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Sammanfattning 

 

Vid hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga och för varje minut som går minskar 

chansen att överleva med 10 %. I händelse av hjärtstopp skall hälso- och 

sjukvårdspersonal omedelbart påbörja hjärtlungräddning (HLR) såvida det inte finns ett 

dokumenterat ställningstagande till att HLR inte skall utföras. Det finns nämligen skäl 

där det är motiverat att avstå denna behandling. I de fall där patienten själv inte vill bli 

återupplivad eller då ansvarig läkare bedömer att HLR inte är medicinskt motiverat eller 

till gagn för patienten. Det kan ibland leda till att man i efterhand kan inse att 

behandlingsförsöket var mindre motiverat.  Att handskas med död och döende anses 

inom forskning vara den högst rankade stressoren för sjuksköterskan. Sjuksköterskan 

ställs inför många utmaningar i sitt arbete och utsätts ofta för etiska dilemman när de 

kommer i konflikt med vad sjuksköterskan anser vara rätt för patienten. Syftet med 

studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid hjärtstopp hos patienter där 

ställningstagande kring HLR saknas eller inte har diskuterats. Tio narrativa intervjuer 

genomfördes med sjuksköterskor yrkesverksamma inom slutenvården. Metoden som 

används är en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet påvisar de etiska dilemman som 

sjusköterskorna hamnar i. Huvudresultatet visar att sjuksköterskor upplever frustration 

när de hamnar i situationer där patienten drabbas av hjärtstopp och frågeställningen 

kring återupplivning inte har diskuterats. Det uppstår tveksamheter när beslutet inte var 

taget eller att det togs för sent. De beskriver även en strävan efter att göra det som anses 

vara gott mot patienten.  

 

 

Nyckelord: Ej HLR, sjuksköterska, etiska dilemman, otillräcklighet, död, moralisk stress 
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INLEDNING 

Eva är 85 år och har svår demens. Hon har även en lunginflammation och kommer till 

vårdavdelningen där hon andra dygnet får ett hjärtstopp. Fulla åtgärder och 

behandling sätts in och den senaste medicinska utrustningen används för att återuppliva 

Eva. Behandlingsrummet är fullt av personal från olika enheter som alla har en 

funktion i det akuta skedet och stressnivån är hög.  Blodet sipprar ner och färgar Evas 

silvergrå vackra hår rött när man försöker sätta CVK under förloppet. Eva är en skör, 

liten kvinna och den magra undernärda kroppen utsätts för defibrillering och kraftiga 

hjärtkompressioner gång på gång. HLR pågår i en timme men tyvärr går inte kvinnans 

liv att rädda och återupplivningen avslutas. Eva förklaras död... 

 

Ovanstående berättelse är påhittad, men är skriven utifrån situationer vi varit med om. 

Som sjuksköterskor på en hjärtavdelning kändes det givet att välja ett ämne som kretsar 

kring hjärtat. I arbetet som sjuksköterska skapas en nära relation till patienten. Vi har 

varit närvarande vid situationer där gravt sjuka patienter drabbats av hjärtstopp och 

upplevt att återupplivningen bara var ett förlängt lidande för patienten. Den upplevelsen 

grundar sig i att vi har haft svårt att se hur patienten överhuvudtaget skall överleva en 

hjärt-lungräddning och hur patientens liv kommer att se ut efter återupplivningen. Efter 

liknande situationer som berättelsen ovan ska belysa har diskussioner oss emellan 

uppstått. Vi ställer oss frågan hur sjuksköterskor upplever dessa situationer. Är det bara 

vi som upplever att dessa situationer känns extra jobbiga då det inte känns rätt att utföra 

hjärt-lungräddning? 

 

 

BAKGRUND 

Hjärt-lungräddning 

Vid ett hjärtstopp upphörhjärtats pumpförmåga och patientens blodtryck blir omätbart. 

Av alla hjärtstopp orsakas 80 % av ett elektriskt kaos i hjärtats kamrar 

(kammarflimmer). Efter endast 10-15 sekunder blir den drabbade medvetslös och 

andningen upphör helt eller övergår till agonal andning. För varje minut som går 

minskar chansen att överleva ett hjärtstopp med 10 %. Det är därför viktigt att hjärt-

lungräddning (HLR) påbörjas omedelbart för att manuellt kunna pumpa runt blodet i 

kroppen på patienten (Wikström 2012, ss. 265, 267-268). Uteblir HLR kommer 

personen få obotliga hjärnskador inom några få minuter. Vid ytterligare fördröjningar 

kommer den drabbade att dö av sina hjärnskador (Wikström 2012, s. 267). Enligt 

Socialstyrelsen (2005b, s. 3) är en person död när hjärnans samtliga funktioner totalt 

och oåterkalleligt fallit bort på grund av att blodcirkulationen till hjärnan helt har 

upphört. 

 

I händelse av hjärtstopp skall hälso- och sjukvårdspersonal omedelbart påbörja HLR 

såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte skall utföras 

(Svenska Läkarsällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska Rådet för Hjärt-

Lungräddning 2013, s. 5; Lachman 2010, s. 249). Till hälso- och sjukvårdspersonal 

räknas i detta fall all personal vid sjukhuset som är delaktiga i patientens vård. (Sveriges 

riksdag 1980). Enligt Socialstyrelsen (2005a, s. 8) skall sjuksköterskans arbete bygga på 
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vetenskap och beprövad erfarenhet, samt präglas av ett etiskt förhållningssätt. 

Sjuksköterskans arbete ska utföras och grundas i enlighet med gällande författningar 

och aktuella lagar.   

 

Med HLR menas att lungorna ventileras och yttre bröstkompressioner ges samt 

eventuellt defibrillering vid cirkulationsstopp. Ibland ges läkemedel i form av 

injektioner som del av behandlingen. Syftet med HLR är att återställa spontan 

cirkulation och andningsfunktion hos personen som drabbats (Svenska Läkarsällskapet, 

Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning 2013, s. 10). 

För att skapa blodcirkulation krävs kraftiga bröstkompressioner mitt på bröstet och 

samtidigt försiktigt gör inblåsningar för att syresätta blodet (Svenska Rådet för Hjärt-

Lungräddning 2012). 

 

 

Avstå från HLR  

Enligt Socialstyrelsen (2011, s. 15) skall sjukvårdspersonal bota och behandla 

människors sjukdomar så långt det är möjligt. Målsättningen är att människan kan 

återvinna hälsa och välbefinnande. Går inte detta, skall sjukvårdens uppgift bestå av 

lindrande behandling, så kallad palliativ vård.  

 

Forskning visar på att det finns viss begreppsförvirring kring palliativ vård och 

ställningstagande kring ej-HLR. I forskningen gjord av O´Hanlon, O´Connor, Peters 

och O´Connor (2013, s. 48) framkommer att många sjuksköterskor anser att syrgas, 

parenteral och enteral tillförsel av vätska och näring är olämpligt att ge till patienter då 

beslut är taget om ej-HLR. Begreppet ej-HLR får inte förväxlas med begreppet palliativ 

vård. Ej-HLR är inte detsamma som att avsluta aktiv behandling eller att få intensivvård 

(Eliasson, Howard, Torrington, Dillard & Phillips, 1997, s. 1110). Murphy och Price 

(2007, s. 11) skriver att den största orsaken för förvirring är en felaktig tolkning av vad 

begreppen verkligen innebär. Begreppet Ej-HLR innebär endast att HLR inte ska 

påbörjas vid eventuellt hjärtstopp.  Lachman (2010, s. 251) belyser att det är vanligt 

förekommande att även anhöriga missförstår begreppet ej-HLR och tolkar det handlar 

om tillåtelse till att avsluta en människas liv.  

 

 

Ställningstagande till HLR 

Det finns skäl där man kan motivera att avstå HLR. När patienten själv inte vill att HLR 

påbörjas vid ett eventuellt hjärtstopp eller då ansvarig läkare bedömer att HLR inte är 

medicinskt motiverat, eller när det inte är till gagn för patienten trots att det finns liten 

möjlighet att återfå spontan cirkulation och andningsfunktion(Svenska Läkarsällskapet, 

Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning 2013, ss. 6, 14-

15; Ågård & Engström 2014, s. 2). 

Svenska Läkarsällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Rådet för Hjärt-

Lungräddning (2013, s. 15) förklarar begreppet till gagn för patienten som en 

värdefråga, om HLR ligger i patientens intresse eller gör nytta för patienten.  

Eliasson et al. (1997, s. 1110) och Jepson (2003, s. 1042) beskriver vikten av en god 

tvärprofessionell kommunikation för att underlätta diskussionen kring HLR. De skriver 
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även att det är mycket viktigt att alla medlemmar i vårdteamet kring patienten är 

överens om patientens prognos, förväntade livskvalitet samt patientens egna önskningar. 

Enligt Svenska Läkarsällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Rådet för 

Hjärt-Lungräddning (2013, ss. 5-6) innebär ett ställningstagande att man på förhand gör 

en individuell bedömning om ej HLR. Bedömningen innebär att relevanta faktorer vägs 

samman såsom prognos, aktuellt hälsotillstånd, risk i förhållande till nytta och 

patientens inställning och egna värderingar kring behandling och livskvalitet. Det kan 

gälla patienter med kroniska sjukdomar med dålig prognos (Lachman 2010, s. 250). 

Lachman (2010, s. 249) beskriver hur ställningstagandet ej-HLR uppkom som en chans 

till att ge patienten möjlighet att själv vara delaktig i beslutsfattandet kring behandlingar 

och åtgärder.   

 

Svenska Läkarsällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Rådet för Hjärt-

Lungräddning (2013, s. 13) skriver att det ibland inte är helt okomplicerat att göra en 

sådan riskbedömning men den skall alltid utgå från patientens egna värderingar om vad 

som gör livet värt att leva och till vilket pris patienten är beredd att betala för att få 

chans till fortsatt liv. Saknas ställningstagande i det akuta skedet skall HLR i regel 

utföras. Det kan ibland leda till att man i efterhand kan inse att behandlingsförsöket var 

mindre motiverat när information framkommit om patientens medicinska tillstånd eller 

egna inställning. Forskning visar vikten av att fatta beslut kring HLR i ett tidigt skede 

för att undvika att ställningstagandet fattas när ett hjärtstopp redan har inträffat (De 

Gendt, Bilsen, Vander Stichele, Van Den Noortgate, Lambert & Deliens 2007, ss. 407-

408). 

 

I de situationer då man planerar vård vid livshotande tillstånd skall ansvarig läkare 

överväga om det finns skäl att på förhand ta ställning till att ej återuppliva med HLR i 

händelse av hjärtstopp. Det ställningstagandet är inte fast utan skall fortlöpande 

omprövas om patientens inställning eller tillstånd förändras (Svenska Läkarsällskapet, 

Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning 2013, ss.5, 17). 

 

Det ställs stora krav på att ställningstagande för ”Ej HLR” skall dokumenteras tydligt, 

vad som styrker det och bakgrunden till ställningstagandet (Socialstyrelsen 2011, ss. 36, 

39; Ågård & Engström 2014, ss. 1-2). Vidare beskriver Ågård och Engström (2014, s. 

2) att det även bör stå om det skett i samråd med patient samt om patient och/eller 

anhöriga fått information om ställningstagandet. Det är verksamhetschefen som har det 

yttersta ansvaret för att se till att det finns säkra rutiner för dokumentation av ej HLR 

samt att personal har kunskap och kännedom om det.  

 

 

Patientens sårbarhet  

Omvårdnadens mål är att främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, 

samt lindra lidande samt att verka för ett värdigt och fridfullt avslut av livet med 

beaktande av bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Det är av största vikt att lindra 

det lidande som är möjligt samt att inte vården orsakar patienten lidande i form av 

kränkande bemötande, en vårdskada eller utebliven vård. Sårbarhet innefattar bland 

annat den biologiska sårbarheten, där kroppen är utsatt för fysiska ingrepp eller 

övergrepp. En annan människa väcker sjuksköterskans ansvar och gör hen ansvarig för 
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sina handlingar. Sjuksköterskan görs ansvarig genom att den lidande och utsatta sårbara 

patienten litar på att sjuksköterskan skall hjälpa hen (Svensk Sjuksköterskeförening 

2014b).  

 

Cronqvist, Theorell, Burns och Lützén (2004, s. 71) talar om att det finns en spänning 

mellan sjuksköterskans sårbarhet och patientens sårbarhet. Samtidigt som 

sjuksköterskan skall försöka lindra patientens lidande har hon själv ett eget behov av 

känslomässigt stöd. Hov, Hedelin och Athlin (2006, s. 207) menar att närvara när en 

patient och dess anhöriga lider orsakar lidande hos sjuksköterskan också.  

 

 

Patientens delaktighet 

Autonomi är ett vanligt etiskt begrepp inom vården. Autonomi är enligt Statens 

medicinsk-etiska råd (2014) när patienten själv får bestämma över sina handlingar och 

sitt liv, dock under förutsättning att ingen annan människas självbestämmande kränks.  

 

Den nya Patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015 och den utvidgar och förtydligar 

informationsplikten gentemot patienten.  Patienten skall få individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och 

behandling som finns. Detta skall leda till att patienten får ett ökat inflytande över sin 

egen vård. En välinformerad patient är en viktig faktor för att främja patientens 

delaktighet så att vården utformas och genomförs i samråd med patienten 

(Socialstyrelsen, 2011 s. 13). Det kan vara lättare för en patient att bli införstådd med 

konsekvenserna av en behandling eller att kunna ta beslut om att avstå en behandling 

(däribland livsuppehållande behandling) om patienten är välinformerad (Svenska 

Läkarsällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska Rådet för Hjärt-

Lungräddning 2013, ss. 6,10, 13). Forskning visar tyvärr att patienten sällan är delaktig 

i ställningstagandet (Jepson 2003, s. 1042). 

 

 

Patient som saknar beslutsförmåga 

Det är ibland så att patienten saknar förmåga att ta ställning till sin egen vård och 

behandling av olika orsaker. Man talar om att patienten saknar beslutförmåga (Svenska 

Läkarsällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska Rådet för Hjärt-

Lungräddning 2013, s. 13; Socialstyrelsen 2012, ss. 14-15). Socialstyrelsen (2012, s. 

16) definierar en beslutskompetent patient som en person som har förmåga att 

tillgodogöra sig tillräcklig information och att kunna se konsekvenserna av sina beslut. 

Svenska Läkarsällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Rådet för Hjärt-

Lungräddning (2013, s. 7) menar att när patienten saknar beslutsförmåga och det inte 

finns några muntliga eller nedskrivna önskemål från patienten bör den ansvariga läkaren 

diskutera detta med närstående. Målet är att försöka penetrera vilken önskan patienten 

skulle haft om hen haft förmågan till att fatta ett beslut. Det är dock den ansvariga 

läkaren som har det slutliga ansvaret för ställningstagandet (Ågård & Engström, 2014, s. 

3). 
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Etik i vården 

Ordet etik härstammar från två grekiska ord som är besläktade, éthos som betyder vana, 

sedvänja, oskriven lag samt êthos som betyder inställning, ståndpunkt, sinnelag. Ordet 

moral är latinskt och betyder sed, sedvänja eller bruk. Moral rör människans faktiska 

och praktiska handlande, det du gör. Etiken står för reflektionen över mänskliga 

värderingar och handlingar och vilka motiven är för dem, det du bör göra (Stryhn 2008, 

ss.13-16). En central fråga för etiken är vad som är den rätta handlingen. Etiken har till 

uppgift att klargöra hur man bör handla i en viss situation och vad som bör undvikas i 

oförutsedda och onormala situationer.  (SBU 2008, s. 237).  Etiken som berör vården 

innefattar främst hur patienten bör behandlas – vad som gagnar respektive skadar 

patienten. De fyra principerna tillsammans med människosyn, etisk intuition nämns ofta 

som en grund för hälso- och sjukvården  

 

- Göra gott-principen som innebär att hjälpa patienten att tillgodose medicinska 

och medmänskliga behov 

- Inte skada-principen innebär att undvika att skada patienten 

- Autonomiprincipen innebär att respektera patientens rätt att bestämma om sig 

själv, vilket innebär att hålla patienten informerad och garantera patienten rätten 

att avstå behandling 

- Rättviseprincipen innebär att behandla patienter med lika behov lika. 

(SBU 2008, s. 238) 

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor är de fyra 

grundläggande ansvarsområdena att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Koden sammanfattar riktlinjerna för etiskt handlande och beteende i 

fyra områden som berör sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetare 

(Svensk sjuksköterskeförening 2014a). ICN:s etiska koder vägleder och samlar världens 

sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt men berättar sällan hur sjuksköterskan 

skall överföra detta i praktiken.  

 

Stryhn 2008, (s. 15) menar att ett etiskt handlande för sjuksköterskan innebär ett 

personligt engagemang och en äkta önskan att vilja handla på ett etiskt och moraliskt 

sätt. Det etiska handlandet beror på vilka grunder, värden och motiv handlingen vilar på. 

Det etiska handlandet är som ett moraliskt uppträdande som omfattar perception, 

omdömesförmåga och handling. Perception och omdömesförmåga kräver både 

kognitiva och emotionella förmågor, perceptionen står för att upptäcka det moralisk 

betydelsefulla i situationen och därmed uppfylls det etiska kravet vad gäller ansvar för 

och omsorg om den andra. Det beskrivs att ha förmåga att känna sig träffad av den 

moraliska aspekten i en situation innebär en förmåga att bli berörd känslomässigt och 

kallas då att ha förmåga till empati (Stryhn 2008, s. 15). 
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Moralisk stress 

Stryhn, 2008 (s. 9) menar att i dagens hälso- och sjukvård pågår en ständig förändring. 

Dessa förändringar har lett till en större efterfrågan på vård. Arbetet för att ha en 

välinformerad patient och anhörig är något som är i fokus hela tiden (Stryhn 2008, s. 9). 

Allt detta bidrar till en ökad stress för sjuksköterskan då hon hamnar i fler etisk 

dilemman och utsätts för en ökad stress på arbetsplatsen (McVicar 2003, ss. 635-637). 

Vidare identifierar McVicar (2003, ss. 635-636) sex olika faktorer som bidrar till ökad 

stress för sjuksköterskan. På arbetsplatsen anses handskas med död och döende som den 

högst rankade stressoren tillsammans med den generella arbetsbelastningen. Utöver 

stressorer som finns på arbetsplatsen beskriver Chang, Hancock, Johnson, Daly och 

Jackson (2005, ss. 58-59) om stress i yrkesrollen, faktorer som bidrar till känslan av att 

inte ha kontroll över situationen, resursbrister, kvaliteten på omvårdnaden, och bristen 

på samarbete mellan patient, familjer och vårdpersonal. 

 

Jameton (1984, s. 6) skapade definitionen moralisk stress och menar att den uppstår när 

sjuksköterskan vet vad som skall göras men hindras av organisatoriska, strukturella eller 

ekonomiska faktorer. Jameton menar att moralisk stress är nära kopplat till moraliska 

dilemman. Moralisk stress uppkommer när två eller flera moraliska principer går emot 

varandra och detta kan skapa frustration hos sjuksköterskan (Jameton, 1984, s. 6).   

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Den legitimerade sjuksköterskan är ålagd att rädda liv och har en skyldighet att påbörja 

HLR förutsatt att det inte finns ett ställningstagande kring ej HLR. Ibland kan det finnas 

anledning att inte utföra HLR om det inte bedöms vara till gagn för patienten eller om 

det strider mot patientens egen vilja. Att handskas med död och döende rankas som en 

av de högsta stressorerna hos sjuksköterskan.   

I vissa fall hamnar sjuksköterskans skyldigheter i konflikt med upplevelsen av vad som 

är det moraliskt eller etiskt bästa för patienten. Det kan på sikt kan leda till moralisk 

stress. Den moraliska stressen ökar när sjuksköterskan vet vad som skall göras men 

hindras av olika faktorer att utföra rätt handling. Sjuksköterskan ställs inför svåra etiska 

dilemman när svårt sjuka patienter drabbas av hjärtstopp och ställningstagande kring 

HLR saknas. Sjuksköterskan har i uppgift att försöka lindra patientens lidande i största 

möjliga mån. Forskning visar att ett lidande även skapas hos sjuksköterskan när hen ser 

att patienten lider eller att inte rätt behandling ges till patienten.  

 

Målet med omvårdnaden är främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande samt att 

värna om att patienten får ett värdigt och fridfullt avslut av livet. Det är av största vikt 

att lindra det lidande som är möjligt samt att vården inte orsakar patienten ytterligare 

lidande. En fördjupad kunskap om sjuksköterskans upplevelser vid hjärtstopp hos 

patienter där ställningstagande kring HLR saknas eller inte har diskuterats, kan ge en 

ökad förståelse för hur sjuksköterskan upplever dessa situationer. Det kan även hjälpa 

till att förhindra att kvaliteten på omvårdnaden blir påverkad samt att främja 

sjuksköterskans välbefinnande i vårdandet av dessa patienter. 
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SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid hjärtstopp hos patienter där 

ställningstagande kring HLR saknas eller inte har diskuterats. 

 

 

METOD 

Design 

En kvalitativ ansats valdes då detta passade syftet att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser vid hjärtstopp hos patienter där ställningstagande kring HLR saknas eller 

inte har diskuterats i slutenvården. Med en kvalitativ ansats fanns möjligheten att genom 

analysprocessen få en djupare kunskap, förstå likheter och skillnader inom området 

(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 189). Som datainsamlingsmetod har 

narrativa intervjuer använts och dataanalysen har genomförts utefter Lundmans och 

Hällgren-Graneheims (2012, ss. 187-201) kvalitativa innehållsanalys.  

 

 

Deltagare 

En förfrågan skickades till verksamhetschefen för medicinkliniken på ett mindre 

sjukhus i Västsverige (se bilaga 1). Det var en förfrågan om tillåtelse att få intervjua 

sjuksköterskor inom det aktuella området. Efter godkännandet från verksamhetschefen 

påbörjades urvalet av informanter. Kontakt togs med avdelningscheferna vid sjukhusets 

tre medicinavdelningar, för att erhålla kontaktuppgifter till avdelningarnas 

sjuksköterskor. Samtliga sjuksköterskor som arbetade på medicinavdelningarna fick en 

förfrågan om att delta i studien via mail. I detta mail skickades även med ett 

informationsbrev med lite djupare information om studien. Sju personer återkom med 

positiva besked om att de ville delta i studien.  

 

För att erhålla ytterligare deltagare vände författarna sig till avdelningscheferna igen för 

att rådgöra om det var någon sjuksköterska de trodde skulle vilja delta. Av 

avdelningscheferna erhölls ytterligare sex namn på potentiella studiedeltagare. Kontakt 

togs med dessa sex dels via mail, samt genom personliga besök på de aktuella 

avdelningarna.  Samtliga ställde sig positiva till att delta i studien. 

 

För att delta i studien efterfrågades att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av 

hjärtstoppssituationer där ställningstagande kring HLR saknas eller ej har diskuterats. 

Henricson och Billhult (2012, s. 134) betonar vikten av att deltagarna har erfarenhet 

kring det fenomen som ska undersökas. Totalt var det 13st sjuksköterskor som ställde 

sig positiva till att delta i studien. En deltagare har dock sedan valt att inte delta i 

studien på grund av tidsbrist. En deltagare valde att gå ur studien efter att intervjun var 

genomförd. Innan analysen påbörjades fick författarna utesluta en av deltagarnas 

intervju, då denne hade missförstått syftet och hade inte varit med om en sådan situation 

som efterfrågades.  
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Deltagarna som ingick i studien när analysen påbörjades bestod av 10 sjuksköterskor. 

Två var män och åtta var kvinnor. Deltagarnas ålder varierade mellan 27 år – 53 år och 

de hade varit yrkesverksamma i 2 – 15 år. 

 

 

Datainsamling 

Den här studien bygger på tio sjuksköterskors upplevelser vid hjärtstopp hos patienter 

där ställningstagande kring HLR saknas eller inte har diskuterats. Vid samtliga av 

intervjuer har båda författarna deltagit. En har varit ansvarig för själva intervjun och den 

andre har suttit med och hjälpt till med följdfrågor. Författarna har turats om att vara 

ansvarig respektive medlyssnare. Genom att båda var närvarande vid intervjuerna kunde 

gester, nyanser och kroppspråk tillsammans fångas upp (Danielsson 2012, s. 171).  

 

Deltagaren fick själv välja tid och plats för intervjun.  Åtta av intervjuerna genomfördes 

på sjukhuset, i lokaler avskilda från avdelningarna. Två av deltagarna valde att intervjun 

skulle hållas hemma hos dem. Intervjuerna varade mellan 17-38 minuter. Studien 

inleddes av en pilotintervju, som senare inkluderades i studien.   

 

Vid intervjutillfället fick alla deltagare muntlig och skriftlig information kring studien 

(bilaga 4-5). Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor kring studien och informerades 

om att deltagandet i studien var frivilligt samt att all information hanterades 

konfidentiellt. I samband med intervjun fick deltagarna fylla i en samtyckesblankett 

(bilaga 5).  

 

Intervjuerna inleddes med frågan ”Kan du berätta om en hjärtstoppssituation som har 

berört dig och där det saknats ett ställningstagande kring HLR.” Deltagaren fick fritt 

berätta om sina upplevelser och uppföljande frågor ställdes för att få deltagaren att 

reflektera om sina känslor och upplevelser.  

 

Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades kort därefter ordagrant. I samband 

med transkriberingen avidentifierades deltagarna och varje transkribering tilldelades en 

siffra.  

 

 

Dataanalys 

Materialet har analyserats efter Lundmans och Hällgren-Graneheims (2012, ss. 187-

201) kvalitativa innehållsanalys som metod. Analysen genomfördes i olika steg. Först 

transkriberades samtliga intervjuer ordagrant. För att erhålla en helhetsbild av materialet 

läste författarna först igenom datamaterialet i sin helhet flera gånger. Författarna valde 

att lyssna direkt på inspelningarna av intervjuerna för att få fördjupad kunskap om dess 

innehåll (Dahlberg 2014 s. 121). Första delen av analysen gjorde författarna enskilt. När 

författarna blev mer bekanta med texten valdes ord, meningar och stycken som svarat an 

syftet valts ut, dessa kallades gemensamt för meningsbärande enheter (Lundman & 

Hällgren-Graneheim 2012, s. 190). 
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Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 190) belyser vikten av att inte välja ut för 

korta eller för långa meningsenheter då risk finns att för långa meningsenheter blir svåra 

att härbergera under analysen. Om meningsenheterna istället är för korta finns en risk att 

delar av materialet går förlorat.  

 

När de meningsbärande enheterna valts ut var nästa del i analysen kondensering.  

Kondensering innebär att texten kortas ner och blir mer lätthanterlig. Det är viktigt att 

det centrala budskapet i de meningsbärande enheterna kvarstannar. Denna del och 

resterande delar av analysen gjorde författarna gemensamt. När texten var kondenserad 

och mer lätthanterlig var nästa steg i analysen att förse texten med koder. En kod kan 

beskrivas som en etikett på de meningsbärande enheterna (Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012, s. 190).  

 

Koderna jämfördes med varandra utifrån likheter och skillnader och resulterade i fem 

underkategorier. I analysens sista del bildades två kategorier utifrån underkategorierna 

(se Tabell 1) och slutligen ett tema. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 

191) är skapandet av teman ett sätt att sammanbinda det underliggande budskapet i ett 

antal kategorier. Det är ett sätt att beskriva den röda tråden i kategorierna och utgör en 

tolkande nivå.  

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad Kod Underkategori Kategori 

De är inte så snabba med att 

ta upp det (läkarna) fast vi 

lyft det. Då har man hamnat i 

situationer då man får stå och 

återuppliva någon där man 

faktiskt inte skulle det. 

Inte snabba med att 

ta ställning, trots vi 

lyft det. 

Hamnat i situationer 

att återuppliva någon 

som inte skulle det. 

Avsaknad 

av beslut. 

Känna 

frustration för 

att beslutet tas 

för sent. 

Känsla av 

otillräcklighet. 

Att det är någonstans så där 

att man inte tillåter att man 

kan få dö naturligt… att man 

är gammal och man har levt 

sitt liv, jag kan känna tvivel 

inför… när vi gjort alla 

medicinska insatser vi kan, 

men skulle hjärtat stanna då 

har det gjort sitt. 

Tillåter inte naturlig 

död bland gamla som 

levt sitt liv. 

 

Känner tvivel till 

HLR. 

 

Har hjärtat stannat så 

har det. 

Tillåtas dö. Främja en 

värdig död. 

Etiska dilemman. 

Det här kommer inte att gå 

särskilt bra, men där man 

ändå kör för man har 

skyldighet att göra det om 

det inte har diskuterats. Vad 

ska man göra det är bara att 

köra på. Vad som är fel och 

rätt spelar ingen roll. 

Vet att det inte 

kommer gå bra, men 

kör ändå för man har 

en skyldighet. 

 

Rätt eller fel spelar 

ingen roll. Bara att 

köra. 

Skyldighet 

att rädda liv. 

Viljan att göra 

rätt. 

Etiska dilemman. 
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Etiska överväganden 

Författarna har inte ansökt om tillstånd från den regionala etikprövningsnämnden då 

studien gjordes på magisternivå och inte innebar ett fysiskt ingrepp på en individ, eller 

syftar till att påverka eller riskerar att skada en person fysiskt eller psykiskt (Kjellström 

2012, s. 75).  

Vetenskapsrådet (2002, s.6) beskriver fyra huvudkrav som kan ses som normer för 

förhållandet mellan forskare och informant. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om dess uppgift i 

projektet. Deltagaren har rätt att få information om att deltagandet är frivilligt och att 

hen kan avbryta när som helst (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-8). Med samtyckeskravet 

menas att forskaren ska söka tillstånd från den enskilde deltagaren samt 

verksamhetschefen i den verksamhet som deltagaren är yrkesverksam i. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att medverka så länge denne själv 

önskar. Det är deltagaren själv som bestämmer om denne vill avbryta. Detta har 

deltagaren rätt till att göra utan att drabbas av negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet 

2002, ss. 9-10). Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter kring studien ska 

förvaras på en plats där obehöriga inte har tillgång till den. Uppgifter som kan härledas 

till personer ska lagras och avrapporteras så att utomstående inte kan identifiera 

uppgifterna (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-13). Konfidentialitetskravet tar författarna 

hänsyn till genom att avkoda intervjuerna. Med nyttjandekravet menas att de insamlade 

uppgifterna endast får användas till projektet. De insamlade uppgifterna får inte 

användas till kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002, s.14). 

 

Muntligt och skriftligt godkännande från verksamhetschefen för medicinkliniken, 

avdelningscheferna samt från deltagarna erhölls i enlighet med angivet i litteraturen 

(Kjellström 2012, s. 82). 
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RESULTAT 

Utgående från sjuksköterskornas upplevelser vid hjärtstopp där ställningstagande kring 

HLR saknas eller inte har diskuterats resulterade i temat Tveksamheter och frustration 

när beslut saknas samt två kategorier Etiska dilemman och Känsla av otillräcklighet. 

Varje kategori presenteras för sig och illustreras med citat som framkommit under 

dataanalysen. 

 

 

Bild 1. Schematisk bild över tema, kategorier och underkategorier. 

Etiska dilemman 

Viljan att göra gott 

Sjuksköterskan tillåter sig inte att stå och tveka i det akuta skedet utan påbörjar 

återupplivningen på grund av att hon har en plikt att göra det och är ålagd att rädda liv. 

Det framkommer att sjuksköterskan tampas med många olika frågor och känslor vid 

påbörjandet av HLR på patienter där ställningstagande kring HLR saknas. De beskriver 

att det uppstår någonting inom dem i de situationer där de anser att patienten borde haft 

ett ställningstagande till att HLR inte skulle påbörjats (”Ej HLR”).  

 

Många uttrycker en känsla av frustration och ifrågasättande av sin egen roll, de påbörjar 

behandlingen med anledning av att de inte har något dokumenterat som angett att HLR 

inte skulle ha påbörjats.  

 

 

Jag kan tycka vad jag vill. Jag kan bli arg. Jag kan bli upprörd. Jag kan tycka 

att det är hur fel som helst, men det finns inte så mycket att göra i den här 

situationen… 

 

 

Tveksamheter och frustration när beslut 
saknas 

Etiska dilemman 

Viljan att göra rätt Främja en värdig död 

Känsla av otillräcklighet 

Sakna gehör och 
respekt 

Känna osäkerhet för 
att beslut saknas 

Känna frustration för att beslutet 
tas för sent 
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Majoriteten av deltagarna uttrycker att återupplivningen påbörjas med anledning av att 

de har en skyldighet att göra det, även om de anser sig ha en känsla av att resultatet inte 

kommer att gagna patienten de har framför sig. 

 

 

Man ger defibrillering och allt är ah, hopp om liv, men man vet liksom ändå att 

vad fan är det vi håller på med. Varför gör vi detta? 

 

 

Deltagarna beskriver att det fanns tvivel bland deltagarna att påbörja återupplivningen. 

De uttrycker att deras personliga åsikter, vad de tycker är rätt och fel i den aktuella 

situationen, inte spelar någon roll för det finns inte så mycket annat att göra just då. Ofta 

påbörjas återupplivningen med vetskap om att bakjouren snart skulle komma för att 

säga att återupplivningen skulle avbrytas.  

 

Två sjuksköterskor uttrycker frustration och ställer sig frågande till vilket ansvar de har 

i det akuta skedet. Sjuksköterskorna uttrycker en vilja att kunna sätta ned foten för att 

tala om att det de håller på med inte är rätt. De vill kunna säga stopp men de anser att 

det inte är lämpligt eller att det finns tid att ha den diskussionen där och då. Några 

berättar att de varit med om situationer där involverad vårdpersonal haft en intensiv 

diskussion om frågeställningen att återuppliva eller inte mitt under insatserna på 

patientsalen. Det anses av sjuksköterskorna vara mycket opassande inför patienten. 

Tveksamheten till att påbörja återupplivning handlar inte om att sjuksköterskan inte vill 

göra HLR utan om att de lever sig in i patientens situation.  

 

Det är en trygghet för sjuksköterskan att ha ett beslut om ej HLR för då har de klara 

besked om hur vården planeras. Sjuksköterskorna påtalar att ingen tar ansvaret för den 

etiska frågeställningen, att ingen tänker på hur livet blir för patienten om HLR lyckas. 

Finns inte beskedet och tveksamheter kvarstår, upplever sjuksköterskan att de utsätter 

patienten för ett övergrepp. Det beskrivs som att skada någon eller att sjuksköterskan 

våldför sig på patienten. Det finns en frustration bland sjuksköterskorna att utföra HLR 

på en patient där det anses utsiktslöst för patienten. De tycker inte att det är etiskt 

försvarbart eller etiskt rätt inför patienten att utföra HLR då. Sjuksköterskorna upplever 

att handlingen då endast är brutal och att de orsakar skada på patientens kropp.  

 

 

Det är ju inte det att man inte vill göra HLR, utan det är att man vill veta, det 

som patienten vill och att det finns någon chans att det kan gå, annars känns 

det ju som ett övergrepp. 

 

 

Sjuksköterskor berättar om känslorna som kommer över dem när de befunnit sig mitt 

uppe i en återupplivning och när det sedan beslutats att avbryta insatserna. Känslorna 

som beskrivs är ledsamhet för att situationen blev som den blev, att HLR aldrig skulle 

ha påbörjats och vad man kunde gjort för att förhindra det. Majoriteten av deltagarna 

rannsakar sig själva och känner skuld, ifrågasätter sig själv och sina egna insatser, om 

de gjort allt rätt för patient och anhöriga.  
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Främja en värdig död 

Alla deltagare pratar om etiska frågeställningar som gäller frågor om döden och rätten 

att få avsluta sitt liv när det är dags. Gemensamt beskrivs tankar om att tillåta naturen ha 

sin gång och var gränsen går för vad som är värdigt för en människa. Sjuksköterskorna 

är måna om att bevara värdigheten hos patienten och att låta patientens röst bli hörd. Det 

resoneras om att det är mer etiskt att låta patienten få avsluta sitt liv istället för att 

påbörja HLR för att kort därefter avsluta insatserna igen. Sjuksköterskorna uttrycker ett 

behov av att beslutsansvariga tar ställning till ej HLR innan hjärtstoppet infinner sig för 

att undvika situationer där patienten utsätts för onödigt lidande. En deltagare uttryckte 

att: ”Vi skulle inte ha gjort något, han skulle fått somna in där, tycker jag”. 

 

 

Sjuksköterskorna betonar att det skapar en frustration inom dem, att man istället för att 

påbörja HLR kan fokusera på att ge dem en god vård och ett gott avslut. 

Sjuksköterskorna pratar om ett värdigt slut och att få låta livet få ha sin gång, att främja 

ett bra avslut utan smärta eller annat lidande. Majoriteten av sjuksköterskorna uttrycker 

en oro över att patienterna skall räddas till varje pris.  

 

 

Tyvärr finns det ju ingen övre ålder på när man ska tillåtas att dö här tyvärr. 

Det är väldigt svårt att få dö… faktiskt… i alla fall på ett naturligt och humant 

sätt. 

 

 

Samtidigt är de medvetna om att många i vårdpersonalen har svårt att acceptera att vissa 

patienter faktiskt känner att de är nöjda med sitt liv och inte vill leva mer.  

De upplever att patienterna vårdas och förväntas leva i oändlighet och de frågar sig vad 

som är värdigt för en människa. En sjuksköterska delar med sig av sina tankar och säger 

att man inte tillåter de gamla dö i dagens vård. Hon ifrågasätter varför vi har så svårt att 

tillåta att gamla människor får avsluta sitt liv på ett naturligt sätt när hjärtat stannar och 

man har försökt med alla medicinska insatser som går.  

 

 

De skall leva i oändlighet. Det är lite förbjudet att dö. I alla fall inne på 

sjukhuset. Man ser det som ett misslyckande om patienterna inte överlever. 

 

 

Känsla av otillräcklighet 

Sakna gehör och respekt 

Gemensamt hos många av deltagarna är frustrationskänslor av att inte få gehör, att inte 

bli lyssnad på och att inte bli tagen på allvar. Det framkommer att sjuksköterskorna har 

uppmärksammat patienter som enligt sjuksköterskans tycke är aktuella för att föra en 

diskussion kring HLR tillsammans med läkare och patient.  
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Jag känner mig som syster död när jag går till läkaren och frågar ”hur ska vi 

göra här? 0-HLR?… men det är inte att man vill döda patienten, man vill det 

bästa för patienterna. 

 

 

Sjuksköterskan har vid ronden försökt att nå fram till ansvarig läkare för att få en 

diskussion, men vid många tillfällen har sjuksköterskans tankar och funderingar inte fått 

gehör, det har inte blivit någon diskussion. Sjuksköterskorna beskriver hur de kämpar 

för att få igång en diskussion kring HLR men att den ofta uteblir. Sjuksköterskorna ber 

nästa sjuksköterska ta upp frågan igen på nästkommande rond, men att det i vissa fall 

även då negligeras. Detta leder till slut till att även sjuksköterskan lägger detta bakom 

sig.  

 

 

Man får ta upp frågan om och om igen, man får känna sig tjatig, till slut 

släpper man det också som sjuksköterska och man inte får gehör. 

 

 

Sjuksköterskorna har även känt en frustration av att inte få gensvar från läkare i det 

akuta skedet vid hjärtstopp. Den här frustrationen grundas i att läkarna som kommer till 

avdelningen vid hjärtstoppet är osäkra och oerfarna, vilket leder till att de inte tar befälet 

över situationen utan håller sig i bakgrunden. Sjuksköterskan efterfrågar hjälp och 

stöttning som därmed uteblir. Sjuksköterskan saknar att läkaren tar kontroll över 

situationen. 

 

En sjuksköterska berättar om en situation som gjorde denne väldigt illa berörd. 

Narkosläkaren kom till avdelningen vid ett hjärtstopp och stod bara med armarna i kors 

och tittade på utan att hjälpa till. Läkaren tog inte den här situationen på allvar och gick 

bara sin väg medan flertalet sjuksköterskor och undersköterskor kämpade för att rädda 

patientens liv.  

 

 

Känna osäkerhet för att beslut saknas 

Det beskrivs en osäkerhet som infinner sig sjuksköterskan vårdar en patient där 

diskussionen kring HLR inte har tagits. Sjuksköterskan saknar här klara besked som 

underlättar för hur vården ska bedrivas: ”Ja det som framförallt är när det inte har 

diskuterats, är ju alltid en osäkerhet i situationen”. 

 

Sjuksköterskan saknar kunskapen om hur patienten vill ha det. Osäkerheten 

sjuksköterskorna känner beror också på att läkarna agerar och resonerar väldigt olika 

kring HLR och ställningstagandet om det. Sjuksköterskorna beskriver att 

beslutsfattandet skiljer sig mycket från vecka till vecka beroende på vilken läkare som 

är i tjänst på avdelningen. Sjuksköterskorna belyser att det saknas kontinuitet och 

rutiner.    
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AT tar inte tag i det på akuten, det lämnas ofta över till avdelningsläkarna till 

dagen efter. Ofta händer det inget, men nu gjorde det ju det. 

 

 

Osäkerheten har även infunnit sig i det akuta skedet vid pågående HLR. 

Sjuksköterskorna har här uttryckt en osäkerhet då man inte vet hur situationen ska 

fortlöpa. Det grundar sig i att det saknas klara besked om hur vården skall bedrivas.  

 

 

Känna frustration för att beslutet tas för sent 

Att beslutet kring HLR ibland fattas alldeles för sent berättar samtliga sjuksköterskor 

om. De beskriver en frustration över att ingen tar ansvaret och tar tag i diskussionen. 

Sjuksköterskorna beskriver att avsaknaden av beslut kring HLR ger dem en känsla av 

att förlora kontrollen över situationen, vilket leder till ytterligare frustration. 

Sjuksköterskorna berättar om situationer då HLR har påbörjats för att ställningstagandet 

har saknats, men så fort läkaren har kommit till avdelningen har man valt att avsluta på 

grund av att det är utsiktslöst. Sjuksköterskorna menar att man tidigare skulle tagit en 

diskussion kring detta.  

 

 

När ansvariga läkare kom avbröt vi direkt för de sa ”det här ska vi inte hålla 

på med” Det kändes som att det här beslutet skulle man ju börjat tänka på 

dagen innan när han blev så pass försämrad och även hela natten var osäker 

där… där kände jag att det borde man tagit tidigare för det blev inte värdigt 

att hålla på. 

 

 

Sjuksköterskorna beskriver frustrationen över att beslutet inte tagits i tid, vilket har lett 

till att situationer uppstått då HLR görs på patienter där det inte skulle ha gjorts. 

 

 

Det känns onödigt, hade de ändå tagit ställning så kanske man hade kunnat 

lindra hans smärta eller oro/ångest och gjort det så bra som möjligt för honom 

istället för att dra igång ett sådant pådrag. 

 

 

De menar att det är för att läkaren väntar med att ta ställningstagandet och överlämnar 

ställningstagandet tills överläkaren är på plats på avdelningen. Sjuksköterskorna 

upplever att vissa läkare inte engagerar sig på samma sätt som överläkarna.  

Sjuksköterskorna påtalar vikten av framförhållning och att ta beslutet och diskussionen i 

tidigare skede. Det finns de patienter som har palliativa sjukdomar, men där patienterna 

kan leva i många år innan de blir akut sjuka och försämrade.  

 

Sjuksköterskorna påtalar vikten av att ta diskussionen med patienter och anhöriga när 

alla parter har möjligheten att få sin röst hörd. Dessvärre berättar sjuksköterskorna om 

att besluten i många fall tas i akuta skeden när patienterna har blivit akut försämrade 

och inte längre kan föra sin egen talan. 
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Jag kan känna mig ledsen efteråt att det blev som det blev, att man inte tagit 

den frågan på tillräckligt stort allvar, att den hamnar i periferin på något sätt. 

 

 

Sjuksköterskorna berättar även om situationer då det fungerar väldigt bra med 

ställningstagandet där det tagits upp till diskussion i god tid. Sjuksköterskorna beskriver 

hur mycket lättare deras arbete blir när det finns ett beslut fattat och hur allt förbättras 

genom klara direktiv. Det främjar möjligheterna till att anpassa omvårdnaden på ett 

bättre sätt för patienten och vad patienten själv har för önskemål och valmöjligheter. 

Sjuksköterskan har därmed klarare besked om hur hen skall agera i en 

hjärtstoppssituation.  

 

 

DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i fem delar: metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsatser, 

kliniska implikationer och slutligen förslag till vidare forskning.  

 

 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid hjärtstopp hos patienter där 

ställningstagande saknats eller inte har diskuterats.  En kvalitativ ansats valdes då den 

bedömdes lämplig för att få en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser. 

Genom en kvalitativ ansats gavs deltagarna en större möjlighet till att dela med sig av 

sina upplevelser på ett djupare plan, än om en kvantitativ metod hade använts.  

 

Narrativa intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012, s. 189) så innebär narrativa intervjuer att deltagarna får 

berätta fritt om det intervjufenomenet som skall undersökas. Enligt Dahlberg (2014, s. 

87) är intervju som datainsamlingsmetod unikt på det sättet att de kan riktas mot just 

den företeelse som är i fokus i undersökningen. Författarna har sedan tidigare ingen 

erfarenhet av intervjuteknik och upplevde initialt vissa svårigheter att hitta en bra teknik 

för att främja tryggheten i att intervjua. Narrativa intervjuer upplevdes vara en bra 

datainsamlingsmetod då den gav stora mängder data kring fenomenen som skulle 

studeras. Förberedelserna inför intervjuerna var utmanande då intervjufrågorna måste 

formuleras på ett sådant sätt att de inte blir ledande.  

 

Förförståelsen skall alltid uppfattas som positivt i kunskapssökandet, men kan bli ett 

hinder för öppenheten. Det kan finnas känslomässiga anknytningar till den studerande 

företeelsen, förutfattade meningar eller till och med fördomar (Dahlberg 2014, ss. 69-

71). Wiklund (2003, s. 224) förklarar vår förförståelse som den uppfattning man har om 

hur något ”är” och att den inte alltid är medveten för oss. Det finns risk att den styr 

tolkningen av fenomenet. Wiklund (2003, s. 224) menar att det är omöjligt att sätta 

förförståelsen åt sidan helt och hållet men att den måste medvetandegöras och 

problematiseras. Författarna har haft en ambition att sträva efter objektivitet i relation 

till det studerade fenomenet. Dahlberg (2014, s. 69) betonar vikten av att ha ett öppet 

och upptäckande förhållningssätt under arbetets gång.  Avsikten har varit att ständigt 
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påminna varandra om förförståelsen och de tidigare uppfattningar om det fenomen som 

skulle undersökas genom att diskutera det öppet. Genom att diskussionen om 

förförståelsen har varit levande under arbetets gång har medvetenheten ökat om hur 

förförståelsen riktar vår uppmärksamhet. Detta anses ha stärkt studiens tillförlitlighet.  

 

Första intervjun genomfördes som en pilotintervju. Inför första intervjun gjordes en 

intervjuguide som innehöll några bakgrundsfrågor och en huvudfråga som skulle ge 

svar mot syftet samt några utforskande följdfrågor. Genom att ställa öppna frågor ges 

deltagaren möjlighet att prata fritt (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s.189) och 

det minskar risken att intervjuarens delaktighet påverkar svaren. Pilotintervjun gav en 

möjlighet att undersöka om intervjufrågorna svarade an mot syftet och övning i 

intervjutekniken. Första intervjun gav nya idéer och ny strategi med endast en öppen 

fråga. Processen kring pilotintervjun bedöms ha stärkt studiens tillförlitlighet. 

Några av deltagarna var kända vilket kan ha varit både en styrka och en svaghet för 

studien. Den tidigare relationen till deltagarna kan verka främjande i det fall att de 

känner en trygghet att kunna dela med sig av sina upplevelser. Det kan lika väl ha 

inneburit en viss begränsning och hinder för deltagarna som resulterar att de inte vågar 

öppna sig och berätta om sina upplevelser. Författarnas upplevelse av 

intervjusituationen var att den tidigare relationen inte påverkade studien negativt, då 

deltagarna var villiga att öppet dela med sig av sina upplevelser. Sjuksköterskorna som 

deltagit i studien har samtliga erfarenhet av hjärtstoppssituationer där ställningstagande 

kring HLR saknas vilket ökar resultatets trovärdighet. Sjuksköterskornas upplevelser av 

dessa situationer svarade väl mot syftet, vilket ökar tillförlitligheten.  

 

Det har även funnits en risk att starka känslor skulle komma fram vid intervjuerna, då 

detta är ett känsligt ämne. Det fanns risk för känslor av skam och skuld hos deltagarna. 

Vi försökte förbereda oss emotionellt på de reaktioner vi kunde tänkas möta, för att 

kunna vara ett stöd till deltagarna. Det har dock inte förekommit några situationer där 

deltagaren visat tecken till ånger, skuld eller ledsamhet. Resultatets trovärdighet hade 

kunnat påverkas negativt om deltagaren blivit hämmad att berätta om sina upplevelser 

på grund av de känslor som väckts. Det gjordes försök att skapa en trygg miljö genom 

att ha ett litet samtal innan för att avdramatisera situationen. Efter ett tag startades 

intervjun och inspelningen och deltagarna upplevdes avslappnade. Sammantaget 

bedöms intervjusituationen ha en gynnsam miljö som verkade främjande i 

sjuksköterskornas berättelser då sjuksköterskorna berättade öppet om sina upplevelser. 

 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys för att den kan tolka och granska 

texter. Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att kunna hitta likheter och skillnader i 

analysmaterialet (Lundman & Hellgren-Graneheim 2012, s.189). Dahlberg (2014, s. 

118) skriver att innehållsanalys är en metod som är enkel att lära sig och enkel att 

tillämpa. Metoden ansågs vara välbeskriven i litteraturen och analysens olika steg kunde 

därför genomföras på ett strukturerat sätt.   

Danielson (2012, s. 334) betonar att det är lämpligt att göra innehållsanalys på material 

som bygger på intervjuer. Den här studien grundas på tio stycken narrativa intervjuer 

vilket Danielson (2012, s. 336) menar är en mindre mängd data och på så lätt lämplig att 

genomföra en kvalitativ innehållsanalys på. 
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Studiens tillförlitlighet stärks genom att studien har genomförts av två personer. 

Författarna har gemensamt analyserat, reflekterat och diskuterat materialet under 

analysprocessen av meningsenheter, kondensering, kodning och kategorisering vilket 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 198) menar ger resultatet större 

tillförlitlighet. Genom att vara två som intervjuar och tolkar stärks tillförlitligheten 

genom att det ges större möjlighet att fånga upp variationer av det valda fenomenet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 198). I analysarbetet har författarna påmint 

varandra om att inte dra för snabba slutsatser utan att väga det noggrannt i analysskedet.  

 

Syftet i den här studien besvaras genom att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid 

hjärtstopp hos patienter där ställningstagande kring HLR saknas eller inte har 

diskuterats. Detta visar att studien är giltig. I studiens resultatdel redovisas 

sjuksköterskors tankar och upplevelser i två kategorier. I samtliga kategorier finns citat 

som är direkt hämtade från intervjuerna vilket ger läsaren en möjlighet att själv bedöma 

resultatets giltighet.  

 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 198) beskriver att författaren kan ge 

förslag på överförbarhet, men att det är läsaren som avgör om resultatet är överförbart 

till en annan kontext. I studiens metoddel finns utförligt beskrivet om urvalet av 

deltagare, datainsamling och analys, vilket skulle kunna underlätta för läsaren att göra 

en bedömning om studiens resultat är överförbar till en annan kontext. Vad gäller 

överförbarheten kan vi dra slutsatsen att tveksamheter och frustration kan vara vanligt 

förekommande känslor bland sjuksköterskor som handskas med svårt sjuka och döende 

patienter. Det kan leda till etiska dilemman och på sikt ge negativa konsekvenser på 

omvårdnad och potentiellt även påverka sjuksköterskans egna välmående. Därför anses 

denna studies resultat kunna vara överförbar till andra kontexter där sjuksköterskor 

arbetar. Underkategorin främja en värdig död, anses vara överförbar till alla kontexter 

där en sjuksköterska är yrkesverksam, då sjuksköterskan skapar en nära relation till 

patienten.   

 

 

Resultatdiskussion  

I denna resultatdiskussion avhandlas sjuksköterskans vilja att göra gott, reflektion kring 

döden och livets slut samt sjuksköterskans upplevelse av otillräcklighet. Det 

övergripande temat Tveksamheter och frustration när beslut saknas symboliserar 

sjuksköterskors övergripande upplevelser i situationer vid hjärtstopp när beslut om HLR 

saknas. Vidare tas sjuksköterskans osäkerhet upp. Många av sjuksköterskorna i denna 

studie har liknande upplevelser kring hjärtstoppssituationer där ställningstagande kring 

HLR saknas eller inte har diskuterats. Resultatet berör de etiskt svåra situationer som 

sjuksköterskan kan ställas inför. Diskussionen är uppdelad efter resultatets två 

kategorier.   
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Etiska dilemman 

I studien talas inte så mycket vad det är som ligger till grund för varför sjuksköterskor 

handlar eller resonerar på ett särskilt sätt när det kommer till etisk reflektion. Den etiska 

analysen innefattar två huvudperspektiv – plikt och nytta. Den som tillämpar pliktetik 

betraktar vården som en medmänsklig skyldighet där vissa etiska principer följs. Inom 

nyttoetiken betonas istället följderna av våra handlingar, det vill säga att det är de 

förväntade konsekvenserna av våra val som skall vägleda beslutet (Stryhn 2008, s. 73). 

De fyra etiska principerna (godhetsprincipen, icke-skada-principen, autonomiprincipen, 

och rättviseprincipen) hjälper sjuksköterskan i sin argumentation för ett visst handlande 

eller åtgärd (Carlander, Eriksson, Hansson-Pourtaheri & Wikander 2001, ss. 134-137).  

Sjuksköterskorna i studien talade övervägande om patientens rätt att göra självständiga 

val och respekt för autonomin men även att inte orsaka skada på genom att utföra HLR i 

de situationer de inte bedömdes gagna patienten. I enlighet med inte-skada principen får 

vi inte vålla skada på en annan människa. Sjuksköterskan står inför dilemmat att en 

vårdhandling kan skada patienten samtidigt som den kan vara nödvändig. I de fall där 

sjuksköterskan anser att HLR inte är till patientens gagn väger principen om att göra 

gott och att inte skada tyngst. Betyder det att väsentliga aspekter väljs bort i det etiska 

övervägandet är det viktig att ha i åtanke att det kan få konsekvenser. Det är viktigt att 

kunna reflektera över alla perspektiv och konsekvenser för det etiska valet av vad som 

är den goda eller rätta handlingen (Stryhn 2008, s. 108). 

Att närvara vid ett hjärtstopp är en känslomässig situation för alla delaktiga. 

Sjuksköterskorna i den här studien berättade att de i själva hjärtstoppssituationen 

”stängde av sina känslor” och antog sin professionella yrkesroll. Det var först efter 

hjärtstoppet som sjuksköterskorna började reflektera över situationen. Flertalet av 

sjuksköterskorna beskrev en sorg över hur situationen blev för att det inte var rätt emot 

patienten. För att som sjuksköterska kunna handskas med dessa situationer krävs 

stöttning från organisationen, där sjuksköterskan ges möjlighet att få diskutera och 

reflektera kring händelsen. Hov, Hedelin och Athlin (2006, s. 209) beskriver att det 

uppstår problem om sjuksköterskan inte ges tillfälle eller tid att ta itu med sina egna 

känslor. Bristen på stöd från organisationen leder då till frustration. Det kan i sin tur 

leda till utmattning eller i värsta fall att sjuksköterskan skyddar sig genom att stänga av 

sina känslor. Hinderer (2012, s. 255) beskriver i sin studie om sjuksköterskors förmåga 

att kunna distansera sig känslomässigt från döden. Distanseringen beskrivs som ett sätt 

att kunna hantera döden. Vissa blir dock med tiden ”hårdare” och bygger upp en mur 

runt om sig och på så sätt blir mindre känslomässigt engagerade och investerade mindre 

av sig själv. Att hålla en viss distans till patienten kan ibland vara en nödvändighet men 

kan även innebära risker i vårdrelationen om man distanserar sig för mycket. Stolt 

(2003, ss. 158-159) menar att fullständig närhet till patienten sällan är önskvärt. Det 

måste finnas en balans mellan närvaro och avstånd men för stor distans kan leda till 

cynism och dehumanisering. Empatisk inlevelse gör att man blir berörd men vårdaren 

bör hålla en viss distans till patienten för att själv överleva och kunna behålla 

perspektivet (Stolt, 2003, ss. 158-159). 

 

Att sjuksköterskorna upplevde frustration i vissa hjärtstoppssituationer grundade sig i 

att det gick emot deras tankar om vad som var etiskt rätt mot patienten. Ur resultatet 

framkom att i situationer där ställningstagande saknades pågick en etisk kamp mellan 

sjuksköterskors värderingar och vad de var ålagda att göra. Sjuksköterskorna hade i 

regel en åsikt om hur de ville att vården skulle bedrivas. Cronqvist et al.(2004, s. 70) 
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menar att sjuksköterskans övertygelse eller tro om vad som anses vara moraliskt rätt är 

en av beståndsdelarna i vården av patienterna. Cronqvist et al. (2004, s. 70) menar 

vidare att när vården inte överensstämmer med sjuksköterskans föreställning om vad 

god vård är skapas moralisk stress. Sjuksköterskan tvingas ofta agera tvärtemot vad 

hennes värderingar står för i de fall som HLR påbörjas och hon själv inte anser att det är 

befogat (Cronquist et al, 2004, s. 70). Sjuksköterskor i denna studie upplevde sig som 

patientens förlängda arm och ville endast patientens bästa. Hinderer (2012, s. 255) och 

Hov, Hedelin och Athlin (2006, s. 207) beskriver att sjuksköterskan känner en plikt att 

agera efter vad som anses vara det bästa för patienten. Ibland kan organisationens mål 

skilja sig mot sjuksköterskans uppfattning av god vård, vilket skapar moralisk stress hos 

sjuksköterskan (Cronqvist et al. 2004, s. 70). 

 

Sjuksköterskan har bland annat ICN:s etiska koder att rätta sig efter men Silén, 

Svantesson, Kjellström, Sidenvall och Christensson (2011, s. 3483) hävdar att det ibland 

är omöjligt på grund av de restriktioner eller hinder som finns i arbetet. Konflikter kan 

uppstå i de situationer när sjuksköterskan vet eller tror sig veta utgången för patienten 

men vården fortlöper enligt organisationens mål (Cronquist et al. 2004, s. 70). Det 

orsakar moralisk stress. När sjuksköterskorna i föreliggande resultat ställdes inför 

sådana situationer av etisk karaktär skapades känslor av frustration, stress, osäkerhet, 

skuld och tvivel. Jameton (1984, s. 6) menar att moralisk stress skapas inom 

sjuksköterskan när hon vet vad som är bäst att göra men hindras av olika orsaker att 

göra det enda rätta. En normal reaktion på detta är att sjuksköterskan upplever 

plågsamma känslor (Jameton, 1984, s. 6). Resultatet i den här studien visade att den 

moraliska stressen orsakades av att sjuksköterskorna upplevde att HLR inte gagnade 

patienten. Sjuksköterskorna beskrev att de påbörjade HLR med övertygelse om att 

läkaren skulle avbryta processen så fort denne kom till avdelningen. Sjuksköterskorna 

upplevde även moralisk stress då de ville sätta ned foten och påtala att HLR var 

felaktigt. Sjuksköterskorna upplevde sig dock inte kunna göra det då plikten att rädda 

liv tog överhanden. 

 

Sjuksköterskorna i denna studie uttryckte värderingar kring döden och lidande som 

speciellt viktiga. De påverkades på många sätt av att handskas med döden. Enligt 

Hinderer (2012, s. 256) är det vanligt att sjuksköterskor påverkas både personligt och 

känslomässigt av döden. I resultatet beskrevs etiska frågeställningar kring döden och 

rätten att få avsluta sitt liv när det var dags. Det resonerades kring att det var mer etiskt 

rätt att få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt om prognosen för överlevnad vid HLR var 

dålig. De ansåg att vården borde ha inriktat sig på att prioritera god omvårdnad istället 

för att påbörja återupplivning på patienter med dålig prognos. Sjuksköterskornas 

gemensamma upplevelse var att patienten annars utsattes för övergrepp. Forskning visar 

att sjuksköterskan ofta upplever att patienten inte ges tillåtelse att dö, den förlänger 

enbart patientens om den fortgår (Cronquist et al. 2004, s. 68; Hov, Hedelin & Athlin 

2006, s. 207; Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz 2004, s. 1081). 

Forskningen visar även att sjuksköterskor ifrågasätter varför man ibland ger vissa 

behandlingar som inriktar sig på att hålla patienten vid liv för att skjuta upp döden. Det 

ansågs vara mer moraliskt rätt att låta den lidande patienten dö än att tillåta plågsamma 

behandlingar endast för att skjuta upp en oundviklig död.  
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Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade en självklar 

rättighet att få dö och ifrågasatte varför man som patient inte fick tillåtelse att göra det 

när kroppen hade gett upp. Sjuksköterskorna var frustrerade över att de äldre patienterna 

inte fick lov att dö. De ansåg att det var viktigt att prioritera att patienter med dålig 

överlevnadsprognos vid hjärtstopp fick dö fridfullt och med värdighet. Att få dö när det 

var dags var att respektera livet. Taft (2010, s. 4) menar att sjukhus har blivit en plats 

för medicinska ingripanden och förväntas förlänga liv oavsett ålder, vilket orsakar äldre 

och patienter i livets slutskede stort lidande. Taft (2010, s. 4) uppger att de äldre ibland 

utsätts för skada och kränkande behandlingar utan terapeutiska mål. Sköra patienter 

utsätts för sofistikerad och aggressiv vård med syfte att bota och förlänga liv vilket kan 

vara olämpligt för de äldre som närmar sig döden.  Det anses vara omöjligt att dö lugnt 

med värdighet i en miljö med skenande kostnader och minskade resurser.  

Sjukvården gör det inte möjligt att ta till vara på de sista värdefulla dagarna eller 

veckorna i den gamla människans liv (Taft, 2010, s. 4).  

 

I en artikel av Sandman (2005, s. 278) definierar sjuksköterskorna en naturlig död som 

en död som varken är påskyndad eller onödigt utdragen. Majoriteten av 

sjuksköterskorna menar att en onaturlig död innebär att utföra HLR på en patient där 

behandlingen inte är till gagn. De definierar också en onaturlig död som kopplad till 

medicinska åtgärder som enbart skjuter upp döden. Den onaturliga döden anses 

problematisk för att den hindrade patientens chans att dö med värdighet. En naturlig död 

ansågs vara att få lämna denna jord lugnt, med värdighet och utan smärta (Sandman, 

2005, s. 278). Sandman (2005, s. 280) beskriver patienters önskan om att få avsluta sina 

liv utan att utsättas för behandlingar som enbart förlänger deras lidande. Patienterna 

berättar att de kommer till ett stadium av acceptans och vill avsluta sitt liv när det inte 

längre finns hopp. 

 

I likhet med denna studies resultat reflekterar sjuksköterskorna i studien av Cronquist et 

al. (2004, s. 69) över döden och rätten att få dö. De har gemensamt en föreställning om 

vad en god eller värdig död innebär och att den är att föredra framför behandling till 

varje pris. Det fanns en medvetenhet om att värna om en god död och det upplevdes 

som moraliskt korrekt enligt sjuksköterskorna. Det fanns dock motsättningar mellan 

moraliska krav och arbetsansvar i yrkesrollen. Spänningen bestod bland annat av 

sjuksköterskornas värderingar av god död samt önskan om att uppfylla målet att rädda 

liv. Deras upplevelser av att tillåta patienten dö som moraliskt korrekt kom ofta i 

konflikt med deras ansvar att utföra de skyldigheter som organisationen krävde. Hov, 

Hedelin och Athlin(2006, s. 208) menar att sjuksköterskor är rädda för att göra fel och 

deras uppgift och skyldighet är att skydda patienten. 

 

 

Känsla av otillräcklighet 

När ställningstagande kring HLR saknas har sjuksköterskan en skyldighet att påbörja 

HLR vid ett hjärtstopp. När HLR utfördes på patienter där det ansågs mindre lämpligt 

kunde känslor av missnöje, oro och moralisk stress infinna sig. Majoriteten av 

sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att det skapades en obehaglig osäkerhet 

om det saknades klara besked för hur vården skulle bedrivas. Det kan orsaka moralisk 

stress när det råder otydlighet inför HLR (Pettersson, Hedström & Höglund 2014, s. 
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909; Oberle& Hughes, 2000, s. 710). Studien av Pettersson, Hedström och Höglund 

(2014, s. 909) belyser vikten av att ha klara direktiv om hur vården ska bedrivas. 

Sjuksköterskorna i deras studie beskriver att situationer när patienten drabbas av 

hjärtstopp och HLR påbörjades, för att sen avbrytas när en läkare kommer, strider mot 

sjuksköterskans önskan om att ge god vård. Hov, Hedelin och Athlin (2006, s. 207) 

menar att avsaknad av mål eller vaga mål om patientens vård skapar det osäkerhet. Det 

ligger till grund i att sjuksköterskan upplever det svårare att veta i vilken riktning 

vården ska bedrivas och vad patienten hade för egna önskemål. Oberle och Hughes 

(2000, s. 207) menar att om det finns klara mål med vården är det lättare för 

sjuksköterskan att finna meningsfullhet, acceptans och det sparar energi.  

 

Sjuksköterskorna betonade hur viktigt det var med en plan kring patientens vård och tog 

inte de ansvariga läkarna ansvar för det skapades stress hos sjuksköterskorna. Cadogan 

(2010, s. 14) menar att diskussionen kring HLR och ej-HLR är en utmaning för 

sjuksköterskor och det finns en risk att det bygger på spänningar mellan läkare och 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor försöker handskas med dessa situationer men lyckas inte 

alltid. Hov, Hedelin och Athlin (2006, s. 206) menar att sjuksköterskan ibland får ta för 

stort ansvar över patienten och att det kan kännas obehagligt, vilket kan kännas igen i 

resultatet av föreliggande studie. Några sjuksköterskor ställde sig frågande till hur långt 

deras ansvar egentligen sträckte sig. 

 

Studien visade att sjuksköterskor upplevde frustration och att de uppfattade sig själva 

som mycket bestämda i sina försök att få läkare att ta sitt ansvar. De ville att läkarna 

skulle inse hur viktigt ställningstagande kunde vara för patienten och vårdpersonalen. 

Silén, Svantesson och Ahlström (2008, s. 165) beskriver hur sjuksköterskor upplever sig 

som tjatiga när de frågar upprepade gånger efter beslut kring vården. Sjuksköterskorna 

upplever att läkarna blir frustrerade över deras frågor. Dock upplever dessa 

sjuksköterskor att de blir lyssnade på av läkarna och ger exempel på tillfällen då de 

tillsammans fattat beslut om av avsluta patienters behandling. Sjuksköterskorna menar 

att de ofta ifrågasätter läkarens beslut, men att de också agerar stöd för läkaren i 

beslutsfattandet. I föreliggande studie berättade sjuksköterskorna att det kunde ta 

mycket lång tid innan beslut fattades kring patientens vård. Det kunde till och med vara 

så att beslutet fattades så sent som i hjärtstoppssituationen. Samma resultat belyser även 

artikeln gjord av Yuen, Carrington Reid och Fetters (2011, s. 792).  

 

Sjuksköterskor berättade att de spenderade mycket tid med patienten och därför kunde 

se första tecknen till förändring. Pettersson, Hedström och Höglund (2014, s. 907) 

menar att sjuksköterskor kan vara rätt person att initiera diskussionen kring HLR tack 

vare sin nära relation och helhetssyn på patienten. Hov, Hedelin och Athlin (2006, s. 

207) menar att det inte är möjligt för läkarna att ha samma helhetssyn på grund av att de 

har ett större antal patienter och inte är närvarande i omvårdnaden på samma sätt. 

Pettersson, Hedström och Höglund (2014, ss. 907, 910- 911) betonar att sjuksköterskan 

därför bör ses som en resurs i beslutsfattandet kring HLR. Sjuksköterskor upplevde att 

läkarna bara lyssnade på dem vid enstaka fall trots att de hade kunskap och professionell 

kompetens som gjorde dem kapabla att bidra till besluten kring patientens fortsatta vård. 

Silén, Tang, Wadensten och Ahlström (2008, s. 225) genomförde en studie med 

sjuksköterskor och majoriteten upplevde att de inte blev uppskattade eller respekterade 

för sin profession av läkarna. De ansåg att deras kunskap om patienten och dennes 
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situation inte uppskattades och när de kom med förslagvärdesattes det inte. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie var frustrerade över att inte bli lyssnade på eller 

respekterade. En starkt avgörande faktor för om sjuksköterskorna skulle lyckas vara 

involverade i planeringen av vården var hur deras relation till den beslutsfattande 

läkaren var. I studien gjord av Oberle och Hughes (2000, s. 711) framkommer att 

sjuksköterskor upplever ett etiskt problem med att ha en lägre position i hierarkin. De 

upplever att de inte får möjlighet att komma till tals. Flera studier visar att det finns 

mycket forskning kring obalansen mellan sjuksköterskor och läkare (Storch & Kenny 

2007, s. 483). 

 

Sjuksköterskorna beskrev situationer som handlade om att inte få gehör för sina frågor 

eller att deras åsikter blev nonchalerade. Storch och Kenny (2007, s. 483) menar att 

etiska problem kan uppkomma i situationer när samarbetet är dåligt. Den moraliska 

stressen kan minskas genom att kommunikationen förbättras. 

 

Yuen, Carrington Reid och Fetters (2011, s. 792) skriver att kommunikationen mellan 

läkare och patienter är otillräcklig. De belyser att diskussionen kring HLR tas upp 

alldeles för sent, vilket innebär att patienten själv inte kan vara delaktig i diskussionen. 

McBrien (2006, s. 96) menar att patienten sällan är delaktig eller får den information 

som behövs för att ta ställning i frågan om HLR. Det ligger i allas moraliska skyldighet 

att respektera varandras självbestämmanderätt. Resultatet visade att sjuksköterskorna 

ansåg att när beslutet kring ej-HLR fattades för sent hade patienten ingen chans att 

uttrycka sina egna önskemål. I dessa fall hade patienten ingen eller liten chans att själv 

göra ett meningsfullt val. Det kan kallas att autonomin blir kränkt då patienten inte getts 

tillfälle att förstå behandlingsbegränsningens innebörd och inte heller erbjudits friheten 

att välja. I det akuta skedet när HLR påbörjas och ställningstagande saknas flyttas 

bestämmanderätten från patienten till vårdpersonalen och de medicinskt ansvariga. 

McBrien (2006, s. 96) talar om dessa situationer som paternalism. Det innebär att 

medicinskt ansvariga ensamt beslutar vad som bedöms vara det bästa för patienten 

istället för att grunda det i patientens egna värderingar om vad som är bäst. McBrien 

(2006, s. 96) menar att flera studier visar att autonomiprincipen skall ges prioritet i 

vården av beslutsförmögna patienter medan principen att göra gott skall ges prioritet när 

beslut fattas i vården av de beslutsoförmögna patienterna.  Deltagarna i studien 

(Pettersson, Hedström & Höglund 2014, ss. 911-912) önskar att patienterna skulle bli 

mer delaktiga i beslutsfattandet kring HLR. De menar att patienternas autonomi då 

skulle respekteras. De beskriver att sjuksköterskan upplever etiska dilemman då 

patienten inte gjordes delaktig.  

 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet ligger till grund för att belysa vikten av att ha diskussionen kring HLR 

levande. Resultatet kan användas som underlag vid utformning av rutiner för hur 

ställningstagandet kring HLR ska förfaras.  

 

Resultatet kan var underlag till att en förbättrad kommunikation i vårdteamet kan skapas 

och leder då till en ökad respekt för varandras profession. Ett förbättrat samarbete och 

öppnare kommunikation kring HLR kan främja det tvärprofessionella teamarbetet. 
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För att undvika att sjuksköterskan hamnar i etiska dilemman kan en lösning vara att ha 

en diskussion tillsammans med patienten. Tillsammans med patienten kan en plan 

utformas som respekterar dennes uppfattningar och åsikter i syfte att minska lidandet 

hos patienten och även minska känslan av otillräcklighet hos sjuksköterskan. 

 

 

Slutsatser 

Att vara sjuksköterska är idag en mycket mångfacetterad uppgift. Som sjuksköterska är 

relationen till patienten yrkets kärna. Sjuksköterskor handskas ofta med etiska frågor då 

hon dagligen i sitt arbete möter lidande och sjuka patienter. Sjuksköterkors arbetsmiljö 

består av både glädje och positiva besked, men samtidigt lidande och död. I detta 

resultat framkom sjuksköterskans etiska dilemman när beslut kring HLR saknas hos 

svårt sjuka patienter. Tveksamhet och otillräcklighet beskrevs över att beslutet inte var 

taget. Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick gehör och respekt för sina åsikter kring 

patienten. De uttryckte även en stor osäkerhet och frustration över att besluten inte 

fattades. Sjuksköterskan saknade då uppgift om hur patienten ville ha det.  Det var 

plågsamt och frustrerande att hamna i situationer där patienten drabbades av hjärtstopp 

och ingen diskussion kring HLR hade förts. Sjuksköterskorna betonade vikten av att 

göra det som är gott gentemot patienten. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns ett behov av vidare forskning om patienters och anhörigas upplevelser av 

beslut för att avstå HLR.  

 

Att få fördjupad kunskap om samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare gällande de 

etiska frågeställningarna kring beslutsfattandet om ej HLR är av intresse.  

 

Att studera hur patienter, med dålig prognos för att överleva HLR, upplever förloppet 

före och efter lyckad återupplivningen. 

 

Vore intressant att få reda på vad patienter definierar som värdig död.  
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Bilaga 1 

 

  
      

 

Godkännande av datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Högskolan i Borås och som nu läser en 

fristående kurs som heter Examensarbete i vårdvetenskap. I kursen genomförs en 

empirisk studie under vårterminen 2015 som sammanställs i en magisteruppsats. 

Området vi vill studera är sjuksköterskors upplevelser i det akuta skedet vid hjärtstopp 

hos patienter där ställningstagande kring HLR saknas eller ej har diskusterats.  

 

Datainsamlingen kommer att ske genom narrativa intervjuer med 8-10 sjuksköterskor 

genom att de får berätta om sina upplevelser och erfarenheter av situationer där hjärt-

lungräddning utförts på patienter där det inte bedöms vara till gagn för patienten. 

Intervjuerna kommer att ta mellan 30-60 minuter och genomföras under april månad.  

Intervjuerna spelas in för att efteråt skrivas ut, bearbetas och sammanställas till 

examensarbetets resultat. Ingen utomstående får tillgång till intervjumaterialet. 

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att ange något skäl. 

Uppgifter som deltagarna lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och publicerat 

material kan inte kopplas till enskild person. Resultatet kommer att återrapporteras till 

berörda enheter.  

Vi ber härmed om ditt godkännande att få genomföra ovan nämnda studie med syfte att 

öka kunskapen och eventuellt komma med förbättringsförslag på medicinkliniken. 

 

Vänliga Hälsningar 

 

 

___________________________ ________________________________ 

   

Petra Elfström   Helena Vikström 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

petra.m.elfstrom@vgregion.se   helena.vikstrom@vgregion.se 

 

 

Handledare:  

Anders Bremer, universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås 

E-post: anders.bremer@hb.se 
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Godkännande från verksamhetschef 

 

Jag ger härmed mitt godkännande till genomförande av studie där man undersöker 

sjuksköterskors upplevelser i det akuta skedet vid hjärtstopp hos patienter där 

ställningstagande kring HLR saknas eller ej har diskuteras.  

 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________  
Underskrift   Ort/datum 
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Godkännande från avdelningschef 

 

Jag ger härmed mitt godkännande till genomförande av studie där man undersöker 

sjuksköterskors upplevelser i det akuta skedet vid hjärtstopp hos patienter där 

ställningstagande kring HLR saknas eller ej har diskuteras.  

 

 

 

____________________________ ___________________________  

Underskrift   Ort/datum 
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Information om deltagande i studie 
Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Högskolan i Borås och som nu läser en 

fristående kurs som heter Examensarbete i vårdvetenskap. I kursen genomförs en 

empirisk studie som sammanställs i en magisteruppsats. Området vi vill studera är 

sjuksköterskors upplevelser i det akuta skedet vid hjärtstopp hos patienter där 

ställningstagande kring HLR saknas eller ej har diskusterats.  

 

Vi vill nu tillfråga dig om att delta i en intervju gällande dina erfarenheter av 

ovanstående situationer. Det kan vara bra om du funderar lite kring ämnet och de 

erfarenheter du har innan vi träffas. Intervjun kommer att ta mellan 30-60 minuter. 

Intervjun spelas in för att efteråt skrivas ut, bearbetas och sammanställas till 

examensarbetets resultat. Ingen utomstående får tillgång till intervjumaterialet. Du har 

möjlighet att själv styra över när intervjun ska äga rum, om den ska genomföras under 

ordinarie arbetstid eller på egen tid beroende på vad som passar dig bäst.  

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att ange något skäl. 

Uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och publicerat material 

kan inte kopplas till dig som person. Studien är godkänd av berörda verksamhetschefer.  

Om du önskar ytterligare information angående denna studie kan du vända dig till 

undertecknade. 

 

Vänliga Hälsningar 

 
 
____________________________________ _______________________________________ 
 
Petra Elfström   Helena Vikström 
Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

petra.m.elfstrom@vgregion.se  helena.vikstrom@vgregion.se 
 
 
Handledare:  
Anders Bremer, universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås 
E-post: anders.bremer@hb.se 
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Samtycke till deltagande i intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser i det 

akuta skedet vid hjärtstopp hos patienter där ställningstagande kring HLR saknas 

eller ej har diskuteras.  

 

 

 

Jag intygar härmed att jag fått information både skriftligt och muntligt om studien. Jag 

har kunnat ställa frågor och mina frågor har blivit besvarade. Jag deltar frivilligt och kan 

avbryta deltagandet när som helst. Jag förstår den informationen jag har fått och jag 

samtycker till att vara med i studien.  

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Underskrift   Ort/datum 

 

 

 

___________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

  

 

 


