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SAMMANFATTNING 

 

 

Hjärtstopp uppträder vanligen i slutstadiet av en döendeprocess. Alla döende patienter kan 

därför i princip betraktas som aktuella för hjärt-lungräddning (HLR) såvida ett beslut om 

att avstå från HLR inte har fattats. Läkare har det fulla ansvaret vid beslut om HLR. 

Studier belyser emellertid att samarbete med sjuksköterska, patient och närstående 

medför en bättre kunskapsplattform inför beslut om HLR. Trots att riktlinjer och 

föreskrifter förespråkar denna form av samarbete visar studier att samarbete inte alltid sker 

i det kliniska arbetet vid beslut om HLR.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av samarbete med 

läkare, patient och närstående vid beslut om HLR. 

 

Metoden som användes vid genomförandet av denna studie var av kvalitativ design. Nio 

semistrukturerade intervjuer genomfördes och det manifesta innehållet analyserades utifrån 

en induktiv innehållsanalys. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskornas upplevelser av samarbete varierade utifrån deras 

tidigare erfarenheter. Sjuksköterskorna delade dock en gemensam önskan om samarbete 

med läkare, patient och närstående. De reflekterade kring upplevda svårigheter i samband 

med samarbete och svårigheter som kunde förhindra att samarbete uppstod. De belyste 

även olika möjligheter som ett välfungerande samarbete kunde generera inför beslut om 

HLR.  

 

Slutsatsen blev att sjuksköterskornas upplevelse av samarbete, vid beslut om HLR, skiljde 

sig från deras upplevda önskan om samarbete. Sjuksköterskorna beskrev vidare ett 

önskemål om samarbete som överensstämde väl med aktuella riktlinjer och föreskrifter för 

tillvägagångsätt vid beslut om HLR samt begreppen interprofessionellt teamarbete och 

partnerskap. Den stora utmaningen framöver är emellertid att kliniskt implementera 

sjuksköterskornas önskemål om samarbete vid beslut om HLR. 

 

Nyckelord: Hjärt-lungräddning, Interprofessionellt teamarbete, Partnerskap, 

Patientcentrerad vård, Samarbete



                 

 

ABSTRACT 

 

 

Cardiac arrest usually appears in the end stage of the dying process. All dying patients 

could therefore be subjects for cardiopulmonary resuscitation (CPR) unless a decision on 

do-not-resuscitate has been made. Doctors have the ultimate responsibility when making a 

decision on whether or not to attempt CPR. However, studies show that communication 

and collaboration between doctors, nurses, patients and their relatives leads to a better 

platform for making decisions regarding CPR. Although guidelines and regulations favors 

this form of collaboration, studies show that collaboration seldom occur in every day clinic 

when making a CPR decision. 

 

The aim of this study was to describe nurses´ experiences of a collaboration with doctors, 

patients and their relatives when making a CPR decision. 

 

The method used in this study was of a qualitative design. In total nine semi-structured 

interviews were performed and the manifested collected material was then analyzed using 

an inductive content analysis. 

 

The result showed that the nurses´ perceptions of collaboration varied based on their 

previous work experiences. However, the nurses shared a common wish for collaboration 

with doctors, patients, and their relatives. They reflected on previously experienced 

difficulties pertaining to collaboration as well as difficulties which could hinder 

collaboration. They also emphasized the benefits and possibilities that a functioning 

collaboration could generate when making a CPR decision. 

 

The conclusion was that the nurses´ experiences of collaboration, when making a CPR 

decision, were not in alignment with their desire for collaboration. The nurses described a 

wish for collaboration which corresponded well with current guidelines and regulations for 

approaches to decisions regarding CPR and the concept of interprofessional relations and 

partnerships. Therefore, the big challenge is to clinically implant a collaboration between 

doctors, nurses, patients and their relatives that is in line with the nurses´ wishes when it 

comes to making a CPR decision.  

 

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, Collaboration, Interprofessional relations, 

Partnership, Patient-centered care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

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

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

Plötsligt hjärtstopp ............................................................................................................... 1 
Hjärt-lungräddning .............................................................................................................. 1 
Att avstå från hjärt-lungräddning ...................................................................................... 2 
Etik vid hjärt-lungräddning ................................................................................................ 2 
Beslut om hjärt-lungräddning ............................................................................................. 3 
Samarbete i vården .............................................................................................................. 4 
Problemformulering ............................................................................................................. 6 
SYFTE .................................................................................................................................. 6 

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

Ansats och design ................................................................................................................. 6 
Urval ...................................................................................................................................... 6 
Datainsamling ....................................................................................................................... 7 
Databearbetning ................................................................................................................... 8 
Dataanalys ............................................................................................................................. 8 
Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet ................................................................ 9 
Forskningsetiska övervägande ............................................................................................ 9 
RESULTAT ....................................................................................................................... 10 

Sjuksköterskors upplevelser av samarbete med läkare vid beslut om HLR ................ 11 
Sjuksköterskors upplevelser av samarbete med patient och närstående vid beslut om 

HLR ..................................................................................................................................... 14 
Sjuksköterskors upplevda önskan om samarbete med läkare, patient och närstående 

vid beslut om HLR. ............................................................................................................ 16 
DISKUSSION .................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 17 
Metoddiskussion ................................................................................................................. 21 
Slutsats ................................................................................................................................. 23 
Klinisk tillämpbarhet ......................................................................................................... 24 
Förslag på vidare forskning .............................................................................................. 24 
REFERENSER .................................................................................................................. 25 

 

Bilaga A - Brev till verksamhetschef  

Bilaga B - Intervjuguide 

Bilaga C - Forskningspersonsinformation 



                 

1 

 

INLEDNING 

Plötsligt hjärtstopp är den vanligaste orsaken till död i Europa. Sedan 1960-talet har 

behandling i form av hjärt-lungräddning (HLR) kunnat utföras vid plötsligt hjärtstopp för 

att återställa cirkulation och ventilation. Behandlingen kan vara livräddande men den kan 

även vara en förlängning av en naturlig döendeprocess vid livets slut eller vid obotlig 

sjukdom. Målet med all vård är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande samt 

på så sätt värna om patienten så att denne får ett värdigt och fridfullt avslut av sitt liv. HLR 

kan medföra obehag, smärta och komplikationer som kan innebära ett lidande för 

patienten. Beslut om HLR ska, enligt Socialstyrelsen, fattas av läkare. Socialstyrelsen 

belyser dock vikten av samarbete med annan vårdpersonal, patient och närstående vid 

beslut om HLR. De flesta sjuksköterskor och läkare är överens om att beslut om HLR 

borde tas gemensamt. Trots denna vetskap tas kliniska beslut ofta utan samarbete med 

sjuksköterska, patient eller närstående. Eftersom samarbete är grunden för god vård och för 

att skapa en god kunskapsplattform inför beslut om HLR upplevs ämnet för denna studie 

som relevant att belysa vidare.  

 

BAKGRUND 

Plötsligt hjärtstopp 

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod av olika anledningar. 

Efter några sekunder uppstår medvetslöshet på grund av att hjärnan drabbas av syrebrist. 

Den enda behandling som kan hjälpa är HLR och eventuellt en tidig defibrillering av 

hjärtat. Om HLR inte utförs vid ett plötsligt hjärtstopp kommer tillståndet istället att övergå 

till död (Svenska rådet för hjärtlungräddning, u.å.). Plötsligt hjärtstopp är den vanligaste 

orsaken till död i Europa där cirka 350 000 till 700 000 personer drabbas varje år (Perkins 

et al., 2015). I Sverige drabbas cirka 10 000 till 15 000 personer varje år av plötsligt 

hjärtstopp (Stubberud & Gulbrandsen, 2009). Överlevnaden varierar beroende på 

individuella omständigheter men anses generellt vara relativt låg (Campbell, 2017). Enligt 

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistrets årsrapport 2018 (Svenska Hjärt-

lungräddningsrådet, 2018) överlever cirka 33 procent av de som får ett plötsligt hjärtstopp 

på sjukhus. Det föreligger dock en övertro på överlevnad efter plötsligt hjärtstopp där 

allmänheten beskriver en uppfattning om överlevnad på cirka 50 procent (Campbell, 

2017).  

 

Hjärt-lungräddning   

På 1960-talet infördes behandling, i form av HLR, vid plötsligt hjärtstopp (Campbell, 

2017, Stubberud & Gulbrandsen, 2009). HLR innefattar ventilation av lungor och yttre 

bröstkompressioner i kombination med eventuell defibrillering. Syftet med HLR är att 

återställa spontan cirkulation och andningsfunktion hos en person som drabbats av plötsligt 

hjärtstopp. HLR ska alltid utföras vid plötsligt hjärtstopp såvida ett beslut om att avstå från 

HLR inte finns dokumenterat i patientens journal (Svenska Läkaresällskapet [SLS], Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF] & Svenska rådet för hjärt-lungräddning [HLR-rådet], 2013). 

Lyckad HLR innefattar en acceptabel livskvalité med kognitiv behållning och frånvaro av 

förvirringstillstånd hos personer som överlevt ett plötsligt hjärtstopp (Bossaert et al., 2015). 
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Att avstå från hjärt-lungräddning  

Sedan 1980-talet har sjukvården applicerat begreppet ’0HLR’, vilket innebär ett beslut om 

att avstå från HLR vid ett plötsligt eller förväntat hjärtstopp (Imhof, Mahrer-Imhof, 

Janisch, Kesselring & Zenklusen, 2011). Levine och Coyle (2015) belyser dock att 

begreppet ’0HLR’ bör ersättas med begreppet ’tillåt naturlig död’ eftersom det ger en mer 

meningsfull kommunikation vid beslut om HLR. Även Wittman-Price och Celia (2010) 

menar att begreppet ’tillåt naturlig död’ kan vara lättare att använda vid diskussion om 

HLR med patienten och närstående.  

 

Hjärtstopp uppträder vanligen i slutstadiet av en döendeprocess, vilket innebär i princip att 

alla döende kan betraktas som aktuella för HLR. HLR kan därför ibland vara en 

omotiverad och oetisk åtgärd vid livets slutskede som endast riskerar att förlänga en 

naturlig döendeprocess och som därmed inte alltid gagnar patienten (SLS, SSF & HLR-

rådet, 2013). Det är sjukvårdens uppgift att hjälpa sjuka människor och att behandla samt 

bota deras sjukdomar så långt det är möjligt. Om det inte finns botande behandlingar att 

erbjuda måste behandlingens nytta vägas mot den skada den kan medföra patienten. HLR 

kan exempelvis medföra obehag, smärta och komplikationer som kan innebära ett lidande 

för patienten (Campbell, 2017; Socialstyrelsen, 2011; SOSFS 2011:7). Patienten 

värdesätter i allmänhet livet och vill gärna ha behandlingar som förlänger livet, men inte 

till vilket pris som helst (SLS, SSF & HLR-rådet, 2013). Priset för överlevnad kan medföra 

ett liv med extremt låg livskvalité med olika grader av funktionsnedsättning (Campbell, 

2017; SLS, SSF & HLR-rådet, 2013). Kognitiv nedsättning kan återses hos upp till 50 

procent av de som överlever ett plötsligt hjärtstopp (Bossaert et al., 2015). I en studie av 

Heyland et al. (2006) framkommer det att mindre än tre procent av patienterna är medvetna 

om de komplikationer som kan uppstå efter genomgången HLR i samband med ett plötsligt 

hjärtstopp. Ramages & Cheung (2018) menar att det är viktigt att patienten blir informerad 

på ett sätt så att hen till fullo förstår de konsekvenser som HLR kan ge i samband med ett 

plötsligt hjärtstopp. Enligt Campbell (2017) samt SLS, SSF och HLR-rådet (2013) kan 

HLR även leda till att patienten avlider på ett sätt som varken denne själv eller närstående 

hade velat. Det finns också en risk att HLR kan komma att utföras mot patientens vilja om 

man inte på förhand efterfrågar dennes inställning till behandlingen.  

 

Etik vid hjärt-lungräddning 

Etik handlar om vad som är gott eller rätt i en viss situation. När man inte är säker på vad 

det innebär uppstår etiska dilemman (Socialstyrelsen, 2015). Beslut om hjärt-lungräddning 

kan diskuteras utifrån etiska principer som att respektera den andres autonomi, göra gott 

och inte skada samt att handla rättvist (Bossaert et al., 2015; Socialstyrelsen, 2015; Svensk 

Förening för Anestesi & Intensivvård [SFAI], 2012). Sjukvårdspersonal som är delaktiga i 

beslut om HLR bör ha en förståelse för nämnda etiska principer (Bossaert et al., 2015). Att 

respektera patientens autonomi innefattar bland annat att kommunicera med patienten så 

att dennes tankar, önskemål och farhågor framkommer (Socialstyrelsen, 2015). Enligt 

Bossaert et al. (2015) kan autonomin bland annat bevaras genom personcentrerad vård, där 

patienten är i centrum för vården. Att göra gott och inte skada kan innefatta en förståelse 

för hur patienten själv reagerar på en handling, vilka alternativ som finns samt dess 

konsekvenser i det individuella fallet. Enligt Socialstyrelsen (2015) måste behandlingen 

därför göra mer nytta än skada. Den etiska principen att inte skada innebär enligt Bossaert 

et al. (2015) bland annat att HLR inte ska utföras då det anses vara meningslöst. Att handla 

rättvist kan innefatta att beslut om HLR tas utifrån patientens bästa genom att bland annat 

efterfråga deras och närståendes syn på aktuell livssituation samt eventuellt uttalade 

önskemål om HLR.  
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Enligt International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor framkommer 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden vid omvårdnad som att främja hälsa, 

välbefinnande, förebygga ohälsa, lindra lidande och verka för ett fridfullt samt värdigt 

avslut av livet (International Council of Nurses Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Lidande utgår från patientens hela livssituation och inte bara från sjukdomen själv. Allt 

lidande kan inte lindras men sjukvården bör lindra det lidande som går att lindra och inte 

orsaka ytterligare lidande till en patient med ohälsa (SSF, 2016b). Etiska dilemman kan 

uppstå när beslut ska tas om HLR. Ska patienten tillåtas dö en naturlig död eller ska dennes 

liv räddas trots att det kan orsaka ett lidande på sikt? Sjuksköterskor kan ibland uppleva att 

patienten lider och inte får en värdig död vid de tillfällen som HLR utförs trots att det inte 

anses vara meningsfullt (Hayes, 2012; Saevareid & Balandin, 2011). Att tillåta en naturlig 

död, genom 0HLR, kan då vara ett sätt att bevara patientens värdighet samtidigt som en 

potentiellt skadlig behandling undviks (Saevareid & Balandin, 2011). Genom 

interprofessionella etiska reflektioner, tillsammans med patienten i fråga, kan olika 

kompetenser och erfarenheter komplettera varandra och på så sätt öka kvaliteten av det 

etiska beslutsfattandet (Pettersson, Hedström & Höglund, 2014; SLS & SSF, 2018). 

 

Beslut om hjärt-lungräddning 

Patientens och närståendes roll vid beslut om hjärt-lungräddning 

Vid beslut om HLR ska utföras eller inte vid ett plötsligt hjärtstopp behöver hänsyn tas till 

de risker som är förknippade med behandlingen, prognostiska faktorer, livskvalité aspekter 

och patientens egen inställning. Ett beslut om HLR måste balansera både nytta och risker 

för den enskilda patienten med hänsyn till dennes önskemål (SLS, SSF & HLR-rådet, 

2013). Riktlinjer påtalar att vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten så 

långt som möjligt (Soar et al., 2015; Socialstyrelsen, 2011; SOSFS 2011:7; SLS, 2000; 

SLS & SSF, 2018). Det är därför viktigt att diskussionen om HLR tas i ett så pass tidigt 

skede att beslut om HLR inte behöver fattas när patienten inte längre kan uttrycka sin vilja 

eller vid händelse av ett plötsligt hjärtstopp (Campbell, 2017). Ett samtal med patienten om 

det medicinska tillståndet, prognos, möjliga behandlingsinsatser och upplevd livskvalité 

bör göras när det finns skäl att anta att denne inte önskar få HLR. Ett samtal bör även tas 

när det är svårt att bedöma om HLR är till gagn för patienten eller när patienten bedöms ha 

en ökad risk för att drabbas av ett plötsligt hjärtstopp (Campbell, 2017; SLS, SSF & HLR-

rådet, 2013). Grose, Taubert och Buss (2016) menar att ett samtal med patienten rörande 

HLR bör göras av den vårdprofession som står patienten närmast, oberoende av hierarki, 

och behöver därför inte nödvändigtvis vara en läkare. Om patienten bedöms vara 

beslutskapabel och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ ska 

dennes eventuella önskemål om 0HLR respekteras (Campbell, 2017; SLS & SSF, 2018; 

Socialstyrelsen, 2011). När patienten saknar beslutsförmåga bör läkare samråda med 

dennes närstående och försöka ta reda på vad patienten skulle ha önskat om hen själv 

kunnat besluta (SLS, SSF & HLR-rådet, 2013). Trots beskrivna riktlinjer menar Westphal 

och McKee (2009) att endast ett fåtal beslut om HLR grundas utifrån samtal med patienten 

där dennes egna önskemål kommer fram.   

 

Läkares och sjuksköterskors roll vid beslut om hjärt-lungräddning 

Läkare har det fulla ansvaret vid beslut om HLR (SLS, 2000; SLS & SSF, 2018; 

Socialstyrelsen, 2011; SOSFS 2011:7). Samtidigt visar studier att det finns ett motstånd 

bland läkare när det gäller att diskutera HLR med patienten (Campbell, 2017; Cohn, Fritz, 
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Frankau, Laroche & Fuld, 2013; Saevareid & Balandin, 2011; Sulmasy, Kai He, McAuley 

& Ury, 2008a; Sulmasy, Sood & Ury, 2008b). Till skillnad från läkare har sjuksköterskor 

ofta en mer positiv inställning till att diskutera HLR med patienten och närstående (Naess, 

2009; Sulmasy et al., 2008a; Westphal & McKee, 2009). De initierar även ofta diskussion 

om HLR med läkare (McMillen, 2008; Saevareid & Balandin, 2011). Även White, Cobb, 

Vasilopoulos, Davies och Fahy (2018) belyser att sjuksköterskor ofta diskuterar frågor 

rörande livets slut med patienten. Sjuksköterskor kan ibland skapa en djupare förståelse för 

patientens livssituation och närståendes observationer jämfört med läkare eftersom de ofta 

spenderar mer tid med patienten samt närstående (Malloy et al., 2009; Pettersson et al., 

2014; Sulmasy et al., 2008a). Lindh Falk, Hult, Hammar, Hopwood och Abrandt Dahlgren 

(2018) menar även de att personal som arbetar patientnära ofta har en 

förstahandsinformation om patienten, vilket enligt McMillen (2008) borde medföra att 

sjuksköterskors kunskap efterfrågas vid beslut om HLR.  

 

För att läkare ska kunna ta ett välgrundat beslut om HLR är det viktigt att denne 

samarbetar med annan hälso- och sjukvårdspersonal (Soar et al., 2015; Socialstyrelsen, 

2011; SOSFS 2011:7; SLS, 2000; SLS & SSF, 2018). Socialstyrelsens föreskrifter påtalar 

detta genom att uppmana läkare till att samråda med minst en annan legitimerad 

yrkesutövare samtidigt som det är bra om läkare även samråder med en annan yrkesutövare 

som deltagit i vården av patienten (SLS, 2000; SLS & SSF, 2018; Socialstyrelsen, 2011; 

SOSFS 2011:7). Ökat samarbete med sjuksköterskor vid beslut om HLR skulle kunna 

medföra att oetiska och olämpliga försök till HLR undviks i större utsträckning (Booth & 

Courtnell, 2012). Malloy et al. (2009) beskriver dock att sjuksköterskor upplever att deras 

åsikter inte tas tillvara på grund av hierarkiska värderingar där läkares medicinska kultur 

värderas högre än sjuksköterskors omvårdnadskultur. Läkare upplevs även ofta fokusera 

mer på forskningsbaserade ingripanden med syfte att förlänga liv medan sjuksköterskor 

upplevs se till både det medicinska och det icke medicinska perspektivet med fokus på 

livskvalité.  

 

Samarbete i vården 

För att öka kvaliteten på olika beslut inom vården måste olika yrkesgrupper samarbeta med 

varandra genom interprofessionellt teamarbete. Patienten och närstående bör även få 

möjlighet att samarbeta med det interprofessionella teamet när det gäller utformning av 

patientens vård, i form av personcentrerad vård. Begreppen ’personcentrerad vård’ och 

’teamarbete i vården’ beskrivs som två olika kärnkompetenser utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv som sjuksköterskor bör besitta kunskap om. Kärnkompetenserna är 

utformade för att tydliggöra gemensamma och delade kompetenser, vilket kan beskrivas 

som en strategi för att motverka tilltron till ensidig specialistkunskap (Edberg, 2013). 

Angivna kärnkompetenser kommer användas som en teoretisk utgångspunkt, i denna 

studie, eftersom de framställer olika former för samarbete.  

 

Personcentrerad vård 

På 2000-talet börjar diskussioner kring personcentrerad vård och patientens delaktighet i 

vården att föras (SSF, 2016a). Det finns dock ingen konsensus om vad begreppet 

personcentrerad vård betyder (Ekman & Norberg, 2013). Ekman (2014) och Ekman et al. 

(2011) menar att patientens berättelse är utgångspunkten för personcentrerad vård.  

Patientens berättelse innefattar dennes sjukdom och symtom samt hur det påverkar dennes 

liv samt vardag. Genom att lyssna in patientens berättelse menar Ekman (2014) att det 

växer fram en gemensam förståelse för den sjukdomserfarenheten som tillsamman med 
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sjukdomssymtomen lägger grunden för diskussion och planering av fortsatt vård samt 

behandling. Patientberättelsen ligger sedan till grund för bildandet av ett partnerskap.  

 

Ett partnerskap innefattar ett samarbete mellan professionella vårdare, patienten och 

närstående, där innehållet i berättelserna tolkas samt utmynnar i en vårdplan (Ekman & 

Norberg, 2013). Patienten ska vara delaktig i sin vård och behandling samt på ett jämlikt 

sätt få möjlighet till att vara med och diskutera de behandlingar som finns att tillgå. Den 

multisjuka patienten har ofta byggt upp en stor kunskap om och erfarenhet av sin sjukdom 

samt hur den påverkar dennes vardag. Denna kunskap och erfarenhet gör patienten till ett 

proffs i sin egen sjukdom samt hur den ska hanteras (Ekman, 2014). Ekman (2014) samt 

Hörnsten och Udo (2017) menar att sjukvården måste börja se patienten som en jämbördig 

partner istället för okunnig och underlägsen, annars kan ett partnerskap aldrig uppstå. SSF 

(2016a, 2016b) beskriver vidare att patientens unika perspektiv måste ges likvärdig 

giltighet som det professionella perspektivet. Patienten ska även vara den som tar det 

slutliga beslutet vid val av behandling. För att detta ska uppnås är det viktigt att patienten 

får adekvat information och stöd av sjukvården (Ekman, 2014; Ekman et al., 2011). Enligt 

Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska patienten och närstående få individuellt 

anpassad information. I Patientlag (SFS 2014:821), stadgas i 1§ att hälso- och sjukvården 

så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Vidare stadgas 

det i 3§ att även patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformning och 

genomförande av vården, om inget motsätter det. Även Ekman (2014) menar att närstående 

ska ha en naturlig del i partnerskapet. Att sätta patienten i centrum och så långt som 

möjligt inkludera hen i alla vårdbeslut har visat sig ge bättre vård (Hörnsten & Udo, 2017; 

Socialstyrelsen, 2015). Heyland et al. (2006) belyser att strategier som innefattar patienten 

och närståendes delaktighet vid diskussion om HLR ökar kvaliteten på beslutet om HLR. 

Socialstyrelsen (2015) menar vidare att god vård först sker vid partnerskap, det vill säga 

vid samarbete mellan sjukvårdspersonal, patienten och närstående.  

 

Teamarbete i vården 

Inom vården har det länge funnits ett behov av samarbete mellan olika vårdprofessioner. 

Samarbete sker dock inte ensidigt genom att en arbetsgrupp ’vet bäst’ utan det krävs en 

ömsesidig och respektfull dialog mellan alla professioner inom vården för att samarbete 

ska kunna ske. Samarbetet får dock inte utesluta det faktum att olika professioner innefattar 

olika specialistkunskaper, ansvar och befogenheter som är av betydelse (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg, 2013).  

 

För att ett samarbete ska uppstå måste samordning mellan alla parter inom det 

interprofessionella teamet uppstå, det vill säga att läkare och sjuksköterskor delar en 

gemensam uppfattning om målet med arbetet. Det är även viktigt att alla är införstådda 

med varandras möjligheter och faktiska insatser. Först då uppstår verkligt teamarbete. God 

kommunikation är grunden för samarbete genom interprofessionellt teamarbete där 

samtalet måste vara icke-hierarkiskt, det vill säga en dialog där alla parter kan göra sin röst 

hörd (Carlström et al., 2013). Samarbete, genom ett välfungerande interprofessionellt 

teamarbete, anses ligga till grund för att skapa en god kunskapsplattform inför beslut om 

HLR (Imhof et al. 2011; McMillen, 2008; Saevaraed & Balandin, 2011; Westphal & 

McKee, 2009). Malloy et al. (2009) menar även att interprofessionella reflektioner medför 

att allas åsikter inom teamet upplevs som lika viktiga samtidigt som uppkomna reflektioner 

kan stärka beslut vid etiska dilemman.  
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Carlström et al (2013) belyser att delat beslutsfattande vid samarbete innebär en process 

där alla parter tillsammans kommer fram till det bästa omvårdnads- och 

behandlingsalternativet. Olika professionella överväganden och värderingar lyfts fram, 

vilket resulterar i ett ömsesidigt kunskapsutbyte samt en gemensam förståelse. Resultatet 

av detta är att åsikter från personer, med olika professionell bakgrund, kompetens och 

erfarenheter, används i ett gemensamt arbete för patientens bästa. Enligt Matziou et al. 

(2014) är ett välfungerande samarbete inom det interprofessionella teamet viktigt eftersom 

det annars kan leda till att misstag inom vården lättare uppstår. Westphal och McKee 

(2009) belyser att de flesta sjuksköterskor och läkare upplever att beslut om 0HLR borde 

tas gemensamt. Trots detta menar de att kliniska beslut ofta tas utan samarbete inom det 

interprofessionella teamet.  

 

Problemformulering 

Hjärtstopp uppträder vanligen i slutstadiet av en döendeprocess. Alla döende patienter kan 

därför i princip betraktas som aktuella för HLR såvida ett beslut om 0HLR inte har fattats. 

I de fall beslut inte har fattats, trots att tillståndet bedöms som utsiktslöst, kan HLR vara en 

omotiverad åtgärd som inte är till gagn för patienten. En av sjuksköterskors huvudsakliga 

uppgift är att lindra lidande och verka för ett fridfullt samt värdigt avslut av livet. Det är 

emellertid läkare som har det fulla ansvaret vid beslut om HLR. Studier belyser att 

samarbete, genom interprofessionellt teamarbete, medför en mer adekvat 

kunskapsplattform inför beslut om HLR. Genom att även inkludera patienten och 

närstående, genom ett partnerskap, så ökar kunskapen om patientens vilja och önskemål. 

Sjuksköterskor spenderar ofta mer tid än läkare både med patienten och närstående, vilket 

kan medföra att sjuksköterskor besitter en kunskap om patienten som är av betydelse för 

deras roll vid beslut om HLR. För att främja sjuksköterskors delaktighet vid beslut om 

HLR är det viktigt med samarbete inom det interprofessionella teamet. Det är därför viktigt 

att efterfråga sjuksköterskors upplevelser av hur samarbete ser ut vid beslut om HLR. 

  

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av samarbete med läkare, patient och 

närstående vid beslut om hjärt-lungräddning. 

 

METOD 

Ansats och design 

Denna intervjustudie genomfördes utifrån en kvalitativ design med induktiv ansats. 

Metoden valdes då denna studie avsåg att studera informanters upplevda erfarenheter av ett 

fenomen med syftet att skapa en teori, i enlighet med Henricsson (2012). Den induktiva 

ansatsen syftade till ett förutsättningslöst sökande utan att ha antagit hur förhållandena var 

på förhand (Henricsson, 2012; Polit & Beck, 2016).  

 

Urval 

Urvalskriterierna i denna studie fastställdes genom ett strategiskt urval, vilket enligt 

Henricsson (2012) syftar till att välja personer som kan ge en beskrivande bild av valt 

fenomen. Det lades särskild vikt på att hitta informanter med olika erfarenheter som kunde 

ge rika beskrivningar av fenomenet som skulle studeras, vilket förespråkades av 
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Henricsson (2012). Enligt Polit och Beck (2016) kan urvalet även göras utifrån personliga 

bedömningar. Inklusionskriterierna till denna studie var minst fyra års erfarenhet av yrket 

som legitimerad sjuksköterska och att de skulle ha erfarenhet av tillstånd där det hade 

tagits beslut om HLR. Exklusionskriterierna var utländsk erfarenhet över ett år inom de 

senaste tio åren. Enhetschefer från respektive enhet blev ombedda att ge förslag på 

informanter som motsvarade angivna inklusions- och exklusionskriterier. Författaren till 

denna studie var emellertid den som slutligen valde ut och kontaktade informanterna.  

 

Datainsamling 

Ett brev (bilaga A) skickades till verksamhetscheferna, på berörda enheter, som godkände 

utförandet av studien. För att spegla verkligheten och öka konfidentialitet tillfrågades 

informanter från olika enheter om deltagande. Tio informanter, jämnt fördelade över 

enheterna kontaktades, via e-mail, med förfrågan om deltagande. Samtliga tackade ja. En 

av de tillfrågade fanns dock inte tillgänglig under datainsamlingsperioden varpå nio av de 

tillfrågade informanterna inkluderades i studien. Nio intervjuer genomfördes under en 

veckas tid med syftet att identifiera och beskriva informanternas verklighet, i enlighet med 

Polit och Beck (2016). En intervjuguide (bilaga B) med semistrukturerade frågor 

utformades. Genom att använda en intervjuguide ökade chansen att intervjuerna 

fokuserade på studerat fenomen samtidigt som informanterna gavs möjlighet att tala fritt 

kring deras upplevelser, vilket stöddes av Polit och Beck (2016). Stödfrågor användes för 

att få informanterna att utveckla något vidare som hade framkommit under pågående 

intervju, i enlighet med Henriksson (2012). En intervjuguide medför även att den som 

intervjuar lättare kan hålla sig neutral och på så sätt inte påverka informanterna i sina svar 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Frågorna var uppbyggda enligt en specifik 

ordning. Till en början mer generella för att sedan övergå till mer specifika, i enlighet med 

Polit & Beck, 2016). I slutet av varje intervju blev informanterna tillfrågade om de ville 

lägga till något ytterligare som inte hade framkommit under intervjun, vilket stöds av 

Henricsson (2012). Informanterna fick inte ta del av intervjuguiden på förhand. De blev 

istället ombedda, i forskningspersonsinformationen (bilaga C), att förbereda sig genom att 

fundera kring ett tillfälle där samarbetet med läkare, patienten eller närstående hade 

fungerat dåligt respektive bra vid beslut om HLR. För att säkerställa att intervjuguiden 

hade hög relevans utfördes två pilotintervjuer, i enlighet med Polit och Beck (2016) samt 

Henricsson (2012). I enlighet med Henricsson (2012) transkriberades den första 

pilotintervjun och materialet lästes igenom för att säkerställa att intervjuguiden gav fylliga 

svar som svarade på tänkt syfte. En fråga förtydligades i intervjuguiden. Den reviderade 

intervjuguiden som användes vid den andra pilotintervjun bedömdes som adekvat varpå 

inga vidare justeringar gjordes. Båda pilotintervjuerna inkluderades i resultatet då de 

bedömdes som fylliga och svarade på syftet. 

 

Innan varje intervju avsattes en viss introduktionstid för att informanterna och författaren, 

till denna studie, skulle kunna skapa ett förtroende gentemot varandra, vilket stöds av Polit 

och Beck (2016). De intervjuade blev kort introducerade i bakgrund och syfte. Samtliga 

intervjuer spelades in. Längden på intervjuerna varierade mellan nio till 27 minuter, med 

ett medelvärde på 18 minuter. Efter varje avslutad intervju ägnade författaren ytterligare 

tio minuter åt att reflektera och erinra över vad som hade framkommit både verbalt samt 

icke verbalt. Polit och Beck (2016) betonar vikten av en lokal som minimerar risken för 

störningsmoment och har goda möjligheter för ljudupptagning. Samtliga intervjuer skedde 

utan störningsmoment och ägde rum utanför informanternas enheter i en lokal på sjukhuset 

där de arbetade. Möjlighet till intervju utanför sjukhusets lokaler erbjöds men samtliga 

informanter avböjde den möjligheten.   
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Databearbetning 

I enlighet med Polit och Beck (2016) strukturerades det erhållna intervjumaterialet genom 

ordagrann transkribering för att göra analysen mer tillförlitlig. Transkriberingen utfördes 

av en fristående part parallellt med intervjuerna. Författaren till denna studie jämförde 

dock erhållet transkriberat material gentemot de ljudfiler som hade erhållits vid 

intervjuerna för att säkerställa att transkriberingen hade skett på ett adekvat sätt. Vid 

transkriberingen erhöll intervjuerna en identifikation i form av en siffra som sedan följde 

med under hela analysprocessen så att författaren till denna studie, vid behov, kunde gå 

tillbaka och identifiera vilken informant som sagt vad, vilket förespråkas av Polit och Beck 

(2016). 

 

Dataanalys 

En innehållsanalys, i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2017), utfördes av 

erhållet material med syftet att koncentrera innehållet till ett resultat som svarade på syftet 

utifrån fem steg, se tabell 1. Analysen gjordes induktivt, det vill säga en förutsättningslös 

analys med utgång från innehållet i erhållet material. Analysen skedde till största del av 

textens manifesta innehåll men enligt Graneheim och Lundman (2004) är det svårt att 

undvika att någon form av tolkning även sker av det latenta budskapet.  

 

Analysen startade redan då erhållet transkriberat material jämfördes mot de ljudfiler som 

erhållits i samband med intervjuerna, i enlighet med Henricsson (2012). Därefter lästes 

materialet vid upprepade tillfällen som en helhet för att skapa en förståelse och för att 

urskilja huvudsakligt innehåll. Materialet organiserades sedan genom att det bröts ned i 

mindre enheter, så kallade meningsenheter. Meningsenheter utgörs av ord, meningar eller 

stycken av text som innehåller olika aspekter och som relaterar till varandra genom sitt 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Framkomna meningsenheter färgmarkerades för att lättare kunna urskilja dem ur 

textmassan. Därefter utfördes, i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2017), en 

kondensering av meningsenheterna genom att texten kortades ned samtidigt som det 

centrala innehållet kunde bibehållas utan att något väsentligt innehåll försvann. De 

kondenserade enheterna abstraherades och erhöll därefter en kod, som en form av 

märkning. Genom att koda materialet menar Graneheim och Lundman (2004) att texten 

tillåts att tolkas från en ny synvinkel. Erhållna koder jämfördes utifrån likheter och 

olikheter och därefter användes de som ett underlag för framtagandet av underkategorier 

och slutligen kunde även kategorier erhållas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Kodmarkerad text klipptes ut och sorterades in under respektive underkategori som 

framkommit för att förenkla sammanställandet av resultatet. Varje utklippt textavsnitt 

märktes upp med en siffra för att författaren, till denna studie, vid behov skulle kunna gå 

tillbaka till originalmaterialet under analysen, vilket stöds av Polit och Beck (2016). Hela 

innehållet i intervjumaterialet beaktades kontinuerligt under analysen för att inte tappa 

sammanhanget, vilket förespråkades av Graneheim och Lundman (2004) samt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017). Vidare beaktades även studiens syfte under hela 

analysprocessen, i enlighet med Polit och Beck (2016).  
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Tabell 1. Analysprocessens fem steg vid kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) 

Meningsenhet Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Man tycker att 

man ska väga 

in allas åsikter 

som jobbar 

runt patienten 

och jag tycker 

det görs i för 

liten 

utsträckning 

idag… utan 

läkarna tar 

beslutet. 

Allas åsikter 

vägs inte alltid 

in utan läkaren 

fattar ibland 

beslutet ensamt. 

Uteblivet 

samarbete 

Att samarbeta 

med läkare 

 

Sjuksköterskors 

upplevelser av 

samarbete med 

läkare vid 

beslut om HLR 

Möjligheterna 

med 

samarbete är 

ju att liksom 

vara säker på 

att man tar rätt 

beslut. 

Samarbete kan 

öka chansen att 

fatta rätt beslut 

Ökad chans 

till rätt beslut 

Möjligheter med 

att samarbeta med 

läkare 

 

Dom här 

diskussionerna 

förs ju oftast 

på ronden och 

det är 

begränsad tid. 

Tidsbrist är en 

faktor som kan 

försvåra 

samarbetet. 

Tidsbrist  Svårigheter med 

att samarbeta med 

läkare 

 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Kontinuerlig medvetenhet om trovärdighet och kvalité genom hela forskningsprocessen är 

viktigt (Henricsson, 2012). För att värdera kvaliteten på kvalitativa studier används 

begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Efter avslutad studie är det viktigt att metodologiskt granska vad som har gjorts 

(Henricsson, 2012). Trovärdighet utgår ifrån hur väl erhållet material och metod svarar mot 

tänkt syfte (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka trovärdigheten kan exempelvis 

informanters röster i resultatet förhöjas med hjälp av citat. Tillförlitlighet kan uppnås 

genom att vald design utifrån metod, urval, analysarbete och resultat redogörs på ett 

noggrant sätt. Genom att motivera olika ställningstaganden som gjorts under 

forskningsprocessen kan även tillförlitligheten stärkas (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). Överförbarhet syftar till att bedöma i vilken utsträckning som resultatet kan 

överföras på andra grupper eller situationer (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017).  

 

Forskningsetiska övervägande 

I Enlighet med Henricsson (2012) skickades en etisk ansökan om att få genomföra 

planerad intervjustudie till Sophiahemmet Högskola som ansvarade för denna studie. 

Studien påbörjades inte förrän de bedömt att ett etiskt godkännande inte behövdes. 
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Därefter blev ansvariga verksamhetschefer ombedda att godkänna genomförandet av 

studien på aktuella enheter (bilaga A). Eftersom studien utfördes under en 

högskoleutbildning på avancerad nivå och inga känsliga personuppgifter behandlades så 

ansöktes det inte om tillstånd från etikprövningsnämnden, i enlighet med etikrådslagen 

(SFS 2003:406). 

 

Henricsson (2012) beskriver etiska överväganden utifrån Bellmontrapporten, 1978, som 

utgör en etisk plattform vid forskning. Plattformens grundas utifrån tre etiska principer 

som respekt för personen, göra gott, och rättviseprincipen. Respekt för personen utgår 

bland annat ifrån respekt för autonomin, vilket innefattar rätten till självbestämmande 

(Henricsson, 2012; Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna informerades därför, både via 

utskickad forskningspersonsinformation (bilaga C) och muntligt i samband med 

intervjutillfället, om frivillighet samt möjlighet att avbryta när som helst under studiens 

gång.  

 

Göra gott principen utgår från att deltagandet i studier inte ska skada informanter och att 

nyttan med deltagande ska vara större än riskerna (Henricsson, 2012; Vetenskapsrådet, 

2017). Informanters åsikter om en organisation och arbetssätt kunde anses vara känslig 

information. Författaren, till denna studie, var även medveten om att sjukhuset för aktuell 

studie var ett mindre sjukhus, vilket kunde medföra större grad av igenkännlighet och på så 

sätt riskera konfidentialitet. Detta kunde innebära utsatthet för informanterna. För att 

minska denna risk intervjuades informanter från olika enheter på sjukhuset. Allt 

intervjumaterial hanterades konfidentiellt och förvarades inlåst där endast författaren, till 

denna studie, kunde komma åt materialet. Information gavs om förstörelse av material efter 

att studien hade blivit godkänd. För att stärka konfidentialitet avidentifierades 

intervjumaterialet genom att intervjuerna erhöll ett nummer i samband med transkribering. 

Materialet har även redovisats på ett sätt så att enskilda informanter inte skulle kunna bli 

identifierade. Förhoppningen med studien var att resultatet skulle medföra förbättrat 

patientomhändertagande, vilket bedömdes medföra mer nytta än risker för informanterna.  

 

Rättviseprincipen innefattar att alla informanter ska behandlas likvärdigt och att ingen 

moralisk motivering till särskilt urval ska föreligga (Henricsson, 2012). Inga ekonomiska 

medel för deltagandet i studien erbjöds och informanterna var förmögna att ta till sig samt 

värdera given information. Informanterna var heller inte i någon beroendeställning till 

författaren varpå urvalet till denna studie inte bedömdes medverka till något etiskt 

dilemma. Ett kontinuerligt resonemang kring deltagande, hur konfidentialitet bäst kunde 

skyddas och hur författarens roll kunde påverka undersökningen fördes dock kontinuerligt 

genom hela studien, i enlighet med Henricsson (2012). 

RESULTAT 

Nio sjuksköterskor inkluderades i studien. Samtliga var kvinnor med varierande erfarenhet 

av yrket som sjuksköterska mellan fyra till 36 år. Fyra var grundutbildade och fem hade en 

specialistutbildning.  

 

Sjuksköterskorna beskrev hur de upplevde samarbetet med läkare, patienten och 

närstående vid beslut om HLR. Vidare beskrev de upplevda möjligheter som de ansåg 

kunde erhållas vid ett välfungerande samarbete. De reflekterade även kring upplevda 

svårigheter vid samarbete och svårigheter som kunde förhindra att samarbete uppstod vid 

beslut om HLR. Slutligen beskrev även sjuksköterskorna önskemål om hur samarbete med 
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läkare, patienten och närstående skulle kunna se ut. Resultatet presenteras utifrån tre 

kategorier som i sin tur utgörs av åtta underkategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Sjuksköterskors upplevelser av samarbete vid beslut om HLR. 

Kategori Underkategori  

Sjuksköterskors upplevelser av samarbete 

med läkare vid beslut om HLR 

Att samarbeta med läkare 

 

Möjligheter med att samarbeta med läkare 

 

Svårigheter med att samarbeta med läkare 

 

Sjuksköterskors upplevelser av samarbete 

med patient och närstående vid beslut om 

HLR 

Att samarbete med patient och närstående  

 

Möjligheter med att samarbeta med patient 

och närstående 

Svårigheter med att samarbeta med patient 

och närstående 

Sjuksköterskors upplevda önskan om 

samarbete med läkare, patient och 

närstående vid beslut om HLR. 

Önskan om samarbete 

Organisatoriska förutsättningar som kan 

gynna samarbete  

 

Sjuksköterskors upplevelser av samarbete med läkare vid beslut om HLR 

Sjuksköterskorna beskrev utifrån egna erfarenheter hur de upplevde samarbetet med läkare 

vid beslut om HLR. De reflekterade kring olika svårigheter som kunde bidra till att 

samarbetet inte alltid fungerade och kring olika möjligheter som ett väl fungerande 

samarbete upplevdes generera, vid beslut om HLR. 

 

Att samarbeta med läkare 

Sjuksköterskornas upplevelse av att samarbeta med läkare, vid beslut om HLR, varierade. 

En sjuksköterska med längre erfarenhet av sjukvård, än de andra sjuksköterskorna, 

upplevde att det skett en märkbar förbättring när det gällde samarbete med läkare nu 

jämfört med längre tillbaka i tiden. En annan sjuksköterska med mindre 

arbetslivserfarenhet upplevde istället att samarbetet med läkare hade försämrats på senare 

tid. Några av sjuksköterskorna upplevde att samarbetet oftast fungerade bra. De belyste att 

beslutet om HLR var ett läkarbeslut men att sjuksköterskors synpunkter ofta beaktades. En 

annan av sjuksköterskorna upplevde att läkare efterfrågade hens åsikter oftare då det inte 

fanns närstående att tillgå eller då patienten själv var för dålig för att medverka i beslutet. 

Fastän alla sjuksköterskorna förstod och accepterade att det var läkare som skulle besluta 

om HLR betonade de vikten av att det fanns en samstämmighet inom teamet för att kunna 

ge god vård till patienten. Trots att samarbetet upplevdes som viktigt framkom det 

emellertid att det inte alltid fungerade bra, vilket sjuksköterskorna förklarade som 

personbundet till vilken läkare som samarbetet skulle ske med. 

 

”Ja det är ju väldigt beroende av vilken läkare man jobbar med tycker jag. Ibland 

fungerar samarbetet bra, eller att alltså sjuksköterskan åtminstone blir lyssnad på 

och att dom tar ställning till om man liksom framför att det kanske behöver vara 

någon behandlingsbegränsning på patienten. Ibland så blir man bara avfärdad, inte 
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ens föra diskussion kring frågan, det tycker jag är väldigt olika vilken läkare det är 

så, för det känns ändå som det viktigaste är att man ändå för en diskussion kring det. 

Sen behöver inte läkaren tycka som sjuksköterskan gör liksom.” (informant nr 6) 

 

Vissa av sjuksköterskorna upplevde emellertid att samarbetet med läkare nästintill var 

obefintligt. Det beskrevs att läkare ofta beslutade om HLR ensamma utan att efterfråga 

sjuksköterskors kunskap. En av sjuksköterskorna upplevde det även som att vissa läkare 

kunde bli irriterade när sjuksköterskor initierade frågan om HLR och de kunde ibland 

antyda att det inte var sjuksköterskors uppgift att tycka något i ämnet.  

 

”Jag får uppfattningen att dom inte tycker det är mitt område, att jag ska lite hålla 

mig undan, eller vad ska man säga, ja, dom bjuder inte in, det är inte så att dom 

ställer sig på ronden, vad tycker…, funderat liksom på 0HLR…, vad tycker du, är det 

här en patient som du tycker vi skulle starta igång? Den frågan har jag aldrig fått.” 

(informant nr 8) 

 

De flesta av sjuksköterskorna upplevde att det oftast var de som initierade en diskussion 

om HLR på patienten med läkare. Sjuksköterskorna menade att de upplevde det naturligt 

eftersom de spenderade mer tid med patienten än läkare varpå de snabbare kunde urskilja 

försämring och ta till sig kunskap om patientens aktuella livslust samt önskemål kring 

HLR. Ibland upplevde sig sjuksköterskorna dock missförstådda vid initierat beslut om 

HLR och var rädda att upplevas som en känslokall person istället för en person som ville 

skydda patienten från ett onödigt lidande. 

 

”Man tar upp det här, är det behandlingsbegränsningar. Man kan känna att man är 

en person som inte bryr sig om patienten…men det är inte så det är, utan man 

känner ju, det är ju snarare tvärt om att man känner emotionellt motstånd mot att 

göra HLR på någon som är för dålig helt enkelt. För det är ju med omtanke snarare 

än att man inte bryr sig.” (informant nr 3) 

 

En annan av sjuksköterskorna upplevde att ett väl fungerande samarbete inte bara var 

läkares ansvar utan att även sjuksköterskor hade ett ansvar att ta plats vid beslut om HLR. 

Det betonades som viktigt att sjuksköterskor skulle lita på sin egen kompetens och sina 

egna bedömningar för att kunna argumentera för den kunskap som de erhållit genom 

patientnära arbete. Att som sjuksköterska bjudas in av läkare till en diskussion genom 

samarbete, vid beslut om HLR, kunde upplevas som en bekräftelse på att sjuksköterskors 

kunskap hade ett värde. Samtidigt kunde det även upplevas som känslomässigt betungande 

att behöva ta ansvar för sina åsikter. 

 

”Det är en helt annan sak att stå vid sängkanten och tycka en massa saker och tycka 

att men det är ju klart att vi inte ska göra någonting här för det blir ju bara ett 

förlängt lidande för patienten, men det steget att ta till att det faktiskt står i journalen 

att jag har varit med och tagit beslutet, det är en markant skillnad känslomässigt 

/…/samtidigt som jag känner att jag är också blir lite stolt över att man faktiskt blir 

tillfrågad som sjuksköterska.” (informant nr 2) 

 

Möjligheter med att samarbeta med läkare 

Sjuksköterskorna upplevde att de spenderade mer tid med patienten och närstående än 

läkare, vilket medförde att de erhöll en annan typ av kunskap om patienten än vad läkare 

hade. Denna unika kunskap hos sjuksköterskor, som de erhållit genom patientnära arbete, 
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ansågs tillsammans med läkares kunskap ge en helhetsbild av patienten. Genom att ge plats 

för olika infallsvinklar vid diskussion om HLR upplevde sjuksköterskorna att både läkares 

och deras kunskap kompletterade varandra, vilket ansågs öka chansen för att fatta ett 

adekvat beslut om HLR. Sjuksköterskorna upplevde därför samarbetet med läkare som 

viktigt.  

 

”Det är ju ganska bra att ha en dialog så att de får mer kött på benen också, tar jag 

rätt beslut? Ja, man kan ju få en annan vinkling, jaha ser du på det här sättet, ja jag 

tänker ju så här. Ja just det, ja men då kanske vi skall göra så i stället.”  

(Informant nr 1)  

 

En av sjuksköterskorna upplevde att ett bra samarbete med läkare även kunde resultera i att 

diskussionen om HLR togs upp i ett tidigare skede än om läkare själva skulle initiera ett 

beslut om HLR. Hen förklarade det som att sjuksköterskor ofta identifierade tecken på 

försämring eller avsaknad av livsglädje hos patienten tidigare än läkare genom sitt 

patientnära arbete. I de fall där diskussion kring HLR initierades i ett tidigt skede av 

sjukdomen upplevdes även patienten ha större möjlighet till delaktighet i beslutet. Ett väl 

fungerande samarbete med läkare upplevdes förbättra möjligheten till att gemensamt skapa 

en vårdplan med patienten och på så sätt säkerställa att alla arbetade mot samma mål. 

 

”Det optimala är ju att man har ett teamarbete och eftersom vi har olika uppgifter i 

samarbetet med patienten så är det ju optimalt att man faktiskt också deltar i dom 

här diskussionerna tillsammans så att vi jobbar mot samma mål.” (informant nr 4) 

 

Svårigheter med att samarbeta med läkare 

Sjuksköterskorna upplevde att läkares och sjuksköterskors olika sätt att se på patienten 

kunde komplettera varandra vid beslut om HLR, i de fall samarbetet fungerade väl. I de 

fall samarbetet inte fungerade kunde de olika synsätten istället upplevas som en svårighet 

vid beslut om HLR. Sjuksköterskorna upplevde exempelvis att läkare ofta fokuserade mer 

på de medicinska diagnoserna medan sjuksköterskor ofta hade en helhetssyn av patienten 

där det själslig och psykiska dimensionerna även beaktades, vilket kunde skapa 

motsättningar vid beslut om HLR. Vissa av sjuksköterskorna upplevde även att det ibland 

fanns ett hierarkiskt motstånd mellan sjuksköterskor och läkare, vilket kunde resultera i att 

sjuksköterskor kände sig underlägsna vid samarbetet med läkare. 

 

”Jag tror att vi frågar på ronden såhär; ska vi ha några behandlingsbegränsningar 

på den här? Då säger läkaren nej, men det tycker inte jag…jaha säger vi, lite såhär 

bugande tänkte jag säga, men det gör vi ju inte, men att man har såhär respekt för 

läkarna, javisst det är läkarnas beslut, men vi kanske ska bli duktigare på att 

ifrågasätta lite.” (informant nr 8) 

 

Flera av sjuksköterskorna upplevde även att vissa läkare såg på begreppet ’0HLR’ på ett 

annorlunda sätt än sjuksköterskor. Läkares synsätt upplevdes innebära att all vård skulle 

avslutas istället för att bara se på det som att en naturlig död tilläts i samband med ett 

eventuellt hjärtstopp. Vidare upplevde vissa av sjuksköterskorna att läkare ofta hade som 

främsta uppgift att rädda liv till skillnad från sjuksköterskor som även värderade att lindra 

lidande, vilket kunde innebära svårigheter vid samarbetet med läkare. Sjuksköterskorna 

upplevde även en frustration över att läkare och de inte alltid arbetade mot samma mål. 
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”När man för upp dom här frågorna så får man uppfattningen om att dom tror att vi 

menar att liksom att det är kört med den här patienten, nu ska vi inte göra någonting 

medans man bara liksom vill att det ska bli ett fridfullt slut, man vill inte att dom ska 

sluta liksom med HLR utan att man gör allting fram till dess.”  (informant nr 6) 

 

En del av sjuksköterskorna upplevde sig ibland begränsade vid diskussion med läkare 

eftersom de ibland bedömde att de inte hade tillräcklig medicinsk kunskap för att kunna 

delta vid beslut om HLR. De flesta av sjuksköterskorna upplevde även att organisationens 

uppbyggnad kunde medföra svårigheter att skapa ett välfungerande samarbete med läkare. 

Tidsbrist upplevdes vara en viktig faktor till varför samarbetet försvårades. 

Sjuksköterskorna menade att de inte hann sitta med vid samtal mellan läkare och patient i 

den utsträckning de önskade. Samtidigt upplevde de att ronder skulle avklaras snabbt, 

vilket inte gav utrymme för diskussion om HLR. En annan av sjuksköterskorna upplevde 

att samarbetet med läkare vid beslut om HLR försvårades genom att beslut om HLR inte 

fanns med som en rutin vid rondarbetet. En annan faktor som beskrevs var att 

sjuksköterskor ofta bytte patienter, vilket medförde att de inte alltid erhöll den kunskap 

som patientnära arbete upplevdes ge. På grund av detta upplevde sjuksköterskorna ibland 

att de inte kunde bidra till diskussionen om HLR i samma utsträckning som vid de tillfällen 

de hade skapat en patientnära relation. Ytterligare en av sjuksköterskorna belyste att 

sjuksköterskors och läkares separata roller medförde att deras arbeten skedde 

parallellgående med varandra istället för att komplettera varandra. Vidare upplevde 

sjuksköterskorna att det saknades ett forum för diskussioner med läkare, utöver 

rondarbetet, vilket ansågs försvåra samarbetet. 

 

”Vi sitter och pratar väldigt mycket om dom här frågorna i vårt fikarum /…/våra 

läkare dom fikar ju inte ens med oss liksom så att ibland önskar man att det blev 

liksom ett, att man hade större samarbete överhuvudtaget som gjorde att man 

diskuterar saker mer än vad man gör idag.” (informant nr 8) 

 

Sjuksköterskors upplevelser av samarbete med patient och närstående vid beslut om 

HLR 

Sjuksköterskorna beskrev hur de upplevde samarbetet med patienten och närstående vid 

beslut om HLR. De reflekterade kring varför samarbetet inte alltid fungerade, kring de 

svårigheter som kunde uppstå vid samarbete och kring vilka möjligheter ett väl fungerande 

samarbete kunde generera vid beslut om HLR. 

 

Att samarbeta med patient och närstående  

Att samarbeta med patienten och närstående upplevdes olika mellan sjuksköterskorna 

utifrån deras tidigare erfarenhet. Många av sjuksköterskorna upplevde att patienten eller 

närstående oftast var delaktiga eller åtminstone informerade vid beslut om HLR.  Några av 

sjuksköterskorna hade en upplevelse av att när patienten var för sjuk, för att vara delaktig i 

beslut om HLR, skedde ofta en dialog med närstående istället. Tvärtom, när patienten var 

tillräckligt pigg för att vara delaktig eller ta emot information upplevde sjuksköterskorna 

istället att beslutet ofta fattades utan att involvera eller meddela närstående. I de fall då 

patienten hade en svår grundsjukdom och var väl insatta i sin sjukdomsbild upplevde 

sjuksköterskorna att patienten eller närstående oftast själva initierade ett beslut om HLR. 

Några av sjuksköterskorna upplevde emellertid att samarbetet med patienten och 

närstående vid beslut om HLR ofta uteblev helt. Istället kunde beslut fattas utan att varken 

patienten eller närstående involverades. 
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”Med anhöriga nej, alltså då skulle det vara en anhörig som är väldigt insatt och 

ringer och frågar väldigt mycket i så fall, men annars nej. Patient ja några gånger 

men oftast får jag känslan av att dom bara sätter det utan att prata med patienten.” 

(informant nr 9) 

 

Vissa av sjuksköterskorna uppgav att de inte upplevde att det var deras uppgift att 

diskutera eller informera patienten och närstående om beslut angående HLR. Däremot 

beskrev flera av sjuksköterskorna sitt samarbete med patienten och närstående som en 

stödjande roll. Sjuksköterskorna upplevde det även som deras uppgift att vara den person 

som lyssnade in patientens önskemål och upplevelser för att därefter föra dennes talan 

vidare till läkare. En av sjuksköterskorna uppgav det som sin uppgift att skydda patienten 

genom att agera som dennes ’advokat’ i de fall hen inte kunde uttrycka sin önskan eller då 

närstående inte kunde föra dennes talan. 

 

”Att efter samtal ta upp tråden och prata vidare kring det här, inte prata vidare men 

bara bekräfta, lyssna av och känna efter lite och liksom hjälpa anhöriga då eller 

patient i riktning att förstå.” (informant nr 2) 

 

Möjligheter med att samarbeta med patient och närstående 

Den främsta möjligheten som sjuksköterskorna upplevde vid samarbete med patienten och 

närstående var att kunna ge patienten en möjlighet att få bestämma över sitt egna liv. 

Kontinuerlig information från sjuksköterskor och läkare upplevdes även som viktigt för att 

erhålla ett välfungerande samarbete med patienten och närstående. Genom att ge 

kontinuerlig information upplevde sjuksköterskorna att det skapades en större förståelse för 

sjukdomens utveckling, vilket i sin tur kunde främja patienten och närståendes delaktighet, 

vid beslut om HLR. Genom att göra patienten och närstående mer delaktiga i beslutet om 

HLR, upplevde sjuksköterskorna att patienten ofta kände sig tryggare. Samarbetet med 

patienten och närstående upplevdes även skapa en gemensam förståelse för målet med 

vården. Sjuksköterskorna upplevde att detta underlättade speciellt för närstående när det 

gällde att förstå och acceptera varför HLR inte alltid utförts i samband med ett plötsligt 

hjärtstopp.  

 

”Som patient få vara med och säga vad man själv vill är ju jättevärdefullt om man 

inte vill bli återupplivad och bli lyssnad på och inte överkörd. Det blir ju lätt så 

annars, både, det är ju dom som vill bli återupplivade och dom som inte vill, det 

finns ju båda där och ändå är det läkaren som tar beslut utan att informera patienten 

i många fall. Jag tror patienten skulle uppleva mer trygghet om de fick vara med i 

beslutet.” (informant nr 6) 

  

Svårigheter med att samarbeta med patient och närstående 

En svårighet som upplevdes vid samarbetet med patienten och närstående var att få dem att 

förstå. Att förstå konsekvenserna av aktuell sjukdom, vad sjukdomen innebar och vad det 

innebar att ge alternativt att avstå från HLR. Även förståelsen kring vilka förhoppningar 

patienten kunde ha om förbättring upplevdes ibland svårt att förankra både hos patienten 

själv och hos närstående. Kontinuerlig information ansågs öka förståelsen för sjukdomen 

hos patienten. En av sjuksköterskorna upplevde dock att den medicinska informationen 

ofta dominerade vid samtal med patienten och närstående medan patientens 

framtidsutsikter och livskvalité inte fick samma utrymme. Många gånger upplevde även 
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sjuksköterskorna att patienten och närstående, trots given information, inte var införstådda 

med vad att ge HLR alternativt att avstå från HLR innebar. Detta medförde att de ibland 

inte till fullo förstod vad de tog ställning till.  

 

”Att sin kära ska ligga och lida eller få hjärnskador eller leva några timmar till eller 

några dagar till, så är det naturligtvis ingen vill det, men det gäller ju att förstå det 

och då upplever jag att det här med kontinuerlig information och uppdatering hos 

anhöriga som oerhört viktigt och då blir det för det mesta bra.” (informant nr 1) 

 

Sjuksköterskorna upplevde även samarbetet som svårt vid de tillfällen som närstående inte 

tog till sig prognosen om det aktuella sjukdomstillståndet och ville ha en annan riktning på 

vården än vårdpersonalen, det vill säga när åsikterna om HLR skiljde sig åt. Flera av 

sjuksköterskorna upplevde det även svårt att få närstående att inte känna skuld i de fall de 

hade varit delaktiga i beslutet om 0HLR och där patienten senare hade avlidit i samband 

med ett plötsligt hjärtstopp. Sjuksköterskorna upplevde det därför som deras ansvar att 

tydliggöra närståendes roll vid beslut om HLR, att de gärna fick tycka och känna men att 

beslutet slutligen var läkares om HLR skulle ges eller inte.  

 

”Sen finns det svårigheter som sagt med patienten att man inte kan få en bra dialog. 

Det finns också svårigheter med anhöriga därför att man har en sån traumatisk 

situation så att det här är ytterligare ett steg liksom att ta upp jobbiga saker, men det 

är viktigt, det är viktigt inte minst för patienternas skull men också för anhörigas 

skull och självklart för personalen.” (informant nr 4) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet med patienten ofta uteblev på grund av att beslut 

om HLR togs i ett så sent skede att patienten inte hade möjlighet att medverka i beslutet. 

Även tidsbrist upplevdes som en svårighet för att få till samarbetet med patient och 

närstående. Några av sjuksköterskorna angav även avsaknaden av rutiner för att ställa 

denna typ av frågor till patienten som en orsak till varför samarbete med patient och 

närstående vid beslut om HLR inte alltid förekom. 

 

”Det kanske är tidsbristen, att vi står upp och rondar, att allt ska gå så fort 

egentligen och att man inte, att man liksom inte automatiskt ställer sådana frågor till 

patienten, tror jag.” (informant nr 7) 

 

Sjuksköterskors upplevda önskan om samarbete med läkare, patient och närstående 

vid beslut om HLR. 

Sjuksköterskorna upplevde slutligen en önskan om hur samarbetet skulle kunna se ut med 

läkare, patienten och närstående. De reflekterade även kring olika organisatoriska faktorer 

som de ansåg skulle kunna gynna samarbetet. 

 

Önskan om samarbete 

Sjuksköterskorna beskrev en önskan om samarbete genom täta interprofessionella samtal 

med patienten och närstående för att skapa en förståelse för patienten, dess sjukdom samt 

för att bekräfta att de hade samma mål med vården. De flesta av sjuksköterskorna upplevde 

även en önskan om interprofessionella diskussioner, vid beslut om HLR, där både läkares 

och sjuksköterskors kunskap om patienten lyssnades in för att skapa en helhetsbild. 

Därefter önskade sjuksköterskorna att de gemensamt skulle föra en diskussion med 

patienten och närstående, när det var möjligt. I de fall åsikterna skiljde sig åt inom det 
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interprofessionella teamet hade sjuksköterskorna ett önskemål om att läkare skulle ta sig 

tid och motivera sitt beslut samt vad det grundades på. Sjuksköterskorna uttryckte även en 

önskan om att beslut om HLR skulle tas i ett tidigt skede där patienten själv kunde 

medverka. Vidare önskade sjuksköterskorna att läkare skulle få en ökad förståelse för 

varför de initierade beslut om HLR på patienter som de ansåg det som oetiskt att 

återuppliva. En av sjuksköterskorna uttryckte även en önskan om att sjuksköterskor skulle 

bli bättre på att efterfråga ett interprofessionellt teamarbete, vid beslut om HLR, i större 

utsträckning.  

 

”Jag skulle nog bara vilja att de lyssnade lite mera, läkarna, på sjuksköterskan och 

vårdpersonalen överlag, men sen får dom ju gärna motivera varför dom bestämmer 

sig för att inte ha 0HLR för det kan man ju köpa också.” (informant nr 7) 

 

Organisatoriska förutsättningar som kan gynna samarbete 

De flesta av sjuksköterskorna upplevde en önskan om att beslut om HLR skulle tas upp på 

ett mer systematiskt sätt med både läkare, patient och närstående. Några av 

sjuksköterskorna önskade även att patientens och närståendes inställning till HLR redan 

skulle diskuteras på akuten i de fall som det upplevdes befogat. Andra önskade att man 

skulle ha det som en stående punkt på ronden. Sjuksköterskorna efterlyste även ett forum 

för etiska diskussioner där både sjuksköterskors och läkares kunskap om patienten kunde 

lyftas inför ett beslut om HLR. Slutligen önskade de också att frågan om HLR gavs mer 

utrymme tidsmässigt då det ansågs vara ett viktigt beslut som inte kunde tas i hast utan 

skulle beslutas genom ett samarbete mellan vårdpersonal, patient och närstående där allas 

röster fick lika utrymme. 

 

” Att ta sig den tiden tillsammans, först personal sedan tillsammans med anhöriga 

eller patient, den tiden måste finnas för det är ett så viktigt beslut.” (informant nr 1) 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Vid analys av erhållet intervjumaterial framkom det att sjuksköterskornas upplevelse av 

samarbete, vid beslut om HLR, skiljde sig från deras upplevda önskan om samarbete med 

läkare, patient och närstående. Deras önskemål om samarbete hade god överensstämmelse 

med Edbergs (2013) beskrivna kärnkompetens ’teamarbete i vården’ och begreppet 

partnerskap som ingick som en del av kärnkompetensen ’personcentrerad vård’. 

Sjuksköterskorna beskrev inte att samarbete, vid beslut om HLR, skedde utifrån 

personcentrerad vård, som helhet. De uttryckte heller inga önskemål om ett sådant 

arbetssätt. De betonade emellertid vikten av ett samarbete där både patienten och 

närstående inkluderades. Huvudfynd från resultatet reflekterades därför över utifrån 

kärnkompetenserna ’teamarbete i vården’, med fokus på interprofessionellt teamarbete och 

’personcentrerad vård’ med fokus på partnerskap. 

 

Sjuksköterskors upplevelser av samarbete med läkare vid beslut om HLR 

Upplevelsen av det interprofessionella teamarbetet varierade. Flera sjuksköterskor 

upplevde att teamarbetet varierade utifrån vilken läkare som samarbetet förväntades ske 

med. Enligt Matziou et al. (2014) kunde läkares erfarenhet inom yrket påverka det 
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interprofessionella teamarbetet med sjuksköterskor. Detta genom att läkare med mindre 

erfarenhet ansågs ta till sig sjuksköterskors kunskap på ett bättre sätt än deras mer erfarna 

kollegor. Informanterna i denna studie belyste inte huruvida det var läkares erfarenhet som 

bidrog till att teamarbetet upplevdes olika eller inte. Även om viss forskning tydde på att 

läkares erfarenhet kunde vara en faktor som påverkade teamarbetet (Matziou et al., 2014) 

gick det inte, enligt författaren, att bortse från att läkarna var unika individer varpå deras 

inställning till samarbete kunde variera oberoende av deras tidigare erfarenheter.  

 

Några av sjuksköterskorna upplevde emellertid att det inte bara var läkares ansvar att ett 

interprofessionellt teamarbete uppstod utan de poängterade att även sjuksköterskor hade ett 

ansvar att ta plats, vid beslut om HLR. Sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att de 

själva värderade deras kompetens och bedömningar för annars kunde ett interprofessionellt 

teamarbete aldrig uppstå. Carlström et al. (2013) har tidigare påtalat vikten av att alla inom 

teamet tog plats genom att understryka att interprofessionellt teamarbete krävde att olika 

professionella överväganden och värderingar lyftes fram för att ett ömsesidigt 

kunskapsutbyte samt en gemensam förståelse skulle kunna uppstå. I enlighet med 

Carlström et al. menar författaren till denna studie att sjuksköterskor har ett ansvar att 

framföra sin kunskap om patienten till läkare samt att aktivt ta plats vid diskussioner om 

HLR för att på så sätt öka chansen till att ett interprofessionellt teamarbete uppstår.  

 

Vissa av sjuksköterskorna upplevde att läkare ibland antydde att det inte var deras uppgift 

att initiera beslut om HLR. Liknande resultat kunde även återfinnas i en studie av Silén, 

Svantesson och Ahlström (2008). Tidigare forskning har även visat att sjuksköterskor 

upplevde att deras kunskap inte alltid beaktades på grund av hierarkiska orsaker där den 

medicinska kulturen vägde tyngre än omvårdnadskulturen (Malloy, 2009). Även 

sjuksköterskorna i denna studie upplevde hierarkiska motsättningar gentemot läkare inom 

det interprofessionella teamet. Enligt Carlström et al. försvårade den hierarkiska miljön ett 

gott interprofessionellt teamarbete. Grunden för samarbete inom det interprofessionella 

teamet var god kommunikation, vilket förutsatte en icke-hierarkisk dialog där både 

sjuksköterskor och läkare kunde göra sina röster hörda (Carlström et al., 2013). En av 

sjuksköterskorna upplevde vidare att det hierarkiska motståndet kunde resultera i att 

sjuksköterskor kände sig underlägsna inom det interprofessionella teamet. Silén et al. 

(2008) beskrev även i deras studie hur sjuksköterskor upplevde hierarkiska begränsningar. 

Samtidigt beskrev sjuksköterskorna i denna studie att ett väl fungerande samarbete med 

läkare där sjuksköterskors kunskap efterfrågades, vid beslut om HLR, bekräftade och 

värderade deras omvårdnadskunskap, vilket uppskattades. Att bli lyssnad till medförde 

dock inte bara positiva känslor utan det kunde även upplevas som känslomässigt 

betungande genom att sjuksköterskor även tvingades att ta ansvar för sina åsikter. Enligt 

författarens egna erfarenheter har sjuksköterskor ibland kunnat ha åsikter, om HLR, utan 

att ha behövt stå till svars för dem. Detta har i sin tur ibland använts som argument till 

varför läkares och sjuksköterskors åsikter vid beslut om HLR har kunnat skilja sig åt. 

Samarbete, i form av interprofessionellt teamarbete, kräver dock att sjuksköterskor tar 

ansvar för sina åsikter vid ett gemensamt beslut om HLR, i enlighet med tidigare beskrivna 

föreskrifter (SOSFS 2011:7). 

 

Sjuksköterskorna accepterade och förstod att läkare hade det yttersta ansvaret vid beslut 

om HLR. Carlström et al. (2013) har belyst vikten av detta genom att framhäva att det 

interprofessionella teamarbetet inte får utesluta det faktum att olika professioner inom 

teamet har olika kunskaper, ansvar och befogenheter. Sjuksköterskorna uttryckte 

emellertid en önskan om att läkare, vid de tillfällen de hade olika åsikter, inte bara 
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avvisade sjuksköterskor utan istället förklarade vad deras beslut grundats på.  Om detta inte 

gjordes kunde den gemensamma förståelse som Carlström et al. tidigare har belyst vid 

teamarbete inte erhållas. Silén et al. (2008) menade vidare att det var viktigt att beslut om 

HLR motiverades eftersom beslutet eventuellt lättare kunde accepteras inom det 

interprofessionella teamet då. 
 

Sjuksköterskors upplevelser av samarbete med patient och närstående vid beslut om HLR 

Sjuksköterskorna upplevde att samarbete genom ett partnerskap inte alltid uppstod vid 

beslut om HLR. Ett uteblivet samarbete med patienten och närstående skulle kunna ha 

upplevts bekymmersamt eftersom det stred mot de riktlinjer som fanns utformade för att 

säkerställa att vården genomfördes i samråd med patienten så långt som möjligt, i enlighet 

med Soar et al. (2015), Socialstyrelsen (2011), SOSFS (2011:7), SLS (2000) samt SLS och 

SSF (2018). Ett uteblivet partnerskap medförde även att grunden för att personcentrerad 

vård skulle kunna uppstå uteblev, vilket stöds av Ekman och Norberg (2013). Ett uteblivet 

partnerskap vid beslut om HLR var dock inte helt främmande då resultatet från ett flertal 

studier pekade på just detta fenomen i den kliniska vardagen (Campbell, 2017; Cohn et al., 

2013; Saevareid & Balandin, 2011; Sulmasy et al., 2008a; Sulmasy, Sood & Ury, 2008b). 

Ekman (2014) menade att patienten hade en rättighet att vara med och diskutera de 

behandlingar som fanns att tillgå, vilket frångicks i de fall då patienten och närstående inte 

involverades vid beslut om HLR. Genom att inte göra patienten och närstående delaktiga 

vid beslut om HLR, genom ett partnerskap, frångicks även de etiska principerna som beslut 

om HLR borde utgå ifrån, i enlighet med Bossaert et al. (2015), Socialstyrelsen (2015) och 

SFAI (2012). 
 

Trots att ett partnerskap inte alltid uppstod så upplevde sjuksköterskorna att samarbetet 

med patienten och närstående, genom ett partnerskap, var viktigt. Den främsta möjligheten 

var att patienten gavs en möjlighet att bestämma över sitt egna liv. Skapandet av ett 

partnerskap där patientens önskemål och kunskap efterfrågades ansågs även förbättra 

vården, vilket överensstämde med Hörnsten och Udo (2017) samt Socialstyrelsen (2015). 

Denna möjlighet beskrevs även som en skyldighet i Patientlag (SFS 2014:821). Heyland et 

al. (2006) menade vidare att ett samarbete med patienten och närstående ökade kvaliteten 

på beslutet om HLR. Detta framkom även i denna studie där sjuksköterskorna beskrev att 

ett samarbete genom partnerskap medförde att patienten ofta blev tryggare och ett 

gemensamt mål med vården kunde lättare skapas. 

 

Vid de tillfällen som patienten eller närstående ville ha en annan riktning på vården än 

sjukvårdspersonalen upplevde sjuksköterskorna partnerskapet som särskilt svårt att 

tillgodose. Ekman (2014) beskrev att patienten skulle vara den som tog det slutliga beslutet 

vid ett partnerskap medan Socialstyrelsen (SOSFS 2011:7) menade att det var läkare som 

skulle ta det slutliga beslutet om HLR, utifrån en medicinsk bedömning. Dessa tillfällen 

kunde medföra svåra etiska reflektioner. Vad skulle främst beaktas, patientens önskan 

alternativt medicinsk vetskap? Pettersson, Hedström och Höglund (2014) samt SLS och 

SSF (2018) påtalade att interprofessionella etiska reflektioner tillsammans med patienten 

var särskilt viktiga vid dessa tillfällen för att kvaliteten skulle öka på det etiska 

beslutsfattandet. Flera av sjuksköterskorna upplevde det även som en svår uppgift att få 

närstående att inte känna ansvar och skuld vid de tillfällen som de var delaktiga i beslut om 

HLR. Silén et al. (2008) fann liknande resultat i deras studie där närstående beskrev att de 

hade patientens liv i deras händer och att deras beslut i sin tur kunde leda till dennes död.  
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Precis som i tidigare studier (McMillen, 2008; Saevareid & Balandin, 2011) visade även 

resultatet i denna studie att de flesta av sjuksköterskorna upplevde att det var de som 

vanligen initierade en diskussion om HLR. Vad som tillkom ytterligare i denna studie var 

att sjuksköterskorna även upplevde att de identifierade försämring av sjukdom eller nedsatt 

levnadsglädje hos patienterna i ett tidigare skede än läkare. På så sätt upplevde de även att 

de ibland initierade ett beslut om HLR medan patienten fortfarande hade möjlighet att vara 

delaktig i beslutet, vilket ansågs gynna skapandet av ett partnerskap. Även McMillen 

(2008) belyste att sjuksköterskor kunde besitta en kunskap om patienten som kunde vara 

av värde inom det interprofessionella teamet. Booth och Courtnell (2012) menade vidare 

att ett interprofessionellt teamarbete där sjuksköterskors kunskap efterfrågades skulle 

kunna medföra att oetiska och olämpliga försök till HLR undveks i större utsträckning. 

Sjuksköterskorna, i denna studie, upplevde denna förmåga som naturlig eftersom de oftast 

spenderade mer tid med både patient och närstående än läkare, vilket även styrktes av 

Malloy et al. (2009), Pettersson et al. (2014) och Sulmasy et al. (2008). För att 

sjuksköterskors unika kunskap skulle tas tillvara på inom det interprofessionella 

teamarbetet påtalade emellertid Carlström et al. (2013) vikten av att alla inom teamet hade 

förståelse för varandras möjligheter och faktiska insatser.  

 

Sjuksköterskors upplevda önskan om samarbete med läkare, patient och närstående vid 

beslut om HLR. 

Sjuksköterskorna hade en likvärdig vision om hur samarbetet med läkare, patienten och 

närstående skulle kunna ha sett ut vid beslut om HLR, vilket överensstämde med Edbergs 

(2013) beskrivning av begreppen interprofessionellt teamarbete och partnerskap. 

Sjuksköterskornas önskemål om tillvägagångsätt vid beslut om HLR, överensstämde även 

väl med aktuella riktlinjer och föreskrifter som fanns kring tillvägagångssätt vid beslut om 

HLR (Campbell, 2017; SLS, 2000; SLS & SSF, 2018; SLS, SSF & HLR-rådet, 2013; Soar 

et al., 2015; Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 2015; SOSFS, 2011:7). 

Sjuksköterskornas upplevelse av interprofessionellt teamarbete och partnerskap i det 

kliniska arbetet överensstämde emellertid inte alltid lika väl med sjuksköterskornas 

önskemål utan precis som i Westphal och McKees studie (2009) framkom det att 

patientens och närståendes kunskap till viss del aldrig efterfrågades vid beslut om HLR. 

Likvärdigt beskrev sjuksköterskorna att de upplevde att deras kunskap inte heller alltid 

efterfrågades av läkare inför beslut om HLR, vilket även överensstämde med Malloy et al. 

(2009), Silén et al. (2008) samt Westphal och McKees (2009) studier.  

 

Det skulle kunna diskuteras utifrån erhållet resultat och tidigare forskning (Westphal & 

McKees, 2009) varför det är svårt att få till sjuksköterskornas upplevda önskan om 

samarbete, i form av interprofessionellt teamarbete samt ett partnerskap, kliniskt när 

tidigare forskning har visat att läkare och sjuksköterskor har beskrivit en vilja att samarbeta 

vid beslut om HLR. Organisationens uppbyggnad beskrevs av sjuksköterskorna 

genomgående i resultatet som en anledning till varför samarbete, genom interprofessionellt 

teamarbete och partnerskap, inte alltid uppstod vid beslut om HLR. Ekman et al. (2011) 

har även tidigare beskrivit att hälso- och sjukvårdspersonal systematiskt och konsekvent 

skulle behöva arbeta med skapandet av rutiner för att en förändring mot mer 

personcentrerad vård skulle kunna ske. Genom att implementera kärnkompetenserna 

teamarbete i vården och personcentrerad vård, i enlighet med Edbergs (2013), inom 

verksamheterna skulle informanternas upplevda önskan om samarbete kunna möjliggöras, 

vilket borde eftersträvas i framtiden. 
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Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att studera sjuksköterskors upplevelse av samarbete med 

läkare, patient och närstående vid beslut om HLR. En intervjustudie genomfördes med 

syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser. Metoden valdes i enlighet med Henricsson 

(2012) då den ämnade att studera informanters upplevda erfarenheter av ett fenomen.  

Även Carr (1994) menade att kvalitativa metoder var ovärderliga vid beskrivning av 

subjektiva upplevelser, vilket stärkte val av metod. Initialt övervägde författaren att 

genomföra fokusgruppsintervjuer men denna typ av materialinsamling bedömdes som 

alltför tidskrävande varpå individuella intervjuer istället utfördes. Författaren trodde dock 

att fokusgruppintervjuer hade kunnat bidra till en annan form av dynamik mellan 

informanterna med kanske ett djupare innehåll av studerat fenomen, vilket kan has i åtanke 

vid eventuell framtida forskning. Eftersom författaren till denna studie hade en viss 

förförståelse i ämnet diskuterades det huruvida en induktiv eller deduktiv ansats skulle ha 

valts. En induktiv ansats valdes för att författaren inte skulle låta sig begränsas av sin egen 

förförståelse utan istället förutsättningslöst låta informanterna återge sina kliniska 

upplevelser av det fenomen som syftet efterfrågade. 

 

Studien genomfördes på ett mindre sjukhus i en mellanstor stad i Sverige, vilket medförde 

att författaren till denna studie hade en mer eller mindre uttalad arbetsrelation till 

informanterna. Relationen till informanterna kunde ses som en fördel när det gällde 

rekrytering av informanter till studien eftersom alla som tillfrågades tackade ja till 

deltagande med snabb svarsfrekvens. Författaren har även i efterhand övervägt huruvida 

informanterna kunde ha känt sig tvingade att delta i studien utifrån den aktuella relation 

som fanns till författaren. Denna eventuella form av beroende var dock inget som visade 

sig under insamlingen eller analysen av intervjumaterialet. En av de tillfrågade 

informanterna föll bort då hen inte fanns tillgänglig under datainsamlingsperioden. 

Materialet som erhölls från informanterna bedömdes dock som tillräckligt för att besvara 

syftet varpå ingen ytterligare informant tillfrågades. Diskussioner fördes om huruvida en 

arbetsrelation skulle kunna ha resulterat i att informanterna kunde ha känt sig 

tillbakadragna i sina uttalanden. Författaren upplevde dock inte att sådana tendenser fanns 

under intervjusituationen utan tvärtom upplevdes informanterna bekväma och trygga med 

att delge sina upplevelser av studerat fenomen. För att säkerställa ett förtroende mellan 

informanterna och författaren avsattes viss tid före varje intervju så att informanterna 

kunde känna sig mer bekväma när intervjun startade, vilket stöds av Polit och Beck (2016).  

På så sätt stärktes även trovärdigheten av studien genom att informanterna lättare kunde 

öppna upp sig redan vid start av intervjun. 

 

Urvalet skedde strategiskt med hjälp av enhetschefer från respektive enhet utifrån deras 

personliga bedömningar, i enlighet med Polit och Beck (2016). De inklusionskriterier som 

enhetscheferna skulle utgå ifrån var minst fyra års erfarenhet av yrket som legitimerad 

sjuksköterska och erfarenhet av tillstånd där det hade beslutats om HLR. Författaren valde 

att exkludera sjuksköterskor med utländsk erfarenhet över ett år inom de senaste tio åren 

eftersom deras tidigare erfarenheter av samarbete, utanför Sverige, eventuellt kunde ha 

färgat deras nya upplevelser av samarbete inom svensk sjukvård. Sjuksköterskornas 

erfarenhet varierade, vilket medförde att nyanserade upplevelser erhölls. Etiska 

resonemang om hur informanternas konfidentialitet bäst kunde skyddas fördes 

kontinuerligt. Beslutet om att involvera enhetschefer i valet av informanter diskuterades då 

det eventuellt kunde ha riskerat utlovad konfidentialitet. Vinsten med att ta hjälp av 

enhetscheferna bedömdes dock som värdefull varpå författaren istället beslutade sig för att 

inkludera informanter från olika enheter för att på så sätt stärka informanternas 
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konfidentialitet och undvika att enskilda informanter samt enheter skulle kunna ha pekats 

ut. Att inkludera informanter från olika enheter skulle även kunna ha stärkt denna studies 

trovärdighet då resultatet ansågs skildra verkligheten på ett mer trovärdigt sätt, i enlighet 

med Henricsson (2012). 

 

En semistrukturerad intervjuguide användes under intervjuerna för att författarens 

förförståelse inte skulle påverka informanterna i deras svar, vilket stöds av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017). Genom att informanterna fick samma frågor kunde deras 

upplevelser av studerat fenomen skildras utifrån olika perspektiv baserat på tidigare 

erfarenheter, i enlighet med Polit och Beck (2016). Intervjuguiden säkerställde även att 

intervjuerna fokuserade på att besvara studerat syfte samtidigt som informanterna kunde 

tala fritt om sina upplevelser, vilket ansågs kunde öka tillförlitligheten, i enlighet med 

Henricsson (2012). Författaren valde aktivt att inte låta informanterna ta del av 

intervjuguiden på förhand för att erhålla spontana upplevelser kring studerat fenomen. Om 

informanterna hade erhållit intervjuguiden på förhand hade förmodligen andra typer av 

upplevelser erhållits men författaren trodde inte att de upplevelserna hade speglat 

verkligheten på likvärdigt sätt. Genom att informanterna, i slutet av varje intervju, blev 

tillfrågade om de ville lägga till något ytterligare kunde tillförlitligheten även styrkas, i 

enlighet med Henricsson (2012). Författaren reflekterade även efter varje avslutad intervju 

kring vad som hade framkommit verbalt och icke-verbalt för att inte omedelbara intryck 

skulle tappas, vilket även det skulle kunna ha styrkt tillförlitligheten. En pilotintervju 

utfördes för att säkra att intervjuguiden hade hög relevans. Svaren som erhölls bedömdes 

som fylliga men författaren upplevde att en av frågorna behövde förtydligas för att 

informanterna fritt skulle kunna delge hela sin upplevelse. Ytterligare en pilotintervju 

genomfördes efter att intervjuguiden hade reviderats. Denna gång upplevdes 

intervjuguiden som mer tydlig. Författaren till studien valde att inkludera båda 

pilotintervjuerna i studien eftersom de, trots att intervjuguiden ändrats, bedömdes ge 

rikliga upplevelser av efterfrågat fenomen. 

 

Denna studie baserades utifrån nio informanters individuella upplevelser. Ett större antal 

informanter hade kunnat spegla verkligheten på ett annat sätt, vilket skulle kunna tyckas ha 

begränsat resultatet. Eftersom syftet till studien efterfrågade unika upplevelser och känslor 

var det dock inte antalet informanter som bedömde tillförlitligheten av studien utan det var 

den unika upplevelsen av ett fenomen, det vill säga kvaliteten på det erhållna materialet, 

som var viktigast. Efter att nio intervjuer hade genomförts upplevde författaren att 

innehållet började upprepa sig varpå materialet bedömdes som mättat, i enlighet med Polit 

och Beck (2016). Det gick dock inte med säkerhet att utesluta att fler antal intervjuer hade 

kunnat bidra med ytterligare intressanta upplevelser av samarbetet med läkare, patienten 

och närstående vid beslut om HLR.  

 

Vid analys fanns risk att material ofrivilligt skulle gå förlorat. För att motverka detta 

utfördes transkriberingen ordagrant, utefter samma förfaringsätt, vilket förordades av 

Henricsson (2012). Författaren till denna studie valde att använda sig av en fristående part 

när det gällde transkribering av material eftersom tidsvinsten bedömdes större än de 

eventuella nackdelar som det kunde medföra. Bland annat menade Henricson (2012) att 

analysen av intervjudata började redan vid transkribering. För att kompensera detta 

lyssnade författaren igenom alla sparade intervjuer gentemot erhållet transkriberat material. 

Dels för att säkerställa att transkriberingen skett på ett adekvat sätt men också för att lyssna 

in hur texten betonades på olika sätt, vilket gjorde analysarbetet mer tillförlitligt.  

 



                 

23 

 

Under planering av denna studie, analysarbetet och skrivandets gång har författaren 

kontinuerligt reflekterat över och beaktat sin förförståelse i form av tidigare kunskap och 

kännedom om arbetsplats samt kollegor. En förutsättningslös induktiv innehållsanalys 

utfördes utifrån det manifesta innehållet av erhållet intervjumaterial. För att minska 

eventuell inverkan av författarens förförståelse på resultatet och öka tillförlitligheten i 

möjligaste mån lästes materialet igenom och bearbetades många gånger. Detta för att 

innebörden av erhållet material skulle upptäckas och för att risken för feltolkningar skulle 

minska.  

 

En annan aspekt som borde beaktas var att resultatet i denna studie huvudsakligen var 

utformad utifrån en persons synvinkel. Att vara ensam författare hade sina styrkor bland 

annat genom att alla intervjuer utfördes på likvärdigt sätt, i enlighet med Polit och Beck 

(2016) men det finns också svagheter vid analysarbetet då tolkningar kunde behöva 

diskuteras för att komma så nära sanningen som möjligt, i enlighet med Henricsson (2012). 

Författaren har därför använt sig av sin handledare för att diskutera framtagandet av 

kategorier och underkategorier i förhoppning om att det kunde öka resultatets trovärdighet. 

Författaren har genom hela studiens gång stävat efter att resultatet skulle vara så trovärdigt 

som möjligt. För att stärka resultatets trovärdighet har framtagandet av resultat i form av 

kategorier och underkategorier skildrats i text, autentiska citat och tabeller, vilket även 

skulle kunna ha styrkt studiens trovärdighet, i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004). Studiens resultat skiljde sig till viss del från författarens tidigare förförståelse. 

Genom att ha fått möjlighet att ta del av informanternas upplevelse av studerat fenomen 

har författarens förförståelse förändrats under studiens gång. Författaren har efter studiens 

genomförande skapat en djupare förståelse för den komplexitet som förelåg vid samarbete 

med läkare, patienten och närstående vid beslut om HLR, vilket skulle kunna ha tytt på att 

författarens förförståelse inte har påverkat informanterna i sina svar varpå trovärdigheten 

skulle kunna ha styrkts ytterligare.  

 

I denna studie skildrades olika unika upplevelser av samarbetet med läkare, patienten och 

närstående vid beslut om HLR, utifrån informanternas tidigare erfarenheter av studerat 

fenomen. Resultatet kunde därför inte generaliseras till sjuksköterskor i allmänhet utan de 

olika upplevelserna av samarbete som framkom måste ses som individuella upplevelser 

även om de till viss del skulle kunna ha speglat verkligheten. Även Henricsson (2012) 

belyste att resultatet från en kvalitativ innehållsanalys i allmänhet inte kan generaliseras. 

Författarens strävan har varit att beskriva metodprocessen för hur studien har genomförts 

på ett så pass noggrant sätt att studiens resultat i största möjliga mån skulle kunna vara 

överförbart till liknande situationer, i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017).  

 

Slutsats 

Sjuksköterskornas upplevelse av samarbete vid beslut om HLR varierade utifrån deras 

tidigare erfarenheter. Sjuksköterskornas upplevelse av samarbetet med läkare, patienten 

och närstående, vid beslut om HLR, skiljde sig även från sjuksköterskornas upplevda 

önskan om samarbete. Sjuksköterskorna beskrev ett önskemål om samarbete som 

överensstämde med begreppen interprofessionellt teamarbete och partnerskap. 

Sjuksköterskornas önskan om samarbete överensstämde även med aktuella riktlinjer och 

föreskrifter som fanns kring hur beslut om HLR borde tas. Den stora utmaningen i 

framtiden är emellertid att kliniskt implementera sjuksköterskornas önskemål om 

samarbete och att hitta kliniskt anpassade lösningar på de faktorer som sjuksköterskorna 

upplevde försvårade samarbetet med läkare, patient samt närstående vid beslut om HLR.  
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Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie beskriver aktuellt kunskapsläge, i form av sjuksköterskors upplevelse av 

samarbete, i det kliniska arbetet, vid beslut om HLR. Det finns stort utrymme för 

förbättringsarbeten inom detta område där olika möjligheter och olika svårigheter inom 

varje enhet borde kartläggas för att hitta ett arbetssätt som främjar sjuksköterskornas 

upplevda önskan om samarbete med läkare, patient och närstående. Förhoppningen är att 

resultatet från denna studie ska kunna användas som bakgrund inför framtida 

förbättringsarbeten där sjuksköterskornas upplevda önskan om samarbete, i form av 

interprofessionellt teamarbete och partnerskap, planeras att införas.  

 

Genom att upplevda möjligheter och svårigheter med samarbete, vid beslut om HLR, har 

belysts skulle en förändring lättare kunna motiveras samtidigt som de områden och 

faktorer som främst skulle gynnas av förändring redan är kartlagda. Förhoppningen är 

slutligen att resultatet från denna studie ska kunna gynna samarbetet med läkare, patient 

och närstående där allas, inklusive sjuksköterskors, kunskap efterfrågas inför beslut om 

HLR. Ett väl fungerande samarbete med läkare, patient och närstående genom 

interprofessionellt teamarbete och partnerskap, skulle i framtiden kunna medföra att 

oetiska samt olämpliga försök till HLR undviks i större utsträckning. Förbättrat samarbete 

genom interprofessionellt teamarbete och partnerskap, vid beslut om HLR, skulle därför 

kunna vara till nytta både utifrån ett patientperspektiv samt utifrån ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. 

 

Förslag på vidare forskning 

Resultatet i denna studie är viktigt för att tydliggöra de faktorer som försvårade samarbete, 

genom interprofessionellt teamarbete och partnerskap, vid beslut om HLR. Vidare 

forskning krävs emellertid för att kartlägga vad det är som gör att detta fenomen uppstår. 

Denna studie har sina begränsningar eftersom den endast synliggör sjuksköterskors 

upplevelser av samarbete. Det skulle därför även vara av intresse att studera läkares 

upplevelser av samarbete med sjuksköterska, patient och närstående vid beslut om HLR för 

att på så sätt spegla problemet även utifrån läkares synvinkel.  
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Till verksamhetschef  

xxx,   

xxx kliniken, xxx Sjukhus  

  

Jag heter Frida Lindgren och är sjuksköterska. Jag studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på hjärtsjukvård vid  

Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att 

studera: Sjuksköterskors upplevelser av samarbete vid beslut om hjärt-lungräddning. Jag är 

därför intresserad av att få genomföra studien vid xxx kliniken, xxx Sjukhus.   

  

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag 

gärna att Du anger detta.  Har Du frågor rörande själva studien är Du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer 

den att publiceras på internet på DIVA som är en gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas 

strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att 

vara avidentifierade.  

  

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar.  

  

Stockholm 2018-11-28  

Med vänlig hälsning      

  

____________________________________ 

Student  

  

____________________________________ 

Namnförtydligande tel: e-post:  

  

____________________________________  

Handledare  

  

____________________________________ 

Namnförtydligande, tel: e-post:  
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Examinator  
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Namnförtydligande, tel: e-post:  
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Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors upplevelser av samarbete vid beslut om hjärt-

lungräddning. 

  

Syftet: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av samarbete med läkare, patient och 

närstående vid beslut om hjärt-lungräddning. 

 

Problem: Hjärtstopp uppträder vanligen i slutstadiet av en döendeprocess. Alla döende 

patienter kan därför i princip betraktas som aktuella för HLR såvida ett beslut om 0HLR 

inte har fattats. I de fall beslut inte har fattats, trots att tillståndet bedöms som utsiktslöst, 

kan HLR vara en omotiverad åtgärd som inte är till gagn för patienten. En av 

sjuksköterskors huvudsakliga uppgift är att lindra lidande och verka för ett fridfullt samt 

värdigt avslut av livet. Det är emellertid läkare som har det fulla ansvaret vid beslut om 

HLR. Studier belyser att samarbete, genom interprofessionellt teamarbete, medför en mer 

adekvat kunskapsplattform inför beslut om HLR. Genom att även inkludera patienten och 

närstående, genom ett partnerskap, så ökar kunskapen om patientens vilja samt önskemål. 

Sjuksköterskor spenderar ofta mer tid än läkare både med patienten och närstående, vilket 

kan medföra att sjuksköterskor besitter en kunskap om patienten som är av betydelse för 

deras roll vid beslut om HLR. För att främja sjuksköterskors delaktighet vid beslut om 

HLR är det viktigt med samarbete inom det interprofessionella teamet. Det är därför viktigt 

att efterfråga sjuksköterskors upplevelser av hur samarbetet ser ut vid beslut om HLR. 

 

 

Metoden för det planerade arbetet är en kvalitativ intervjustudie av sjuksköterskors 

upplevelser.  

  

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua … sjuksköterskor på Din 

enhet. Intervjuerna, som beräknas ta cirka 20 till 30 min, önskar jag genomföra i lokaler på 

Din klinik och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även ett önskemål att 

intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag planerar att 

genomföra intervjuerna i början av december 2018. Alla personer som ska intervjuas 

kommer att få skriftlig information och deltagandet kommer att vara frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas.  

  

Jag är även tacksam om Du kan meddela ditt samtycke till genomförandet av denna studie 

till berörda delar av verksamheten alt. ange vem/vilka, förutom tilltänkta 

forskningspersoner/studiedeltagare som i förväg behöver besked om studiens 

genomförande.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

III 

 

 

Samtycke:   

 

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument  

  

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll:  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet  

  

Datum:………………… 

 

Namn:………………………………………………………………………………….... …. 

  

Namnförtydligande:…………………………………………………………………………. 

  

Enhet:………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga B 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

- Har du någon specialistutbildning? 

 

 

Intervjufrågor: 

 

- Beskriv din upplevelse av samarbete med läkare vid beslut om HLR. 

 

 

 

- Beskriv din upplevelse av samarbete med patient och närstående vid beslut om 

HLR. 

 

 

 

- Vilka svårigheter ser du med att samarbeta vid beslut om HLR? 

 

 

 

- Vilka möjligheter ser du med att samarbeta vid beslut om HLR? 

 

 

 

- Berätta om ett tillfälle där samarbete med läkare, patient och närstående fungerat 

bra, vid beslut om HLR? 

 

 

 

- Berätta om ett tillfälle där samarbete med läkare, patient och närstående fungerat 

dåligt, vid beslut om HLR? 

 

 

 

- Beskriv hur du skulle vilja att samarbete med läkare, patient och närstående såg ut 

vid beslut om HLR. 
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Bilaga C 

 

 
 
 
 
FORSKNINGSPERSONSINFORMATION 

 
Jag är student på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot hjärtsjukvård vid 

Sophiahemmet Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett 

examensarbete, på avancerad nivå, inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng. 

 

Jag avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. Preliminärt 

namn på studien är: Sjuksköterskors upplevelser av samarbete vid beslut om hjärt-

lungräddning. 

 

Hjärtstopp uppträder vanligen i slutstadiet av en döendeprocess. Alla döende patienter kan 

därför i princip betraktas som aktuella för HLR såvida ett beslut om 0HLR inte har fattats. 

I de fall beslut inte har fattats, trots att tillståndet bedöms som utsiktslöst, kan HLR vara en 

omotiverad åtgärd som inte är till gagn för patienten. En av sjuksköterskors huvudsakliga 

uppgift är att lindra lidande och verka för ett fridfullt samt värdigt avslut av livet. Det är 

emellertid läkare som har det fulla ansvaret vid beslut om HLR. Studier belyser att 

samarbete, genom interprofessionellt teamarbete, medför en mer adekvat 

kunskapsplattform inför beslut om HLR. Genom att även inkludera patienten och 

närstående, genom ett partnerskap, så ökar kunskapen om patientens vilja samt önskemål. 

Sjuksköterskor spenderar ofta mer tid än läkare både med patienten och närstående, vilket 

kan medföra att sjuksköterskor besitter en kunskap om patienten som är av betydelse för 

deras roll vid beslut om HLR. För att främja sjuksköterskors delaktighet vid beslut om 

HLR är det viktigt med samarbete inom det interprofessionella teamet. Det är därför viktigt 

att efterfråga sjuksköterskors upplevelser av hur samarbetet ser ut vid beslut om HLR. 

 

Jag vill därför tillfråga dig, i egenskap av sjuksköterska, om att delta i en 

intervjuundersökning gällande ovanstående ämne. Jag ber dig att förbereda dig genom att 

fundera kring ett tillfälle där samarbetet med läkare, patient och närstående fungerat dåligt 

respektive bra vid beslut om HLR.  

  

Intervjun tar ca 20 till 30 minuter att genomföra och kommer att äga rum utanför din 

avdelning i en lokal på det sjukhus där du arbetar. Om så önskas kan intervju utanför 

sjukhuset genomföras. Erhållet material kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas 

i en form där inga enskilda deltagares berättelser kan identifieras. Vidare kommer dina 

resultat att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Sophiahemmet Högskola är 

personuppgiftsansvarig, i enlighet med dataskyddsförordningen (SFS 2018:218), GDPR 

(The General Data Protection Regulation) och du har rätt att få ett registerutdrag och att få 

rättelse på felaktiga uppgifter. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring avbryta ditt deltagande 

utan att det påverkar din arbetssituation på något sätt.  

 



                 

VI 

 

Resultaten i denna undersökning hoppas ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat 

patientomhändertagande inom vården. Om så önskas kan du få färdigt resultat tillsänt på 

förfrågan. Svar om deltagande lämnas direkt till författaren via e-mail. Om du önskar 

ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till mig, se nedan.  

 

 

 

Frida Lindgren  

 

0176-326672  

 

frida.lindgren@tiohundra.se 
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Jag har tagit del av ovanstående information och fått tillfälle att ställe kompletterande frågor 
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hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR (SFS 2018:218).  
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