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SAMMANFATTNING 
 
 
Bakgrund   
 
Hjärtstopp är ett livshotande tillstånd som drabbar tusentals personer i Sverige varje år. När ett 
hjärtstopp inträffar på sjukhus är det vanligt att sjuksköterskan är professionen som är först på plats 
för att upptäcka det. Sjuksköterskor har i dessa situationer en skyldighet att påbörja hjärt-
lungräddning (HLR) och för att öka patientens chanser till överlevnad krävs en snabb initiering av 
god kvalitet. Studier visar dock att sjuksköterskor upplever en stress samt andra psykiska och 
fysiska påfrestningar under det akuta omhändertagandet. Detta leder till ett intresse att undersöka 
vidare om sjuksköterskors upplevelser av att genomföra HLR på sjukhus. 
 
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att genomföra HLR på sjukhus. 
 
 
Metod  
 
Studien var av kvalitativ metod och verkställdes med semistrukturerade intervjuer. Sju 
sjuksköterskor anställda på ett av Stockholms akutsjukhus intervjuades. Materialet granskades med 
kvalitativ innehållsanalys och ett induktivt förhållningssätt tillämpades i analysen. 
 
 
Resultat 
 
Majoriteten av sjuksköterskorna som medverkade i studien beskrev en upplevd stress vid det akuta 
omhändertagandet HLR. Detta på grund av att det aldrig går att vara fullt förberedd på när ett 
hjärtstopp ska ske. Samtliga sjuksköterskor var dock eniga om att repetitionsutbildningar och 
tidigare erfarenheter av HLR vid hjärtstopp är två faktorer som påverkar upplevelsen. 
 
 
Slutsats 
 
Resultatet påvisade en ojämn nivå vad gäller sjuksköterskors upplevelser och hantering av 
situationer i vilka de måste påbörja HLR. Konklusionen av denna intervjustudie är att 
sjuksköterskor behöver kontinuerlig utbildning för att upprätthålla sin kompetens. Den ökade 
kompetensen kommer vidare att ge henne ett ökat självförtroende och ett ökat mod, vilket bidrar till 
att främja hennes omvårdnadsarbete. 
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INLEDNING 

Varje år drabbas tusentals personer av hjärtstopp (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 
2016a). Hjärtstopp är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar initiering av hjärt-
lungräddning (HLR) då det har en stor betydande roll för patientens överlevnad 
(Andersson, 2015). När ett hjärtstopp inträffar på sjukhus är det oftast en sjuksköterska 
som är först på plats (Marzooq & Lyneham, 2009) och hon har då i sitt arbete en 
skyldighet att initiera HLR (Almås & Stubberud, 2011). En studie visar dock att både 
nyexaminerade sjuksköterskor och sjuksköterskor med längre erfarenhet upplever det 
akuta omhändertagandet HLR som stressfullt (Sjöberg, Schönning & Salzmann-Erikson, 
2015). Stressen och andra påfrestningar sjuksköterskan kan uppleva under det akuta 
omhändertagandet kan tolkas som hinder och för att hon ska kunna bemästra dessa behöver 
hon ha mod (Wärnå-Furu, 2012). Mod är ett önskvärt karaktärsdrag hos en sjuksköterska 
och kan beskrivas som ett verktyg hon behöver för att kunna bedriva hälsofrämjande 
omvårdnad och lindra lidande i sitt arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Utifrån 
denna information väcktes ett intresse att undersöka och beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att genomföra HLR på sjukhus. 
 
 

BAKGRUND 

 
Hjärtstopp 

Vid hjärtstopp upphör hjärtats förmåga att pumpa ut syrerikt blod till kroppen. 
Anledningen till detta är att en kaosartad elektrisk aktivitet uppstår i hjärtat, även kallat 
ventrikelflimmer. Hjärtstopp kan inträffa plötsligt utan varningstecken. Den drabbade 
personen förlorar medvetandet och till sist andningen. För varje minut som passerar utan 
påbörjad behandling minskar chansen till överlevnad med tio procent. (Wisten, Svensson 
& Herlitz, 2012)  
 
HLR är en behandling som bör påbörjas omedelbart efter att ett hjärtstopp upptäcks 
(Andersson, 2015). Det är en livsuppehållande åtgärd med syfte att genom 
bröstkompressioner och konstgjord andning upprätthålla cirkulationen till kroppens vitala 
organ (Wikström, 2012). Enkom HLR startar inte hjärtats pumpförmåga åter – insatsen 
fungerar istället som en livsuppehållande åtgärd i väntan på defibrillering. Defibrillering 
sker via en hjärtstartare som ger en strömstöt genom hjärtat. Strömstötens syfte är att slå ut 
den kaosartade elektriska aktiviteten och få hjärtat att återgå till sin normala sinusrytm 
(Wisten et al., 2012). 
 
Hjärtstopp på sjukhus 
Under år 2005 introducerades ett register (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016b) 
över hjärtstopp på sjukhus där HLR påbörjats. Syftet med registret är att få en bättre 
överblick och förståelse för vilka faktorer som bidrar till en ökad överlevnad hos patienter 
med hjärtstopp. År 2015 rapporterades sammanlagt 2632 hjärtstopp med efterföljande 
HLR på sjukhus och andelen patienter som överlevde av dessa var 28 procent (Svenska 
rådet för hjärt-lungräddning, 2016b). 
 



  

2 
 

Statistik visar att 50 procent av alla hjärtstopp på sjukhus inträffar på vårdavdelningar 
(Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016b). Eftersom hälften av alla hjärtstopp på 
sjukhus sker på vårdavdelningar krävs det att det finns utbildade sjuksköterskor på dessa 
avdelningar likväl som på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Det går inte att 
förutspå ett hjärtstopp och därför ska sjuksköterskan alltid vara förberedd på dessa 
situationer samt kunna genomföra en patientsäker HLR (Svenska rådet för hjärt-
lungräddning, 2016c). Det krävs därför att hon uppdaterar sina kunskaper kontinuerligt 
genom utbildning (Almås & Stubberud, 2011). 
 
 
Snabb upptäckt och initiering av hjärt-lungräddning 

När ett hjärtstopp inträffar är det viktigt att agera snabbt då tiden från hjärtstopp fram till 
att HLR påbörjas har en stor betydelse för överlevnadsprocenten (Andersson, 2015). På 
sjukhus är det vanligt att sjuksköterskan är professionen som är först med att upptäcka ett 
hjärtstopp och är därför också personen som i merparten av fallen påbörjar HLR (Marzooq 
& Lyneham, 2009). Då tiden är en avgörande faktor för patientens överlevnad är det viktigt 
att sjuksköterskan är observant på symtom som uppstår vid hjärtstopp (Wikström, 2012). 
Tidig upptäckt av hjärtstopp och snabb initiering av HLR bidrar till en ökad överlevnad 
hos patienten (Wikström, 2012). I större delen av fallen sker tidig initiering av HLR i 
samband med bevittnat hjärtstopp eller om patienten är uppkopplad till EKG (Svenska 
läkaresällskapet, 2013). Då HLR kan vara livsavgörande är det viktigt att sjuksköterskan är 
välutbildad och kan påbörja åtgärden (Almås & Stubberud, 2011). Sjuksköterskan ska även 
vara medveten om vilka rutiner som ska tillämpas vid avancerad HLR, samt kunna handha 
den utrustning som krävs (Almås & Stubberud, 2011). 
 
 
Sjuksköterskans förhållningssätt vid hjärt-lungräddning 

En studie (Sjöberg et al., 2015) visar att både nyexaminerade sjuksköterskor och 
sjuksköterskor med längre erfarenhet uppfattar situationen vid hjärtstopp som stressig. Det 
framgår också att sjuksköterskorna upplever ett kaos inom sig som är förenat med panik. 
Personerna i studien förklarar att de upplever både psykiska och fysiska påfrestningar 
under dessa situationer. Många upplever att de saknar tidsuppfattning samt att de får 
tunnelseende och blir känslomässigt påverkade under HLR (Sjöberg et al., 2015). 
Utbildning kan ge sjuksköterskan ett förstärkt självförtroende, däremot kan det inte 
motverka den eventuella oro som kan uppstå vid dessa situationer (Mäkinen, Niemi-
Murola, Kalia & Castrén, 2009). 
 
Sjuksköterskor som arbetar inom områden där frekvensen av hjärtstopp är låg har en 
tendens att se HLR-momentet som utmanande, förklaras i en studie av Karim (2016). 
Orsaken till detta är att de saknar färdighet och finner HLR-algoritmen som svår att 
memorera. Det finns dock ett akutteam i vissa organisationer som hjälper till i det akuta 
omhändertagandet vid hjärtstopp (Karim, 2016). Karim (2016) berättar i studien att 
sjuksköterskorna i flertalet av situationerna är beroende av teamets hjälp och hur hjälpen 
kan underlätta för dem. 
 
Situationer då hjärt-lungräddningen avbryts på grund av att återupplivningen misslyckats 
har visat sig ha en negativ inverkan på sjuksköterskor. En studie av McMeekin (2017) 
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visar att medverkan vid dessa situationer har återkommande medfört posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD). Svårighetsgraden av PTSD är dock varierande och beror på hur 
sjuksköterskorna hanterar beteenden som självanklagelser, självdistraktion och acceptans. 
McMeekin (2017) berättar även i sin studie att detta syndrom, PTSD, kan förebyggas 
genom utveckling av hälsofrämjande insatser och att det i sin tur kan bidra till att fler 
sjuksköterskor väljer att stanna kvar i yrket under en längre tid (McMeekin, 2017). 
 
Vissa sjuksköterskor upplever HLR som ett brutalt ingripande som oftast inte räddar 
patientens liv (McLennan, Celi, Gillett, Penney & Foss, 2010). De anser också att HLR 
utförs i onödigt stor utsträckning och menar att en högre grad av given information skulle 
få många patienter att vilja avstå från behandlingen, på grund av dess 
konsekvenser (McLennan et al., 2010). I många situationer kan sjuksköterskan uppleva en 
stress när det inte finns ett beslut angående att avstå HLR. Stressen upplevs speciellt när 
det handlar om äldre och sköra patienter som sjuksköterskorna själva tror ha en liten chans 
till överlevnad (Sævareid & Balandin, 2011).  
 
McLennan et al. (2010) berättar att sjuksköterskor upplever HLR som ett trauma för både 
inblandad personal och för eventuellt närvarande anhörig och att det vid misslyckad 
återupplivning även innebär en ovärdig död för patienten. Däremot beskrivs även 
upplevelser av att genomförande av HLR har haft positiv effekt på patientens familj och 
gett dem en känsla av att man har gjort allt man kunnat för att rädda den anhöriges liv 
(McLennan et al., 2010). Erfarenhet av andras lidande och en reflektion över detta medför 
ett moraliskt mod hos sjuksköterskan, vilket gör att hon känner en plikt att handla för sina 
patienters bästa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
 
 
Mod 

I det antika Grekland beskrev filosofen Aristoteles begreppet mod som en balans mellan 
dumdristighet och feghet, där den dumdristiga personen tar risker, ibland där hälsan sätts 
på spel, utan att överväga rimligheten att klara av dem och den fege avstår helt från det 
som är riskfyllt. Enligt Aristoteles teorier är en handling modig endast om den innebär risk 
eller fara, samtidigt som det eftersträvade målet är moraliskt gott. (Hamric, Arras & 
Mohrmann, 2015) 
 
Wärnå-Furu (2012) menar att mod behövs för bemästring av hinder. Hinder kan innebära 
motstånd i form av avsaknad av tilltro från andra människor, eller inre rädslor (Wärnå-
Furu, 2012). Svensk sjuksköterskeförening (2016) definierar begreppet mod som en dygd, 
en eftersträvansvärd egenskap, och förklarar att när någon handlar med mod, resulterar det 
i någonting gott för båda parter, både personen som genomfört handlingen men också för 
personens omgivning. De beskriver även begreppet mod som ett verktyg som 
sjuksköterskor kan använda, inte bara för att kunna bedriva hälsofrämjande omvårdnad och 
lindra lidande, utan också för att kunna möta patienten på ett sätt som öppnar upp för ett 
partnerskap dem emellan (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
 
Enligt Hawkins och Morse (2014) definieras mod som en personcentrerad egenskap som är 
önskvärd hos en sjuksköterska. Mod uppstår när en sjuksköterska uppfattar ett behov hos 
en patient som kräver både kontroll av sjuksköterskans känslor, exempelvis hennes rädslor, 
och en risktagande situation. Utefter dessa komponenter kan mod som ett vårdande 
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begrepp beskrivas med definitionen: “Despite fear for self and others, courage is ethical-
moral “risk-taking” action(s) with the intent to ensure safe patient care” (Hawkins & 
Morse, 2014, s. 266). De förklarar också att mod gör en sjuksköterska självsäker nog att 
kunna bidra med en effektiv och kvalitativ vård (Hawkins & Morse, 2014). 
 
Brown (2015) beskriver att moraliskt mod uppstår då sjuksköterskan agerar i 
överensstämmelse med sin egna etiska tro, trots att handlingen kan gå emot moraliska 
principer. Att agera på ett sådant sätt är riskfyllt då det kan leda till ångest, stress och 
utanförskap. För att våga ta ett sådant beslut i en sjukvårdssituation krävs det därför att 
sjuksköterskan har mod (Brown, 2015). Sjuksköterskan ställs dagligen inför etiska 
prövningar i sitt arbete och bör därför få utbildning i moraliskt mod så att hon är förberedd 
och vet hur hon ska agera i sådana situationer (Lachman, Murray, Iseminger & Ganske, 
2012). 
 
Hawkins och Morse (2014) förklarar i en artikel att mod kan som en persons moraliska 
plikt eller i dennes yrkesroll utvecklas både genom inlärning och genom att lära ut. I 
artikeln lyfts HLR som ett exempel på en sådan utvecklingsprocess. HLR är något som 
praktiseras till det sätter sig i ryggmärgen och sker av ren rutin. Oavsett förhållande och 
plats kan en sjuksköterska i en nödsituation uppleva det som en plikt att genomföra HLR 
och hennes handling sker med automatik. Genom denna handling har hennes mod 
förstärkts både internt - genom uppfyllelse av sina egna förväntningar - och externt - 
genom förverkligande av de förväntningar som finns från samhället. (Hawkins & Morse, 
2014) 
 
 
Utbildning i hjärt-lungräddning 

För att den omvårdnad sjuksköterskan tillämpar ska ske i överensstämmelse med 
patientsäkerheten, har hon ett personligt ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens genom 
kontinuerlig utbildning (International Council of Nurses, 2014). I den akuta situationen då 
sjuksköterskan måste påbörja HLR är utbildning en faktor som påverkar hur 
sjuksköterskan hanterar situationen (Sjöberg et al., 2015). Sjöberg et al. (2015) beskriver i 
sin studie hur kontinuerlig utbildning är en metod som kan reducera sjuksköterskans 
upplevelse av stress samt öka känslan av att känna sig redo i den situation då HLR krävs. 
Kunskap, samarbetsförmåga och självförtroende är tre egenskaper hon kan få genom 
utbildning och som i sin tur kan bidra till att en mer välutförd HLR kan initieras (Saramma, 
Suja Raj, Dasch & Sarma, 2016). En korrekt genomförd HLR leder även i sin tur till att 
överlevnadschanserna hos en patient som drabbats av ett hjärtstopp ökar (Kleinman et al., 
2015). Det rekommenderas att sjuksköterskan förnyar sina kunskaper i HLR genom 
repetitionsutbildning i färdighetsträning och teamträning för att upprätthålla kompetens. 
Dessa utbildningar bör genomföras en gång per år. (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 
2016c) 
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Problemformulering 

Hjärtstopp är ett livshotande tillstånd som drabbar tusentals personer varje år (Svenska 
rådet för hjärtlungräddning, 2016a). Tidig upptäckt och initiering av HLR har en stor 
betydelse för den drabbade personens överlevnad i dessa situationer (Andersson, 2015). I 
merparten av fallen är det en sjuksköterska som är först med att upptäcka hjärtstopp på 
sjukhus (Marzooq & Lyneham, 2009). Hjärtstopp kan ske plötsligt utan varningstecken 
och därför krävs det att sjuksköterskan alltid är redo att påbörja HLR (Wisten et al., 2012). 
Sjuksköterskor har dock uttryckt att de upplever stora påfrestningar under dessa 
situationer, både psykiska och fysiska (Sjöberg et al., 2015). Många upplever det akuta 
omhändertagandet HLR som stressigt och förklarar att de uppfattar ett kaos inom sig som 
är förenat med panik (Sjöberg et al., 2015). Trots detta upplever sjuksköterskor en 
pliktkänsla att initiera HLR när ett hjärtstopp inträffar (Hawkins & Morse, 2014). Genom 
att handla efter sin känsla av plikt, och därmed uppfylla sina egna förväntningar, kan de 
uppnå ett ökat mod. Mod ger sjuksköterskan ökade möjligheter att tillämpa en vård av god 
kvalitet (Hawkins & Morse, 2014). Eftersom HLR är en livsuppehållande åtgärd som kan 
rädda liv men som samtidigt kan uppfattas som mödosam för sjuksköterskan (Sjöberg et 
al., 2015; Wikström, 2012), leder detta till ett intresse att undersöka vidare om 
sjuksköterskans upplevelser av det akuta omhändertagandet HLR. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att genomföra HLR på 
sjukhus. 
 
 
METOD 

 
Val av Metod 

Studien verkställdes med sju kvalitativa forskningsintervjuer. Anledning till vald metod 
var dess lämplighet till studier som söker mer beskrivande svar till de frågeställningar som 
valts (Danielson, 2012a). Målet med studien var att beskriva upplevelser och därför 
användes semistrukturerade intervjuer då Polit och Beck (2017) menar att i en studie av 
denna metod ges deltagarna möjligheten att förklara ett fenomen i den utsträckning de 
önskar.  
 
 
Urval 

Intervjuerna genomfördes på tre olika avdelningar och på varje avdelning intervjuades en 
till fyra sjuksköterskor. Eftersom vi valde att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer 
om sjuksköterskors upplevelser av ett visst fenomen, sökte vi personer som skulle kunna 
ge ett rikt innehåll om detta. Vi formade ett urval för att få en grupp där alla upplevt 
samma fenomen, vilket Henricson och Billhult (2012) benämner som strategiskt urval. Vi 
ämnade få genomföra intervjuer med sjuksköterskor på flera olika typer av 
vårdavdelningar, då Henricson och Billhult (2012) menar att detta kan ge ett mer 
variationsrikt underlag till resultatet. 
 
Urvalskriterier 
Studien utfördes enbart på vårdavdelningar som berör allmänsjuksköterskans arbetsområde 
och kompetens. Deltagarna kunde vara av både manligt och kvinnligt kön i alla 
åldersgrupper och kravet för minsta arbetserfarenhet som legitimerad sjuksköterska var två 
år, då Benner (1993) menar att en sjuksköterska efter två till tre års erfarenhet bedöms som 
tillräckligt kompetent för att hantera oväntade situationer och tillämpa en välplanerad 
omvårdnad som effektiviserar hennes arbete. Dessutom skulle sjuksköterskorna ha utövat 
HLR vid hjärtstopp på minst en vuxen patient under de tolv senaste månaderna på den 
vårdavdelning anställningen gällde. 
 
Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen bestod av sju sjuksköterskor med arbetserfarenhet som legitimerad 
sjuksköterska på två till 17 år. De var mellan 27 och 54 år gamla. Gruppen bestod av två 
män och fem kvinnor. Samtliga sjuksköterskor var anställda på ett av Stockholms 
akutsjukhus och arbetade på antingen en hjärtintensivavdelning, en internmedicinavdelning 
eller en njurmedicinavdelning. De hade varit anställda på respektive avdelning från sex 
månader till 13 år. Sjuksköterskorna hade genomfört HLR på två till uppskattningsvis 100 
patienter, varav minst ett av tillfällena skett på den avdelning som anställningen gällde. 
Deras senaste HLR utfördes mellan tre veckor och sex månader innan intervjutillfället. 
Samtliga sjuksköterskor får genomgång i HLR av utbildad HLR-instruktör en gång per år.  
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Datainsamling 

Studien var av kvalitativ metod och data inhämtades genom semistrukturerade intervjuer. 
Intervjumetoden innebär öppna frågeställningar till deltagaren utan specifik ordning, 
frågorna kan istället tas upp där de passar i intervjun (Danielson, 2012a). Danielson 
(2012a) menar att denna metod ger utrymme för en mer personlig intervju eftersom den 
inte styrs av en strikt mall. Däremot antecknades stödord som kunde tas upp i slutet av 
intervjun om det fanns områden som inte berörts i intervjun, då det enligt Danielson 
(2012a) ger en bättre interaktion i intervjun än om frågorna hade varit för detaljerade. 
 
Inhämtande av tillstånd 
Verksamhetschefer på utvalda avdelningar kontaktades för att de skulle få information om 
studien (se bilaga A) samt se över möjligheterna till intervjuer av personal. De behövde 
också godkänna genomförandet av intervjuer av sina anställda. 14 verksamhetschefer 
kontaktades. Efter vidare kontakt erhölls ett skriftligt godkännande av fyra av 
verksamhetscheferna att studien skulle genomföras på de berörda vårdenheterna. Efter 
godkännande om genomförande av intervjustudien på avdelningen fick 
chefssjuksköterskan rekommendera potentiella deltagare. Kontakt etablerades med tolv 
sjuksköterskor varav vi med tio diskuterade plats och tid för intervju. En av de tio fick 
förhinder och för två av dem fanns inte möjlighet att genomföra intervjun inom den 
tidsram som fanns. Inför intervjuerna fick sjuksköterskorna som valt att delta ett dokument 
med information om studien samt information om vad deras deltagande innebar (se bilaga 
B). Varje intervjutillfälle började även med ytterligare informationsgivning och 
sjuksköterskan fick signera en samtyckesblankett (se bilaga C) om att hennes medverkan 
var frivillig samt att hon tillät ljudinspelning av intervjun (Danielson, 2012a). Plats för 
intervjuerna varierade och i studien skedde beslutstagande om utsatt plats för intervjun i 
samråd med sjuksköterskan, i enlighet med Danielson (2012a). 
 
Intervjuguide 
En intervjuguide (se bilaga D) utformades för att besvara studiens syfte och användes som 
stöd i intervjuerna. Intervjuguiden innehöll sju huvudfrågor och kompletterades med 
ytterligare frågor som utvidgade innehållet eller riktade in den intervjuade åter mot syftet. 
Utformningen av intervjuguiden gjordes efter Danielsons (2012a) rekommendationer om 
att frågorna ska stå i stora bokstäver och rymmas på en A4 sida för att inte utgöra ett 
störmoment under intervjun.  
 
Pilotintervju 
Efter att verksamhetscheferna på de berörda vårdavdelningarna godkänt studien och en 
intervjuguide iordningställts, genomfördes den första intervjun – pilotintervjun. 
Pilotintervjun var planerad för att kontrollera om den utsatta tiden var realistisk och om 
frågorna i intervjuguiden gav adekvata svar, innan intervjuerna med fler sjuksköterskor 
skulle hållas, då Danielson (2012a) menar att det är av stor vikt att både den tekniska 
utrustningen och intervjufrågorna testas i förväg. Dessutom är det bra att testa rollen som 
intervjuare, om det är en roll man inte tidigare intagit. För att möjliggöra utveckling av 
relevanta frågor inför intervjun krävs det även att intervjuaren har tillräckligt med kunskap 
inom ämnet som ska beröras (Danielson, 2012a). 
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Pilotintervjun tog 23 minuter. Den visade att den disponerade tidsramen om 20-25 minuter 
per intervju var realistisk och att frågorna i intervjuguiden var utformade för att ge ett 
relevant resultat. Pilotintervjun inkluderades i studiens resultat då den besvarade studiens 
syfte. 
 
Intervjuer 
Samtliga sju intervjuer hölls i februari månad 2017. De genomfördes alla på 
sjuksköterskornas respektive vårdavdelningar. Vid fyra av intervjuerna hölls samtalen i 
den anställdes personalrum. Detta på grund av att tillgången till lediga rum var bristfällig 
och att risken för att bli störd i det enda lediga rum som fanns var större då det låg en 
personaltoalett i anslutning till det rummet. Vid tre av dessa intervjuer öppnades dörren 
och någon kom in, för att sedan lämna rummet efter att de förstått att vi höll en intervju. De 
tre övriga intervjuerna hölls i sjuksköterskans arbetsrum eller i ett samtalsrum utanför 
avdelningen. 
 
Intervjuerna spelades in då Polit och Beck (2017) beskriver att en inspelning får med 
deltagarnas ordagranna svar på frågorna. De menar att ljudinspelning med efterföljande 
transkribering är en tillförlitlig metod då allt innehåll under intervjuerna registreras och 
inget glöms bort. Studiens resultat baseras därmed på vad sjuksköterskorna har sagt, 
bokstavligen, vilket enligt Polit och Beck (2017) är att föredra i en kvalitativ 
intervjustudie. Intervjuerna tog mellan 19 och 24 minuter. 
 
 
Dataanalys 

Dataanalysen påbörjades genom att intervjuerna transkriberades från ljudfil till text. 
Transkriberingen skedde noggrant där även skratt och pauser noterades, i enlighet med 
Danielson (2012a). Genomläsningen av transkriptionerna skedde ett flertal gånger av oss 
båda då Danielson (2012b) menar att det ökar möjligheten till att hitta mönster i innehållet. 
Under genomläsningen markerades de meningar som var relevanta för studiens syfte med 
en överstrykningspenna. Meningarnas kontexter sammanfattades sedan i en kortare form, 
vilket Danielson (2012b) kallar för kondenserade meningsenheter. 
 
De kondenserade meningsenheterna placerades i grupper för att därefter tolkas huruvida de 
klassificerades som subkategorier/kategorier eller subteman/teman. Vi valde att använda 
oss av subkategorier och kategorier eftersom Danielson (2012b) förklarar att dessa är att 
föredra i en analys då gruppernas innehåll är relativt olika. Grupperna sorterades därför in i 
subkategorier och efter en ytterligare analys av gruppernas kontext skapades kategorier. 
Indelningen berodde på upptäckten av likheter eller skillnader i meningarnas syften och om 
mönster påträffades (Danielson, 2012b). Under analysprocessen lästes transkriberingarna 
ett flertal gånger då Polit och Beck (2017) förklarar att en förståelse för innehållet endast 
kan uppnås om vi bekantat oss tillräckligt med det insamlade materialet. 
 
Materialet granskades med stöd av en mall (se tabell 1) konstruerad av Danielson (2012b) 
där intervjuerna numrerades och avkodades. I mallen sattes de relevanta meningarna och 
dess kondenserade meningsenheter in, tillsammans med subkategorier och kategorier som 
tydliggjorde innehållet i intervjuerna. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 
 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Subkategorier Kategorier 

Jag kan tycka att även hur många 
gånger man tränar och… och att 
man liksom hur många gånger 
man än läser på det så när man 
väl står i situationen så blir det ju 
ändå liksom alltid… även om 
man tänker… den här algoritmen 
är ju inte så svår, den är ju ganska 
enkel, så blir det ändå alltid, det 
blir alltid väldigt, det blir ju en 
väldigt stressig situation. 

Hur mycket man än 
tränar och läser på så 
kommer situationen kring 
hjärtstopp alltid upplevas 
som stressfull. 

Stress Psykiska 
påföljder 

Har man bra teamarbete och alla 
sköter sitt då går det jättelugnt till 
och klockan går väldigt långsamt. 

Bra teamarbete ger lugn. Teamarbete Potentiella 
resurser 
 

 
 
Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik finns till för att skydda de personer som deltar i studier samt deras 
fundamentala värde och rättigheter (Kjellström, 2012). Forskningsetik vid examensarbeten 
handlar om att värna om personers självbestämmande, integritet och lika värde och varje 
steg i projektet kräver en etisk reflektion (Kjellström, 2012). I vår intervjustudie har alla 
personer som är inblandade fått rätt till ett autonomt beslutstagande, i enlighet med 
Helgesson (2015). För att beslutet ska bedömas som autonomt krävs det att de intervjuade 
fått tillräckligt med information om studien, att de är beslutskompetenta samt att de inte 
har påverkats av övertalning eller tvång (Helgesson, 2015). De sjuksköterskor som deltog i 
vår studie blev därför tilldelade ett informationsbrev (se bilaga B) vilket innehöll 
information om studien samt belyste att deras deltagande var frivilligt och att de 
närsomhelst kunde avbryta sin medverkan i studien, vilket Kjellström (2012) 
rekommenderar. De fick också information om hur det insamlade materialet skulle komma 
att hanteras efter intervjutillfället och under dataanalysen, även detta i enlighet med 
rekommendationer från Kjellström (2012). En samtyckesblankett (se bilaga C) skrevs på 
inför varje intervjutillfälle, då Danielson (2012a) informerar om att ett etiskt godkännande 
ska ges från intervjupersoner före deltagande i studier. Danielson (2012a) upplyser också 
om vikten av att minska risken för identifiering av de intervjuade sjuksköterskorna och 
därför avkodades allt material under transkriberingen. 
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RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att genomföra HLR på 
sjukhus. Resultatet presenteras utefter tre kategorier och nio subkategorier, som redovisas 
nedan i tabell 2. Därefter följer beskrivningar av dessa som förstärks med citat från de 
intervjuade sjuksköterskorna. Citaten är till viss del omskrivna från talspråk för att de 
intervjuade inte ska kunna identifieras samt för att texten ska bli mer lättläst. Citaten från 
de intervjuade sjuksköterskorna är markerade med kursivering och följs av indrag i texten. 
 
Tabell 2. Resultatöversikt 
 

Kategorier Subkategorier 
Omhändertagandet Förändrad tidsuppfattning 

Obehagliga scener 

Psykiska påföljder Stress 

Skuldbeläggning 

Etiska överväganden 

Potentiella resurser Förberedelser 

Utbildning och erfarenhet 

Teamarbete 

Avstämning 

 
 
Omhändertagandet 

Under intervjuerna berättade sjuksköterskorna om sina erfarenheter och upplevelser av det 
akuta omhändertagandet HLR. Nedan presenteras några konkreta beskrivningar som gjorts 
av momentet. 
 
Förändrad tidsuppfattning 
Sjuksköterskorna beskrev att de upplevt en avsaknad av tidsuppfattning i det akuta skedet. 
De berättade att deras upplevelser var att tiden gått oerhört långsamt, att den faktiska tiden 
som hjärt-lungräddningen tagit uppfattats som den flerdubblade tiden. Dessutom nämndes 
en känsla av att väntan på akutteamets ankomst tog en mycket lång tid, trots att personen 
själv var medveten om att det endast handlat om en minut, eller mindre. 
 

Hela tiden kändes det som att det gick långsamt /.../ Och ändå så kändes de 
där 15 minuterna nästan som två timmar, tiden blev jätteseg och man var 
väldigt fokuserad på sin grej. 

 
Obehagliga scener 
När sjuksköterskorna berättade om sina upplevelser av själva momentet HLR, beskrevs 
flera obehagliga erfarenheter av genomförandet av hjärt-lungräddningen. 
 

Men där vet jag att vi stod och gjorde hjärtkompressioner och där kände man 
hur benen knäcktes och hela bröstbensplattan bara for... Och det var liksom 
obehagligt att känna. 
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Hur sjuksköterskorna hanterar de obehagliga scenerna varierar beroende på deras tidigare 
erfarenheter av hjärtstopp. Sjuksköterskorna berättade att de i början inte visste hur de 
skulle förhålla sig till situationen och det blev därför en jobbig upplevelse som påverkade 
dem känslomässigt. En sjuksköterska berättade att hon kunde bli chockad och börja gråta 
efteråt på grund av att hon upplevde hela situationen som otäck.
 

Jag tyckte det var jobbigt just att allt ställdes på sin spets, att det är någon 
som håller på att dö nu och att de faktiskt gjorde det också, att de dog... Och 
jag kan tycka att det var väldigt hemskt. Ibland kan man tycka att det kan se 
brutalt ut och det kan vara obehagligt. 

 
Sjuksköterskorna berättade dock att de med tiden börjat se omhändertagandet ur ett annat 
perspektiv och därmed lärt sig hur de ska hantera situationen bättre. 
 
 
Psykiska påföljder 

Något som framkom var den psykiska inverkan som hjärt-lungräddningen haft. Nedan 
beskrivs de känslor som uppkommit i samband med det akuta omhändertagandet. 
 
Stress 
Sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet i att inte kunna vara fullt förberedda inför HLR då 
de menade att varje situation kring hjärtstopp är unik. Vissa beskrev att hur mycket man än 
tränar och läser på kommer situationen kring hjärtstopp alltid att upplevas som stressfull. 
 

Man får ett sånt enormt adrenalinpåslag. 
 
Vid HLR är det många komponenter som ska samspela med varandra. En sjuksköterska 
beskrev dock att det inte är de olika momenten och svårighetsgraden som gör att 
situationen upplevs som stressig, utan det är känslan av att vilja göra så mycket för 
patienten som sätter en press på henne. Situationen blir lättare att hantera och samarbeta i 
om sjukvårdspersonalen försöker att hålla sig lugna, trots en upplevd stress. Alla 
sjuksköterskor uppgav dock att repetitionsutbildning och en hög frekvens av medverkan 
vid akuta hjärtstopp var komponenter som kunde medföra en minskad stressnivå. 
 
Skuldbeläggning 
Ett par sjuksköterskor beskrev en tendens till skuldbeläggning av sig själva efter ett 
hjärtstopp och att de rannsakar sig själva genom att ställa frågor som “Hade jag kunnat 
förhindra det här? Hade jag kunnat göra någonting bättre?”. 
 

Just för att det var min patient, det var mitt ansvar, så kände jag mig 
ansvarig på det sättet. Kunde jag ha sett mer alarmerande tecken och larmat 
innan hjärtstoppet inträffade? Det var just den känslan som var jobbig. Men 
jag tror att det är det som gör skillnad. För man känner sig mer ansvarig. 

 
I början tyckte jag i alla fall att det var så att man kunde skuldbelägga sig 
själv /.../ man går och rannsakar sig, och tänker kunde jag gjort det 
annorlunda på något sätt?  
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En av sjuksköterskorna berättade om hur man bör tänka för att kunna distansera sig och 
inte lägga skulden på sig själv. 
 

Och så att man vet sina begränsningar liksom, vi kan inte göra hur mycket 
som helst, vi kan göra HLR och det är i grunden ganska enkelt. Det är inte så 
många variabler, man ska göra HLR av god kvalitet och inom A-HLR ska 
man ge läkemedel och kanske kunna analysera rytmen, men mer än så 
förväntas det inte av oss. 

 
Etiska överväganden 
En sjuksköterska berättade om sin vånda av att det ibland saknas beslut om att ej 
återuppliva patienten om denne skulle råka ut för ett hjärtstopp. 
 

Ibland har det varit så, när man vet att det är en väldigt gammal och väldigt 
multisjuk patient /.../ då kan det kännas oetiskt att påbörja HLR för man vet 
att även om vi kanske lyckas få liv i patienten så vet man att det inte kommer 
att vara någon bra eftervård, patienten kommer kanske eventuellt att lida 
efteråt. För det är väldigt smärtsamt för patienten ibland att få hjärt-
lungräddning, det är nästan alltid att revben går sönder, det kan vara andra 
komplikationer som att de kanske får syrebrist och får hjärnskador av det. Så 
det är just det när man själv kan tycka att det kanske skulle ha funnits ett 
beslut tidigare om att inte påbörja HLR. Det är det som kan kännas jobbigt. 

 
En vilja att låta patienten undkomma de plågor som uppkommer i och med HLR uttrycktes 
av en sjuksköterska. Det etiska ställningstagande i att låta patienten slippa lidande och 
avstå från HLR, eller att ändå genomföra livräddningen, är något som upplevts som svårt. 
 
Sjuksköterskorna berättade att de efter hjärtstopp fått utvärdera händelseförloppet och dela 
med sig av eventuella tankar och känslor. Ibland har även en kurator medverkat och tagit 
upp etiska synpunkter som berörts under det akuta omhändertagandet. En person i 
undersökningsgruppen beskrev det som att situationen då blivit mer hanterbar och att det 
underlättat att föra samtal med deltagande kollegor. 
 
 
Potentiella resurser 

Sjuksköterskorna beskrev flera faktorer som kan underlätta det akuta omhändertagandet 
vid hjärtstopp. Då dessa faktorer antingen kan användas som resurser, eller inte existera 
alls, valdes “Potentiella resurser” som namn på kategorin. Nedan följer beskrivningar av 
dessa faktorer. 
 
Förberedelser 
Ett par av sjuksköterskorna betonade betydelsen av att veta var utrustningen fanns placerad 
i akutvagnen. Att inte veta var specifik utrustning finns är en faktor som kan orsaka extra 
stress hos sjuksköterskor vid det akuta omhändertagandet. För att tillförsäkra att all 
personal har kännedom om var essentiell utrustning finns på avdelningen berättade en 
sjuksköterska att det på hennes avdelning utförs regelbundna genomgångar av akutvagnen. 
Vid varje tillfälle kontrolleras utrustningens datum samt funktion och för att säkerställa att 
all personal på avdelningen tar del av dessa inlärningstillfällen utförs genomgångarna med 
hjälp av ett roterande schema. 
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Jag var själv väldigt frustrerad över att jag inte visste i exakt vilken låda som 
vi hade adrenalin, exakt i vilken låda jag hittade saker, för att anestesiologen 
skulle intubera och så vidare. 

 
Så länge man vet var man ska hämta grejer så brukar det gå ganska bra. 

 
Utbildning och erfarenhet 
Samtliga sjuksköterskor belyste vikten av kontinuerlig utbildning samt betydelsen av 
tidigare erfarenheter av att genomföra HLR. Dessa faktorer har haft en stor inverkan på hur 
de upplevt det akuta omhändertagandet. Som nyexaminerade upplevde de en i högre grad 
känslomässig anknytning till situationen. Dock utvecklade de ett nytt förhållningssätt i 
samband med erfarenhet av kontinuerlig initiering av HLR på vårdavdelningen. Flera av de 
intervjuade sjuksköterskorna uttryckte att de med tiden vant sig vid de brutala och 
obehagliga scener som kan uppstå vid hjärtstopp och HLR. En av sjuksköterskorna 
berättade att hon efter många år i sitt yrke hade fått erfara ett stort antal hjärtstopp, vilket 
gjort att hon i dagens läge upplever varken stress eller andra påfrestningar vid det akuta 
omhändertagandet. 
 

Nu är jag så erfaren och luttrad så nu berörs jag inte så mycket. 
 
Dock påpekade hon att sjuksköterskor som börjat arbeta på senare år kan få en sämre 
koppling till HLR. Detta på grund av att det inte utförs lika ofta som förr och att de därför 
inte får uppleva hjärtstopp och initiera HLR i samma utsträckning. Hon menade att detta 
beror på att dagens revolutionerande sjukhusteknik bidrar till att patienters allvarliga 
tillstånd kan upptäckas i tid och därmed åtgärdas innan det eventuella hjärtstoppet skulle 
inträffat. 
 

Men jag tror att jag har rätt mycket till hjälp då från förr där när det var 
vilda västern. När nästan alla fick kammarflimmer och lungödem och, du vet, 
det var ju varje dag. Nu är det någon gång i månaden, om man jämför, så det 
händer ju inte lika mycket./.../ Så att utvecklingen har ju gått framåt, de är 
mindre sjuka idag är vad de var då. På grund av att det var sämre 
behandling då. 

 
På de avdelningar där hjärtstopp inträffade ofta upplevdes en ökad kontroll kring HLR. En 
hög frekvens av HLR främjade teamarbetet och förhållandena upplevdes som lugnare än 
på de avdelningar där HLR genomfördes med lägre regelbundenhet. En del sjuksköterskor 
kunde också känna sig mindre berörda i situationer då de visste att patienten var mycket 
sjuk – de hade på detta sätt en föraning om att ett hjärtstopp skulle inträffa och kände sig 
därför mer förberedda. Hos patienter där sjuksköterskorna inte förväntade sig ett hjärtstopp 
var det dock vanligare att sjuksköterskorna tog med sig tankar och känslor hem efter 
arbetspasset. 
 

...och jag kan tycka liksom, när de är gamla, multisjuka… Då blir inte jag så 
jätteberörd utav det. För man vet att den här vågen mellan liv och död är 
väldigt skör. Och att det kunde ha gått hur som ändå. 

 
Sjuksköterskorna berättade att det finns ett akutteam på sjukhuset som erbjuder extra 
insatser vid hjärtstoppslarm och att de använder sig av en sparkcykel med nödvändig 
utrustning för att nå den drabbade patienten fort. Sjuksköterskorna som ingick i akutteamet 
berättade under intervjuerna att de upplever att de hanterar hjärtstopp bättre än 
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sjuksköterskor som arbetar på avdelningar där hjärtstopp är ovanligt. De berättade om hur 
de stundtals åkt på hjärtstoppslarm där de fått bevittna att ingen av sjuksköterskorna på den 
larmande avdelningen påbörjat HLR. Det var inte heller ovanligt att sjuksköterskorna 
lämnade platsen när akutteamet anlände. Denna upplevelse beskrevs som frustrerande för 
sjuksköterskorna som ingick i akutteamet då både avsaknad av hjälp uppstod samt brist på 
information angående patienten. Diagnostisering av orsaken till hjärtstoppet försvåras då 
akutteamet inte känner till patienten på den larmande avdelningen eller dennes tidigare 
sjukdomshistoria. På grund av detta upplevde sjuksköterskorna att det uppstått svårigheter i 
bestämningen av lämplig behandlingsåtgärd som eventuellt skulle kunna häva hjärtstoppet. 
Sjuksköterskorna i akutteamet ansåg att beteendet hos sjuksköterskorna på dessa 
avdelningar beror på att de är ovana vid hjärtstopp och därför inte vet hur de ska agera. 
 

Men när vi åker ibland på larm till andra avdelningar där de inte alltid har 
lika många hjärtstopp statistiskt sett, där kan man ibland se brister. Att det 
inte är någon som har tagit på sig rollen att leda och dirigera arbeten, det är 
inte alltid kompressioner utförs bra. Ibland har det varit så att de inte ens 
har påbörjat HLR. 

 
Samtliga avdelningar hade HLR-utbildningar med HLR-instruktör på kliniskt 
träningscentrum minst en gång per år. Det var också vanligt att avdelningarna hade egna 
utbildningar då de tränade personalen med hjälp av olika scenarion. Vid dessa tillfällen var 
det alltid olika scenarion som utspelades vilket gjorde att personalen aldrig var förberedda 
på vilken situation som väntade. Detta för att övningen skulle kännas verklighetstrogen. 
 

Men träning är det bästa. Träning är det bästa. 
 
Alla tyckte att både HLR-utbildningen på kliniskt träningscentrum samt scenarioträningen 
på avdelningen var bra tillvägagångssätt för att få den kunskap och kompetens som krävs 
vid det akuta omhändertagandet HLR. I intervjuerna framkom det även att 
utbildningsbehovet av personal på sjukhus var stort då hjärtstopp i dagens läge är sällsynt 
och inte förekommer i samma utsträckning som för ett antal år sedan. På grund av detta är 
det vanligt att det går en längre tid mellan hjärtstoppen, vilket kan bidra till att 
sjuksköterskor glömmer bort hur de ska agera när det inträffar. En känsla av osäkerhet i 
dessa situationer beskrevs som en orsak till psykiska påfrestningar som exempelvis 
upplevelsen att inte ha gjort tillräckligt för patienten. För att minska effekten av dessa 
påfrestningar ska sjuksköterskor bibehålla sina färdigheter genom kontinuerlig utbildning. 
Att ha tidigare erfarenheter av hjärtstopp är också en faktor som kan medföra att 
sjuksköterskor känner sig mer bekväma och kan hantera situationen. En sjuksköterska 
berättade att hon genom tidigare erfarenheter får en bättre struktur i sitt arbete under det 
akuta omhändertagandet, trots att det ofta är stökigt runt omkring. 
 

Ju längre tid det går emellan desto mer obekvämt blir det, är det någonting 
man i princip gör varje vecka eller är i kontakt med varje vecka, då blir det 
ju mera bekvämt. Att man känner att man kan hantera situationen. 

  
Samtliga sjuksköterskor utom en var överens om att utbildning och tidigare erfarenheter av 
hjärtstopp med efterföljande HLR kan bidra till att de upplever ett ökat mod i den akuta 
situationen.  

Så att utbildning och repetition, det gör att man blir mer modig. 
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Sjuksköterskan som inte ansåg att utbildning och erfarenhet hade en inverkan på 
upplevelsen av att känna sig modigare berättade istället att hon vid hjärtstopp inte hinner 
tänka, utan bara gör. Hon menar att färdigheten av att påbörja HLR ska sitta i ryggmärgen 
och att det därför ska ske på ren rutin. Dock berättade hon att utbildning kan bidra till att 
sjuksköterskor får denna färdighet.
 
Teamarbete 
Sjuksköterskorna menade att en tydlig ledarfigur, genomgångar och bekräftande 
kommunikation utgör viktiga komponenter i det som skapat en bra upplevelse kring HLR-
situationen. De berättade att deras erfarenheter av att en person klivit in och tagit 
ledarrollen är att färre delmoment glömts bort och att det varit lättare att koncentrera sig på 
hjärt-lungräddningen om någon annan haft en överblick över teamet och informerat om 
arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna beskrev kommunikation som en av de viktigaste 
komponenterna och att en bekräftande kommunikation, där ledaren gett ett budskap och 
mottagaren bekräftat, underlättat vid det akuta omhändertagandet. 
 

Och det är så man vill att det ska vara; tillräckligt många, alla vet vad de 
gör, alla känner sig bekväma - det är ett perfekt teamarbete. 

 
När man åker med cykeln så tycker jag det funkar bäst på de enheter som har 
ganska mycket hjärtstopp för att de är ganska vana. Så då tycker jag att 
teamarbetet brukar funka bättre. För de har ändå ganska bra koll och när 
man kommer så har de oftast själva ett bra fungerande teamarbete och vår 
roll som akutteam är mest att understödja deras funktioner, att hjälpa till där 
det brister. Medan på andra enheter som kanske inte har samma frekvens av 
hjärtstopp eller som inte har så mycket akuta händelser, där kan det bli mer 
handfallet. Det har hänt att vi kommit dit ibland och att det står massa folk 
och tittar och för det mesta har man ju påbörjat HLR men vissa gånger har 
det inte påbörjats HLR ens… Det har förekommit. Och det klart att om man 
inte tränar på någonting så är det ju svårare. Och att i de tillfällena tycker 
jag att teamarbetet kan funka sämre, när det är på enheter som kanske inte 
är så vana. Men för det mesta tycker jag att det funkar bra. 

 
Avstämning 
Sjuksköterskorna berättade att de arbetar inom en verksamhet där det inte alltid går att ta 
en paus för avstämning direkt efter det akuta omhändertagandet och därför genomförs 
dessa oftast i efterhand. Vanligtvis bokas det en tid för avstämning då alla inblandade 
sammankallas. Ibland kan det ske svårigheter i att boka in all personal samtidigt men det 
ska åtminstone alltid vara en läkare med. Detta för att läkaren kan förklara varför man tog 
vissa beslut under genomförandet av HLR. Sjuksköterskorna kan ibland ha funderingar om 
varför läkaren eventuellt valde att avsluta det akuta omhändertagandet HLR och varför 
man valde att inte göra mer för en patient. En sjuksköterska berättade att hon i dessa 
situationer kunde få svar på dessa frågor under en avstämning. Att få det bekräftat från en 
annan person att inget kunde gjorts bättre eller annorlunda, har haft en positiv inverkan på 
upplevelserna i efterhand. 
 

Och jag tycker att det borde prioriteras för att det kan bli sådan himla 
psykisk påfrestning för personalen. Att bli så påverkad av varje hjärtstopp för 
att man själv känner att det här gick inte bra, jag gjorde inte det jag borde, 
eller jag visste inte vad jag skulle göra. Det är jättejobbigt. 
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Så att man vet att man inte är ensam i den här situationen utan det var 
kanske fler som tyckte som jag och det blir lättare om man är flera, att det 
inte bara var jag som tyckte att det här var väldigt jobbigt, utan det var även 
de andra och man kan se att det inte kanske inte var mitt fel /.../ Då kan det 
vara skönt att få prata med någon och få höra att vi gjorde allt vi kunde och 
att vi inte kunde gjort något annorlunda. Även fast man kanske vet det så kan 
det vara skönt att höra någon annan säga det, tror jag... Det är nog lätt att 
gå till sig själv och leta efter fel, det tror jag många gör. 
 
Och också patienter där man kanske beslutar att man lägger av, nej men vi 
kan inte göra mer och så förstår man själv inte varför inte mer görs för just 
den här patienten. Vad baserar man beslutet på? Och det kan ju bli en 
frustration. 

 
Efter hjärtstopp med efterföljande HLR har avstämningar inte alltid utförts inom den 
berörda personalgruppen. Om en avstämning sker eller inte beror på hur situationen varit 
samt vilken personal som medverkat. En sjuksköterska berättade att det är extra viktigt att 
ha en avstämning efter situationer då en person i personalen har fått erfara sitt första 
hjärtstopp. Samtidigt menade hon att vissa sjuksköterskor ibland kunde känna sig lugna 
efter situationen och därför inte ha behov av någon avstämning. I situationerna då det inte 
genomfördes en avstämning berättade sjuksköterskan att personalen ändå var duktiga på att 
fråga varandra hur de kände efteråt. Vanligtvis var det personal som hade mer erfarenhet 
som ställde frågan till de som var mindre erfarna. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatet var stress ett återkommande begrepp som beskrev sjuksköterskornas 
upplevelser av det akuta omhändertagandet HLR. Alla sjuksköterskor utom en som 
intervjuades berättade att situationen kring hjärtstopp alltid upplevs som stressfull och att 
stressen inte avtar med hjälp av varken utbildning eller tidigare erfarenheter av hjärtstopp. 
Detta resultat överensstämmer med den studie i vilken Sjöberg et al. (2015) förklarar att 
både nyexaminerade sjuksköterskor och sjuksköterskor med längre erfarenhet upplever 
stress i dessa situationer. Däremot framkom det av resultatet att de med tiden lärt sig att 
hantera den stress som uppstår vid den akuta situationen kring HLR. Vissa lärde sig att 
använda den adrenalinkick som de upplever till att få extra fokus till hjärt-lungräddningen. 
 
Sjuksköterskorna förklarade att de hellre startar HLR en gång för mycket än en gång för 
lite, då de anser att chanserna för patientens överlevnad väger tyngre än de risker och men 
som kommer med hjärt-lungräddningen. En sjuksköterska tog upp det etiska 
ställningstagande som hon tycker bör göras när det gäller en patient med låga 
överlevnadschanser. Sjuksköterskan berättade att hon upplever en oro då det saknas beslut 
om att inte påbörja återupplivningsåtgärder på en patient då hon själv anser att det borde 
finnas det. Detta fynd överensstämmer med Sævareid och Balandins (2011) studie där det 
framkommer att sjuksköterskor upplever en stress när beslut om att ej påbörja HLR saknas. 
Detta upplevda problem är det enda uttryckta etiska ställningstagande som tagits upp. 
Upptäckten av att problematiken inte togs upp av fler förvånade oss då Lachman et al. 
(2012) beskriver att sjuksköterskor ställs inför dessa situationer dagligen.  
 
Sjuksköterskor ska alltid vara redo inför en situation då de måste påbörja HLR (Svenska 
rådet för hjärt-lungräddning, 2016c). De ska därför genomföra kontinuerliga utbildningar 
då Sjöberg et al. (2015) menar att detta kan bidra till att sjuksköterskorna känner sig mer 
förberedda. Dock berättade sjuksköterskor i vår studie hur de ibland fått uppleva 
hjärtstoppssituationer då HLR inte påbörjats direkt av sjuksköterskan eller 
sjuksköterskorna som varit först på plats. De beskrev att utbildning inte är den enda faktorn 
som påverkar känslan av att vara redo utan att det istället grundar sig på tidigare 
erfarenheter av hjärtstopp med efterföljande HLR. Sjuksköterskorna menade att de som 
arbetar på avdelningar där frekvensen av hjärtstopp är låg inte får tillräcklig erfarenhet 
vilket försvårar processen att bli bekväma i att utföra denna livsuppehållande åtgärd. Detta 
fynd liknar resultatet i Karims (2016) studie där han förklarar att sjuksköterskorna på 
avdelningar där hjärtstopp sker sällan har en tendens att se HLR-momentet som 
utmanande. 
 
Studien ämnade beskriva sjuksköterskors upplevelser av ett fenomen. Begreppet 
upplevelser tolkades på olika sätt och det framkom att de fokuserade på olika saker under 
det akuta omhändertagandet HLR. Vad som hamnade i fokus under intervjuerna kunde 
vara känslor och tankar som sjuksköterskorna upplevde i samband under återupplivningen. 
Samtidigt kunde även det praktiska momentet vara det som sjuksköterskorna 
koncentrerade sig på och i dessa intervjuer blev deras beskrivningar av upplevelserna 
istället mer konkreta, utan de mer abstrakta känslobeskrivningarna. Ett exempel på detta 
var då en sjuksköterska berättade om obehaget av att känna patientens revben knäckas när 
hon genomförde kompressioner samt att hon även kunde känna hur bröstplattan flyttade på 
sig. Detta fynd av obehag förekommer även i en studie av McLennan et al. (2010) där det 
beskrivs att sjuksköterskorna upplever HLR som ett brutalt ingripande på en patient, utan 
säkerhet att denne kommer att överleva. 
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En sjuksköterska berättade om dagens revolutionerande sjukhusteknik som bidrar till att 
det är lättare att upptäcka och åtgärda patientens svåra tillstånd innan det förvärras till ett 
hjärtstopp. När samtliga intervjuer var genomförda kunde vi se ett mönster gällande vilka 
personer som var mer bekväma i situationen – nämligen de äldre sjuksköterskorna som 
arbetat under tiden då denna teknik inte fanns. Utifrån detta tolkar vi det som att dessa 
sjuksköterskor har fått erfara fler hjärtstopp och därav blivit mer vana. 
 
En sjuksköterska ansåg att HLR är en färdighet som ska sitta i ryggmärgen och ske på ren 
rutin. Detta motsvarar även ett fynd i en artikel av Hawkins och Morse (2014) där det 
framkommer att HLR är något som praktiseras tills det sitter i ryggmärgen samt att det i en 
nödsituation kan genomföras med automatik av sjuksköterskan.  
Enligt Hawkins och Morse (2014) beskrivs denna färdighet som en utvecklingsprocess av 
mod som sjuksköterskan erhållit genom inlärning. 
 
Samtliga sjuksköterskor fick berätta om sina upplevelser av teamarbetet vid HLR. Det 
framkom att det ofta finns personer i teamet som är obekväma med att genomföra HLR 
men att sjuksköterskorna trots detta kan bortse från sina rädslor och bidra till ett bra 
samarbete i den akuta situationen. Vi tolkar detta som att anledningen till att sjuksköterskor 
försöker frånse sina rädslor i det akuta omhändertagandet är för att de vill göra allt de kan 
för patienten. Vi anser dock att sjuksköterskor behöver styrka för att klara av detta och 
instämmer med Hawkins och Morse (2014) som menar att det är när sjuksköterskan tar 
ställning och väljer att kontrollera sina rädslor som mod uppstår. 
 
Att genomföra avstämningar med berörd personal efter hjärtstopp var inte en självklarhet 
och förekomsten av dessa varierade beroende av vilken vårdavdelning sjuksköterskorna 
arbetade på. I resultatet framkom det att avstämningarna uppskattades av sjuksköterskorna 
och att de även kunde ha en positiv inverkan på sjuksköterskornas upplevelser i efterhand. 
Vad som dock förvånade oss var att vi under artikelsökningen till bakgrunden inte kunde 
se några tydliga samband angående hur avstämningar kunde ha en betydande roll för 
sjuksköterskors upplevelser. 
 
Situationen vid hjärtstopp har visat sig vara stressfull och påfrestande för sjuksköterskor. 
Dock kan utbildning och tidigare erfarenheter av hjärtstopp vara faktorer som påverkar hur 
varje sjuksköterska hanterar stressen och upplever situationen. Eftersom frekvensen av 
hjärtstopp inte förekommer i samma utsträckning på alla vårdavdelningar är utbildning en 
specifik förebyggande åtgärd som alla sjuksköterskor kan ta del av.  
 
 
Metoddiskussion 

Litteraturöversikt som metodval övervägdes, men tillgången på vetenskapliga artiklar 
rörande det valda ämnet var bristfällig och därför hade det uppstått svårigheter i att 
utveckla en litteraturstudie av god kvalitet. Dessutom var vi båda intresserade av att erhålla 
ett mer personligt präglat resultat och träffa sjuksköterskor som upplevt det fenomen vi 
ville undersöka och därför blev kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer vårt val.  
 
Eftersom vi ville undersöka allmänsjuksköterskans arbetsfält, valde vi att endast inkludera 
sjuksköterskor som genomfört HLR på vuxna patienter, då arbete på avdelningar 
specialiserade på barn kan kräva vidareutbildning. 
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I vår studie medverkade sju sjuksköterskor då Polit och Beck (2017) beskriver att den 
optimala undersökningsgruppen i en kvalitativ intervjustudie består av sex till tolv 
deltagare. Anledningen till vårt val av antal var att vi ansåg att vi med fler deltagare inte 
skulle hinna fördjupa oss tillräckligt i varje intervju under analysen. Dock kan vi i 
efterhand se nackdelar med vårt val av liten grupp då en stor del av studiens resultat hade 
kunnat gå förlorat om en deltagare skulle valt att hoppa av. En liten undersökningsgrupp 
kan även medföra ett begränsat material till innehållsanalysen (Danielson, 2012b). I vår 
studie var det dock ingen sjuksköterska som valde att avbryta vilket gjorde att vi kunde 
använda allt inhämtat material. Vi anser att styrkan i vår studie är att vi har kunnat 
genomföra en noggrann och omfattande analys av allt innehåll. Dessutom fick studien ett 
tydligt resultat då samtliga sjuksköterskor hade liknande upplevelser kring situationen när 
initiering av HLR var essentiellt. Dock kan vi inte dra en slutsats om att vårt resultat 
representerar upplevelserna hos sjuksköterskan som profession, trots att alla gav snarlika 
svar. Detta eftersom Danielson (2012b) beskriver att ett resultat som framställts med hjälp 
av en kvalitativ innehållsanalys inte kan generaliseras. 

Intervjuguiden som användes under intervjuerna var väl utformad utifrån syftet och följdes 
vid varje intervju. Vi märkte dock att frågornas innebörd ibland kunde tolkas på olika sätt 
varför vi då blev tvungna att utveckla dem. Under intervjuerna medverkade vi båda, en av 
oss var huvudintervjuare och ställde frågor medan den andra hade en passiv roll och 
kontrollerade tiden samt noterade eventuella funderingar som kunde tas upp i slutet av 
intervjun. Detta då vi ville minska risken att avbryta varandra. Eftersom vi båda ville prova 
på att inta rollen som huvudintervjuare valde vi att genomföra varannan intervju. En av oss 
var huvudintervjuare vid fyra intervjutillfällen och den andra vid tre. För varje 
intervjutillfälle vi genomförde blev vi mer bekväma och självsäkra i vår roll som 
intervjuare vilket gynnade samspelet med den intervjuade sjuksköterskan då vi kunde 
slappna av och sända ut ett lugn. 
 
Ljudet under intervjuerna spelades in då Polit och Beck (2017) menar att ljudinspelning 
med efterföljande transkribering ökar resultatets tillförlitlighet då inget innehåll går förlorat 
(Polit & Beck, 2017). För att säkerställa att allt ljud spelades in och att inget försvann på 
grund av tekniskt fel eller dålig kvalitet användes två enheter vid varje intervjutillfälle. 
 
Vid tre av intervjuerna blev vi störda av personer obehöriga till studien, detta då 
intervjuerna genomfördes i ett personalrum. Vid dessa tillfällen fanns inte möjlighet till ett 
avskilt rum vilket vi båda ansåg hade varit ett bättre alternativ men eftersom vi var på en 
vårdavdelning fick vi vara följsamma till den plats för intervjun som erbjöds, vilket 
Danielson (2012a) berättar. Med andra personer i rummet skulle sjuksköterskan kunna 
känna sig obekväm och på grund av detta inte vilja berätta om sina upplevelser fullt ut. Om 
detta är en faktor som påverkat resultatet är dock osäkert, då personen som stört lämnat 
rummet inom en minut. Danielson (2012a) förklarar att det kan uppstå svårigheter i att 
hitta en intervjuplats där det inte finns möjlighet till att bli störd och att det därför är 
vanligt att störmoment kan förekomma. 
 
Transkriberingen och textanalysen genomfördes av oss båda, vilket minskade risken att 
förbise värdefullt innehåll från intervjuerna samt för att efterfölja information från 
Danielson (2012b) om att detta ger möjlighet att finna mönster i texten. Vid 
transkriberingarna kunde det dock vid enstaka tillfällen uppstå svårigheter i att höra vad 
sjuksköterskorna sa, på grund av att de talade för lågt, stammade eller att 
inspelningsenheterna fångade upp andra ljud från omgivningen. Efter transkriberingen av 
ljudfilerna lästes texten igenom av oss båda samtidigt som ljudet spelades upp för att 
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säkerställa att transkriberingen var korrekt. Med hjälp av denna metod fick vi ett 
innehållsrikt material som kunde användas till resultatet. 
 
Det gick att se flera likheter mellan upplevelserna av HLR på sjukhus - flertalet av 
sjuksköterskorna gav nästintill identiska svar, även om frågorna var breda. Vad som skulle 
kunna vara en bidragande felkälla till detta resultat är att intervjuerna genomfördes på 
endast ett sjukhus. Målsättningen var att intervjuerna skulle genomföras på flera sjukhus i 
syfte att få en spridning av erfarenheter bland sjuksköterskorna men då frekvensen av 
hjärtstopp i dagens läge är låg var det en utmaning att hitta sjuksköterskor som uppfyllde 
studiens urvalskriterier. På några av sjukhusen vi kontaktade förklarade verksamhetschefen 
eller den aktuella chefsjuksköterskan att det inte fanns någon sjuksköterska som uppfyllde 
kraven. Detta blev anledningen till att intervjuerna endast genomfördes på ett sjukhus. Att 
intervjuerna endast genomfördes på ett sjukhus kan vara en faktor som påverkar studiens 
tillförlitlighet negativt. På sjukhuset där studiens intervjuer genomfördes fick samtliga 
sjuksköterskor utbildning i HLR med utbildad HLR-instruktör minst en gång per år. Vi har 
dock ingen kännedom om hur utbildningsvillkoren och tillgångarna ser ut på andra 
sjukhus. Om det föreligger skillnader mellan sjukhusen kan detta lett till att vi förbigått 
resultat angående sjuksköterskors upplevelser i samband med utbildning. Svenska rådet för 
hjärt-lungräddning (2016c) beskriver dock att sjuksköterskor bör genomföra 
repetitionsutbildning i färdighets- och teamträning av HLR en gång per år för att 
upprätthålla sin kompetens. Med denna information drar vi en slutsats om att samtliga 
sjuksköterskor har samma förutsättningar beträffande utbildning. Detta bidrar därmed till 
att risken för uteblivet resultat relaterat till utbildning minskar, vilket i sin tur gör att 
studiens tillförlitlighet består trots att den endast utfördes på ett sjukhus. 
 
 
Slutsats 

Resultatet påvisade en ojämn nivå vad gäller sjuksköterskors upplevelser och hantering av 
situationer i vilka de måste påbörja HLR. Situationen vid hjärtstopp upplevs stressfull och 
påfrestande, men hur situationen hanteras baseras till stor del på den erfarenhet och 
utbildning som sjuksköterskorna har sedan tidigare. Eftersom frekvensen av hjärtstopp inte 
förekommer i samma utsträckning på alla vårdavdelningar är det inte möjligt att alla 
sjuksköterskor kan utveckla samma kompetensnivå genom erfarenhet. Därför är utbildning 
en specifik förebyggande åtgärd som alla sjuksköterskor kan ta del av. Konklusionen av 
denna intervjustudie är därmed att sjuksköterskor behöver kontinuerlig utbildning för att 
upprätthålla sin kompetens. Den ökade kompetensen kommer vidare att ge henne ett ökat 
självförtroende och ett ökat mod, vilket bidrar till att främja hennes omvårdnadsarbete. 

 
Fortsatta studier 
Tack vare studiens resultat kan ett intresse väckas för ytterligare forskning angående 
sjuksköterskors upplevelser av HLR samt hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att 
förbereda dem inför de stressiga situationer de ställs inför i sitt arbete. 
 
Klinisk tillämpbarhet 
Vi har övervägt huruvida vår studie har ett väsentligt värde. Genom att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av det akuta omhändertagandet HLR hoppas vi att denna 
kunskap kan leda till en ökad förståelse och ett ökat intresse att förbättra de förhållanden 
som råder kring detta fenomen.  
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Förebyggande insatser angående sjuksköterskors stresshantering kan utvecklas. Exempel 
på dessa kan vara teamplanering, ökade avstämningsmöjligheter samt fler övningstillfällen 
med scenarioträning och HLR-utbildningar. Insatserna kan utveckla ett ökat mod hos 
sjuksköterskan och därmed ge henne en förbättrad upplevelse av hjärt-lungräddningen. 
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BILAGA A 

Till verksamhetschef 
NN 
XXkliniken, XXsjukhuset 
 
Informationsbrev till verksamhetschef angående intervjustudie 
Vi heter Josefin Jansson och Mathilda Samson och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola. Vi går nu termin 5 och ska genomföra ett självständigt arbete 
omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans 
upplevelser av att genomföra hjärt-lungräddning (HLR) på sjukhus. Vi är därför mycket 
intresserade av få genomföra en del av arbetet vid ……… kliniken, XXsjukhuset. 
Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer där målsättningen är att 7-10 
legitimerade sjuksköterskor ska medverka. Sjuksköterskorna ska ha arbetat minst två år 
som legitimerad sjuksköterska. Dessutom ska sjuksköterskorna ha erfarenhet av att ha 
genomfört HLR vid hjärtstopp på minst en patient under de 12 senaste månaderna på den 
vårdavdelning anställningen gäller. 
Intervjuerna spelas in med ljud och varar i ca 20-25 minuter. Allt som framkommer under 
intervjuerna är konfidentiellt och det kommer därför inte att framkomma vem som sagt vad 
i studiens slutresultat. 
Om du godkänner att studien genomförs vid …..kliniken, är vi tacksamma för din 
underskrift av denna bilaga som därefter returneras till oss enligt överenskommelse innan 
intervjutillfället. Vid intresse kan du som verksamhetschef vidarebefordra uppdraget till 
vårdavdelningens chefssjuksköterska som i sin tur kan rekommendera deltagare som är 
lämpliga för studien. Att medverka i studien är frivilligt och deltagarna har därför rätten att 
fatta ett autonomt beslut angående sin medverkan. Deltagarna kan även välja att avbryta 
sin medverkan när som helst under studien utan att nämna orsak. Om du känner dig 
tveksam till att studien genomförs vid ……kliniken är vi tacksamma för besked om detta. 
Har du ytterligare frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta oss eller 
vår handledare. 
 
Vänlig hälsning 
Josefin Jansson och Mathilda Samson 
 
Josefin Jansson                                                           Mathilda Samson 
XXX-XXX XX XX                                                             XXX-XXX XX XX 
Josefin.Jansson@stud.shh.se   Mathilda.Samson@stud.shh.se 
 
Handledare: Britten Jansson XXX-XXX XX XX 
 
Jag godkänner härmed att Josefin Jansson och Mathilda Samson får utföra studien 
“Sjuksköterskors upplevelser av det akuta omhändertagandet hjärt-lungräddning: En 
intervjustudie” på kliniken under tidsperioden februari-mars 2017. 
__________________________       
Namnteckning, Verksamhetschef 
 

__________________________ 
Ort, datum 

__________________________ 
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Adressat * 
Verksamhet Stockholm, datum 
Adress 
Postnummer ORT 
 
Informationsbrev till Dig som deltagande sjuksköterska i studien 
Vi heter Josefin Jansson och Mathilda Samson och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 
15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans upplevelser av att 
genomföra hjärt-lungräddning (HLR) på sjukhus samt vilka faktorer som kan bidra till ett 
ökat mod hos sjuksköterskan i det akuta omhändertagandet. Vi är därför intresserade av att 
få genomföra intervjuer med legitimerade sjuksköterskor som väljs utifrån följande 
kriterier; Studien utförs enbart på vårdavdelningar som berör allmänsjuksköterskans 
arbetsområde och kompetens. Deltagarna är av både kvinnligt och manligt kön i alla 
åldersgrupper, och de ska ha arbetat minst två år som legitimerad sjuksköterska. Dessutom 
ska sjuksköterskorna ha erfarenhet av att ha genomfört HLR vid hjärtstopp på minst en 
patient under de 12 senaste månaderna på den vårdavdelning anställningen gäller. 
Deltagarna väljs ut genom en rekommendation från chefssjuksköterskan eller att 
sjuksköterskorna anmäler sig frivilligt efter att ha tagit del av information gällande studiens 
syfte och utförande. 
 
Hälften av alla hjärtstopp på sjukhus inträffar på vårdavdelningar. Det går inte att förutse 
ett hjärtstopp och därför krävs det att utbildade sjuksköterskor finns som är förberedda på 
dessa situationer. Tidigare studier visar att sjuksköterskan upplever hjärtstopp och 
initiering av HLR som en stressfylld situation. 
  
Studien inhämtar data med intervjuer som ljudinspelas och varar i ca 20-25 minuter. Plats 
för varje intervju beslutas i samråd med varje enskild sjuksköterska. Intervjuerna kommer 
transkriberas och sedan analyseras för att upptäcka likheter och skillnader. All information 
som framkommer under intervjuerna är konfidentiell, vilket betyder att det inte kommer 
framgå vem som sagt vad i studiens slutresultat. 
Att medverka i studien är frivilligt och deltagaren kan när som helst under studiens gång 
välja att avbryta sitt medverkande utan att ange orsak. 
  
För mer information, vänligen kontakta någon av nedanstående. 
 
Med vänlig hälsning 
Josefin Jansson och Mathilda Samson 
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Jag har härmed tagit del av information angående studiens syfte och utförande. Jag är 
införstådd med att min medverkan i studien är frivillig och att jag när som helst under 
studiens gång kan välja att avbryta mitt deltagande utan att ange orsak. 
Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien, vilket innebär att bli intervjuad 
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Berätta vilken avdelning vi är på - sjukhus, nummer, klinik. 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat som legitimerad sjuksköterska? 
Hur länge har du arbetat på avdelningen? 
Hur många gånger har du (uppskattningsvis) utfört HLR på en patient? 
När utförde du senast HLR på en patient på sjukhus? 
Hur ofta har ni genomgång i HLR av utbildad HLR-instruktör? 
 
Berätta om dina upplevelser av att genomföra HLR på sjukhus. 
 
 
Hur reagerar du vid situationer då du måste påbörja HLR? 
 
 
Hur upplever du det att kontakta akutteamet? 
 
 
Hur förbereder verksamheten er personal för eventuella hjärtstopp? 
....hur ofta? 
 
 
Hur fungerar teamarbetet vid HLR? 
….hur bidrar det till din upplevelse? 
….hur ser ett bra teamarbete ut enligt dig? 
 
 
Hur går det till på avdelningen efter ett hjärtstopp med efterföljande 
HLR? 
 
 
Vad skulle göra att du kände dig modigare vid det akuta 
omhändertagandet HLR? 
 


