speglar verkligheten. Resultatet kan även påverkas av att det var 
en simulering.  
 
Som tidigare skrivits under studiens metodavsnitt valdes att åtta deltagare skulle ingå i 
studien. Författarna bedömde att två dagar var rimligt att lägga på simuleringar för att 
hinna bearbeta och analysera det inhämtade datamaterialet på ett optimalt sätt. Författarna 
ansåg även att det var viktigt att avsätta tillräckligt med tid för simuleringarna och 
efterföljande intervjuer. Detta för att utformningen av studien skulle kunna besvara syftet. 
Det skulle kunna anses som en nackdel att det inte var fler deltagare med i studien, men 
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vid kvalitativ forskning är inte antalet deltagare som är relevant utan deltagarnas känslor 
och erfarenheter (Polit & Beck 200, s. 516). 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes under två simuleringsdagar. Deltagarna genomförde en 
simulering som observerades på plats med två stycken olika observationsprotokoll. På ett 
av protokollen dokumenterades tider och på det andra dokumenterades observationer. 
Simuleringarna filmades även för att kunna kontrollera tiderna och för att i efterhand 
eventuellt kunna identifiera ytterligare observationer. Efter simuleringarna intervjuades 
deltagarna direkt för att den aktuella situationen på bästa sätt skulle kunna dokumenteras. 
Att både observera på plats och i efterhand med hjälp av videomaterial samt att intervjua 
i direkt anslutning till simuleringarna kan ha positiv effekt på resultatet validitet.  
 
För att studien skulle kunna genomföras på ett optimalt sätt valde författarna att i förhand 
kontrollera om deltagarna kunde använda högtalarfunktionen på en mobiltelefon. Detta 
för att kunna studera interaktionen och följsamheten till larmoperatörens uppmaningar. 
Samtliga deltagare visste på förhand hur högtalarfunktionen fungerade. I verkligheten 
ställs larmoperatören inför närstående som inte kan hantera högtalarfunktionen och detta 
gör hjärtstoppssituationen svårare. Att deltagarna inför simuleringen fick visa att de 
kunde använda högtalarfunktionen på mobiltelefonen kan ha påverkat resultatets validitet 
på ett negativt sätt.  
 
Under simuleringarna var det ofrånkomligt att deltagarna utsattes för en viss nivå av 
stress. Det är viktigt att ha detta i åtanke när etiska ställningstaganden görs. Efter 
simuleringarna uttryckte samtliga deltagare en tacksamhet för att de fått vara med om ett 
hjärtstoppsscenario under kontrollerade former. Både för att de samlat på sig erfarenheter 
som kan göra det lättare att hantera en sådan situation, men även tacksamsahet för den 
kunskap de erhållit. Detta för att det skulle kunna påverka utgången positivt om deras 
anhöriga i framtiden får ett hjärtstopp. 
 
Författarna har tagit i beaktning att studien har genomförts med hjälp av simuleringar, 
vilket troligtvis har påverkat deltagarnas upplevelser och i sin tur resultatet. 
Simuleringarna kan inte likställas med en verklig hjärtstoppssituation. Dock är detta så 
nära verkligheten det går att komma i ett såhär tidigt skede i forskningen om hur drönare 
kan ha en plats i svensk prehospital akutsjukvård.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatets tydligaste fynd var hur följsamheten påverkas av upplevd stress vilket 
överensstämmer med en tidigare studie, att en prehospital hjärtstoppssituation medförde 
en känsla av stress för den närstående på plats (Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 
2005).  
 
Observationerna visade att de deltagare som upplevdes mest stressade hade svårt att ta till 
sig larmoperatörens instruktioner samt utföra de uppmaningar de blev ombedda att göra. 
Detta visar även Thorén, Danielson, Herlitz och Axelsson (2010) i sin studie då de skriver 
om de närståendes känsla av panik och hur detta hämmade ingripandet.  
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Denna känsla ledde till en oförmåga att utföra de uppgifter som larmoperatören 
uppmanande till. De fortsätter med att skriva om hur de närståendes rädsla för att skada 
patienten gjorde det omöjligt för den närståendes att utföra de uppgifter som 
larmoperatören uppmanade till. Dwyer (2008) beskriver hur närståendes önskan att göra 
rätt i en HLR-situation samt rädslan för att göra fel påverkade självförtroendet negativt. 
Detta resulterade i att de närstående inte vågade utföra HLR.  
  
Hur upplevd stress påverkade följsamheten hade en direkt koppling till 
behandlingsresultatet och patientens chans till överlevnad. Det påverkade hur snabbt den 
närstående klarade av att utföra momenten och från tidigare studier visas att tiden är en 
avgörande faktor vid hjärtstopp (Herlitz, 2017). Följsamheten påverkar även hur själva 
behandlingen utfördes i form av kompressioner vid HLR samt om patienten kopplas upp 
mot hjärtstartaren på ett korrekt sätt. De deltagare som upplevdes mer stressade hade även 
svårare med all form av teknikanvändning. Det visade sig även i tiderna i det kvantitativa 
resultatet, då de deltagare som upplevdes som mer stressade även tog längre tid på sig att 
utföra de tekniska momenten. Även detta påverkar utgången för patientens hälsa.  
 
Något som syntes tydligt i resultatet var att användningen av mobiltelefonen och 
högtalarfunktion påverkades av upplevd stress. De deltagare som upplevdes mer stressade 
hade svårare med telefonen vilket resulterade i att det tog längre tid innan de fick kontakt 
med larmoperatören och behandlingen kunde påbörjas. De hade även svårare att förstå 
högtalarfunktionen, trots att de innan simuleringen visat att de förstod tekniken. Även 
detta hade en negativ påverkan på tiden från att de närstående hittade sin anhörig på golvet 
till att behandling med HLR och hjärtstartare påbörjades. Dessa deltagare hade även 
svårare att förstå instruktioner från larmoperatören angående hjärtstartaren samt svårare 
att förstå de informativa bilderna som förklarade hur elektroderna skulle placeras. 
Weslien et al. (2005) beskriver hur närstående upplevde en overklighetskänsla och att 
situationen de befann sig i var svår att förstå. Vidare skriver de att några av de närstående 
berättar att rädslan för att deras anhörige skulle dö var överväldigande och gjorde dem 
handlingsförlamade. Löf, Sandström och Engström (2010) redogör för hur de närstående 
uttryckte en känsla av ilska och rädsla då situationen var främmande och svår.  
 
Utifrån föreliggande resultat är det av stor betydelse att minska upplevelsen av stress för 
den närstående som befinner sig på plats vid ett prehospitalt hjärtstopp. Inför 
simuleringarna framkom det att ingen av studiedeltagarna hade genomgått någon HLR-
utbildning de senaste 20 åren. Dwyer (2008) skriver om att HLR-utbildning inte når äldre 
människor som mest troligt kommer att befinna sig på plats vid ett prehospitalt hjärtstopp. 
Psykologiska hinder för att skapa den handlingsberedskap som den närstående behöver 
för att våga agera behöver få mer fokus under HLR-utbildningar. Detta framförallt till 
äldre personer, då studien visar att de har minst självförtroende till att utföra HLR på en 
anhörig som fått ett hjärtstopp. 
 
I resultatet framkom det att samtalet med larmoperatören fick deltagarna att känna sig 
tryggare. Att hela tiden ha kontakt med larmoperatören upplevde deltagarna hade en 
lugnande inverkan och att det gjorde det lättare att klara av situationen. Deltagarna 
berättade även att en god kommunikation med larmoperatören underlättade hanteringen 
av tekniken. Thorén et al. (2010) skriver om hur larmoperatörens samtal var viktigt för 
de närstående. De upplevde en känsla av stöd i larmoperatören och betonade vikten 
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uppmuntran till att fortsätta med HLR. Detta är även något som kan styrkas i resultatet 
för denna studie.  
 
Under simuleringarna observerades att deltagarna reagerade positivt vid kontakt med 
larmoperatören. Däremot visade även observationer att följsamheten till kompressionerna 
påverkades negativt när larmoperatören gav instruktioner som innehöll långa meningar. 
Deltagarna avbröt ofta kompressionerna för att lyssna till de längre instruktionerna som 
larmoperatören gav.  
 
Relaterat till resultatet är därför författarnas rekommendation att larmoperatören, under 
ett prehospitalt hjärtstoppsscenario, har en tät kontakt med de närstående på plats för att 
öka känslan av trygghet. Dock bör kontakten vara utformad i korta meningar för att inte 
påverka följsamheten till kompressionerna. Exempel på meningar som hade en positiv 
inverkan på deltagarnas prestation var ”Bra kämpat!”, ”Jag finns med dig hela tiden” 
och ”Du gör ett jättebra jobb!”. 

 
Observationerna visade att denna mening var för lång då den hade en negativ påverkan 
på följsamhet till att utföra kompressionerna.  Deltagarna stannade upp i arbetet med 
kompressionerna för att lyssna på informationen. Författarna föreslår därför att 
informationen från larmoperatören angående leveransen av hjärtstartaren bör vara kortare 
och gärna uppdelad på flera mindre meningar.  
 
Att deltagarna vågade närma sig drönaren påverkades inte av stress. Samtliga deltagare 
hämtade hjärtstartaren utan tveksamheter. Detta är ett positivt fynd för framtida studier.  
 
Under intervjuerna framkom det att de deltagare som hade en mer positiv inställning till 
ny teknik, även höll sig mer samlade under simuleringarna och kunde genomföra 
momenten på ett bättre sätt. Inför ett eventuellt införande av drönare inom svensk 
prehospital akutsjukvård, kan därför beaktande tas att information till befolkningen 
gällande drönares nya användningsområde kan påverka utfallet av behandlingsresultatet.  
 
Det kvantitativa resultatet består av ett för litet antal deltagare för att erhålla statistisk 
signifikans utan får ses som en triangulering mot resultatets kvalitativa data. Vad som 
däremot framkommer tydligt under simuleringarna är skillnaden på ”hands-off” tiden vid 
en eller två närstående på plats. För varje minut som går utan kompressioner minskar 
chansen till överlevnad med 10 % (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2018). För de 
deltagarna som utförde simuleringen själva var mediantiden för att hämta hjärtstartaren 1 
minut och 34 sekunder. Att ha en hands-off tid som är så pass långa minskar dramatiskt 
patientens chans till överlevnad. Det behöver även tas i beaktning att patienten är helt 
utan cirkulation under ”hands-off” tiden och under tiden då närstående kopplar på 
elektroderna. För att behandling med hjärtstartare skall ha så god effekt som möjligt 
behöver det byggas upp ett tryck i kärlen innan patienten defibrilleras (Eftestøl, Sunde, 
Steen 2002). Detta är omöjligt att åstadkomma med endast en närstående på plats.  
 
Författarna rekommenderar därför att hjärtstartare alltid skickas ut vid prehospitala 
hjärtstopp om drönare implementeras i svensk sjukvård. Dock rekommenderas endast att 
larmoperatören skickar ut närstående för att hämta hjärtstartaren om det finns fler 
människor på plats som kan hjälpa till med kompressionerna.  
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Författarna rekommenderar ändå att, omedelbart efter konstaterat hjärtstopp, skicka ut en 
drönare med hjärtstartare även när det endast finns en närstående på plats. Detta för att 
behandlingen skall finnas tillgänglig så fort som möjligt om någon ytterligare person 
anländer till platsen innan ambulansen är framme hos patienten. Svenska 
hjärtstoppsregistret (Herlitz, 2017) understryker vikten av att skapa organisatoriska 
förutsättningar för att behandling med hjärtstartare skall ske så tidig som möjligt. Med 
stöd i redovisat resultat bekräftas att leverera hjärtstartare med drönare kan vara ett sätt 
att skapa dessa förutsättningar.  
 
 

Slutsats 
• Stress hos den närstående som är på plats vid ett prehospitalt hjärtstopp, har en 

direkt påverkan på tiden för att behandling med HLR och hjärtstartare kan 
påbörjas.  

• Det krävs goda förutsättningar för att den närstående skall känna sig trygg och 
säker under HLR-situationen när hjärtstartare levereras med hjälp av en drönare.  

• Följsamheten till att utföra kompressioner utan avbrott påverkas negativt av lång 
information från larmoperatören.  

• Inga problem att närma sig drönaren och hämta hjärtstartaren påvisades.  
• Att vara ensam närstående på plats ger en för lång hands-off vid hämtning av 

hjärtstartare.  
 

Kliniska implikationer 
• Vid ett konstaterat hjärtstopp bör en hjärtstartare skickas ut med drönare så fort 

som möjligt – oavsett hur många närstående som befinner sig på plats.  
• Larmoperatören bör endast be närstående hämta hjärtstartare om ytterligare en 

person på plats som kan ta över kompressionerna.  
• För att underlätta vid hämtning av hjärtstartare bör väskan till hjärtstartaren vara 

väl markerad med en synlig färg och med fördel utrustad med någon form av 
lampa som fångar närståendes uppmärksamhet. Drönaren kan med fördel vara 
utrustad med en strålkastare som markerar platsen för hjärtstartaren samt lysa 
med ett blinkande ljus. 

• Drönaren bör vara utrustad med en kamera för att kunna avgöra om platsen för 
att lämna hjärtstartaren är säker. Det rekommenderas att drönaren skall kunna 
vinscha ner hjärtstartaren för att ingen skall kunna komma till skada vid 
leverans.  

• Det rekommenderas att drönaren stannar kvar och svävar snett ovanför 
hjärtstartaren för att märka ut platsen, dock inte rakt ovanför för att minska 
risken för personskador vid tekniska problem med drönaren. 
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Hållbar utveckling 
Hälsa och välbefinnande är en del i de17 globala mål som skall prioriteras för att nå en 
hållbar utveckling (Regeringen 2018). Dessa mål antogs av världens stats- och 
regeringschefer vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 (Regeringen 2018). Som ett 
led i arbetet mot en hållbar utveckling kan drönare komma att spela en viktig roll.  
I framtiden skulle drönare kunna användas både vid prehospitala hjärtstopp men även vid 
levereras av akut behandling där tid är en avgörande faktor. Exempelvis allergiska 
reaktioner och hypoglykemi där patienten befinner sig på svåråtkomliga platser eller där 
ambulansen har lång framkörningstid. En drönare kan givetvis aldrig ersätta en ambulans, 
men kanske kan komma att vara en extra resurs för att säkerställa befolkningens hälsa 
och därmed främja en hållbar utveckling.  
 

Implikationer för fortsatta studier 
Ytterligare studier krävs för att påvisa drönares användbarhet i den svenska prehospitala 
akutsjukvården. För att uppnå tillräcklig power rekommenderas att kvantitativa studier 
genomförs i stor skala.  
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Bilaga 1. 1(6) 

Deltagarinformation 
 
Namn………………………………………………… 
 
Ålder……. 
 
Kön………  
 
Har du genomgått hjärt-lungräddningsutbildning?  
 
Ja Årtal: 
 
Nej  
 
Har du någon sjukvårdsutbildning?............................ 
 
Har du tidigare varit med om någon hjärt-lungräddnings- situation? 
........................................................................................... 
 
Vet du vad en drönare är?.............................................. 
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                                                                                                                       Bilaga 2. 2(6) 

 
 
Förfrågan om medverkan i en forskningsstudie. 
Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås och skall nu skriva en magisteruppsats. 

I Sverige drabbas cirka 5000 personer årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Ett 
hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av plötslig och oväntad anledning upphör, 
vilket innebär att den drabbade omgående förlorar medvetandet och är utan livstecken. 

Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats 
normala rytm oftast i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och 
pumpförmågan upphör då omedelbart att fungera. Detta är en kritiskt för hjärnan, som 
är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade ska överleva 
måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Det finns en tumregel baserad på 
forskning som säger att vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje 
minut som går om ingen behandling sätts in. Det är med andra ord av livsavgörande 
betydelse att någon snabbt påbörjar hjärt-lungräddning och använder en hjärtstartare 
(defibrillator) i väntan på ambulans, räddningstjänst eller polisens ankomst. 

Drönare är en obemannad luftfarkost som kan flyga autonomt eller fjärrstyras, och finns 
i olika storlekar och former. Ny forskning undersöker huruvida en drönare kan användas 
i sjukvårdssammanhang för att leverera medicinskt tekniskt material till plaster där 
ambulansen har lång framkörningstid till patienten.  

Det som vi vill undersöka i vår studie och det som du som deltagare kommer få prova 
på är hur man som anhörig samspelar med en drönare som landar i din närhet. Ett 
påhittat scenario kommer utspela sig där du som testperson kommer att få instruktioner 
via en mobiltelefon från en simulerad larmcentral och därefter utföra de åtgärder du blir 
hänvisad till. Efter att scenariot är klart kommer du att bli intervjuad angående dina 
upplevelser och tankar kring det som hänt.  

Vi kommer att använda kameror med ljud och bildupptagning för att kunna gå igenom 
materialet noggrant i efterhand. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet och 
det analyserade materialet kommer att vara avidentifierat vid en senare publicering.  Du 
som deltagare kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan motivering. 
Vi handleds i magisteruppsatsen av nedanstående handledare: 
 
Magnus Hagiwara 
Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan Borås 
magnus.hagiwara@hb.se 
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Andreas Claesson 
Ordförande Svenska HLR rådet 
Ambulanssjuksköt / Med Dr. Hjärtstoppscentrum KI/SÖS 
ac@hlr.nu 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Johan Sparrevik  Jonna Sanfridsson 
Leg. sjuksköterska  Leg. sjuksköterska 
johan.sparrevik@vgregion.se jonna.sanfridsson@vgregion.se 
Mobil 0702153624 Mobil 0705522489 
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                                                                                                                       Bilaga 3. 3(6)  
 

 

 

Samtycke till att medverka i en jämförande studie 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien och godkänner att jag 
fått information om projektet ”Närståendes upplevelse av att hantera en 
hjärtstartare levererad med hjälp av drönare”. Studien kommer att 
genomföras ambulansstudenterna Johan Sparrevik och Jonna Sanfridsson. 

Jag har fått skriftlig information om hur studien ska genomföras, mitt 
deltagande är helt frivilligt och jag kan avbryta mitt deltagande när som 
helst, utan att ange en orsak. I och med mitt samtycke godkänner jag även 
att studien dokumenteras via film och foto, samt att materialet kan komma 
att användas i kommande forskningsartiklar och efterföljande studier.  

Jag har även fått information om att studien ska publiceras och att 
informationen behandlas konfidentiellt.  

 

 

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

Email 

 

Telefonnummer 
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                                                                                                                       Bilaga 4. 4(6) 
 
 

SOS HLR protokoll 
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                                                                                                                       Bilaga 5. 5(6) 
 

Protokoll Drönare simulering. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tar upp telefonen och 
påbörjar larm  
till 112                                    

        

Larmoperatören svarar         

Påbörjar att ringa 112 - 
tills att larmoperatören 
svarar 

        

Tid för larmoperatören 
att konstatera misstänkt 
hjärtstopp 

        

Utlarmning av drönare         

Start av HLR 
 

        

Drönare anländer (5 
min efter larm till 112) 
 

        

Anhörig framme hos 
drönare 
 

        

Defibrillator hos 
patient 
 

        

Tid det tog för 
närstående att hämta 
hjärtstartaren 50 meter 
bort 
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Tid det tar för 
närstående att koppla 
upp hjärtstartaren 
- =felplacerad 
+ =rätt placerad 

        

Defibrillatorn 
uppkopplad på/till 
patienten 
 

        

”Hands off-tid” 
(Tid då närstående ej är 
vid patientens sida och 
kan utföra HLR) 

        

Utlarmning till attached         
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                                                                                                                       Bilaga 6. 6(6)  
Observationsprotokoll 

 
Interaktion med 
teknik.  
(telefon, 
hjärtstartare och 
drönare)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interaktion och 
följsamhet till 
information och 
instruktioner från 
larmoperatören. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reaktion när 
närstående blir 
informerade om 
att det kommer 
att levereras en 
hjärtstartare med 
en drönare 
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