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SAMMANFATTNING 
 
 
Den grupp som behandlar hjärtstopp på akutmottagningen inkluderar bland annat en 
sjuksköterska som har som uppgift att dokumentera tidpunkter och åtgärder. Som hjälpmedel 
för detta bör dokumentationsansvarig sjuksköterska använda ett för uppgiften speciellt 
framtaget arbetsblad. Detta arbetsblad som är skapat av Svenska rådet för hjärt- och 
lungräddning, kan även användas som underlag för dokumentation i patientjournal och 
Svenska hjärt- och lungräddningsregistret. Exakt och komplett dokumentation av hjärtstopp är 
viktigt för kvalitetsutveckling och forskning som bidrar till ökad patientsäkerhet. Säker vård 
är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Det händer, trots att det finns tillgängligt, att 
dokumentationsansvarig sjuksköterska väljer att inte använda arbetsbladet och dokumenterar 
på baksidan av arbetsbladet eller på ett blankt papper istället. Syftet med studien var att 
undersöka hur dokumentationsansvariga sjuksköterskor på akutmottagningar i Stockholm 
uppfattar användbarheten av arbetsbladet för hjärtstopp. Metoden var en nätbaserad 
enkätundersökning med en kvantitativ ansats och deskriptiv tvärsnittsstudie som design. 
Studien genomfördes på akutmottagningar på fyra av de fem akutsjukhusen i Stockholm. 
Resultatet visade att majoriteten av sjuksköterskorna använde arbetsbladet och största delen 
av dem använde även arbetsbladet som underlag för dokumentation i patientjournalen. 
Generellt uppfattades användbarheten av arbetsbladet som god. Både sjuksköterskor som 
svarade att de använde arbetsbladet och som inte gjorde det var i studien eniga om att 
arbetsbladet behöver vara mer lättöverskådligt. Resultatet visade även att hälften av 
sjuksköterskorna hade HLR-utbildning vartannat år eller med sällan. Majoriteten av 
sjuksköterskorna var positivt inställda till att pröva applikations baserade hjälpmedel för 
dokumentation av HLR. Slutsatsen av studien är att det finns förbättringspotential för 
användbarheten av arbetsbladet samt att det finns önskemål bland sjuksköterskorna om att 
mer tid på HLR-utbildningen avsätts för just arbetsbladet. Det finns även behov av tydligare 
riktlinjer för dokumentation av HLR i patientjournalen.     
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ABSTRACT 
 

The team at the emergency department who treats sudden cardiac arrests includes a nurse who 
bears the task of documenting. As a tool for the documentation, the nurse who is responsible 
for documentation should use specially prepared worksheet. This worksheet, which is 
designed by the Swedish CPR Council, could also be used as a basis for documentation in the 
patient record and the Swedish CPR- register. Precise and complete documentation of cardiac 
arrest is important for quality development and research that leads to increased patient safety. 
Safe care is one of the nurse's core competencies. It happens that the nurse who is responsible 
for documentation chooses not to use the worksheet and documents on a blank piece of paper 
or on the backside of the worksheet, even though they have a worksheet avalable. The aim of 
the study was to investigate how nurses who were responsible for documentation during 
cardiac arrests treatment at emergency room perceive the usability of the worksheet. The 
method was a web-based survey with a quantitative approach and design was a descriptive 
cross-sectional study. The study was conducted at emergency departments at four of five 
emergency hospitals in Stockholm. The result showed that the majority of the nurses used the 
worksheet during CPR and most of them also used the worksheet as a basis for documentation 
in the patient record. Generally, the usability of the worksheet was perceived as good. Nurses 
who answered that they used the worksheet and nurses who did not, agreed in the study that 
the worksheet needs to be more lucid. The result also showed that near half of the nurses had 
CPR training every two years or more rarely. The majority of the nurses were positive for 
trying application-based aids for documentation of CPR. The conclusion of the study is that 
there is an improvement potential for the usability of the worksheet. Nurses in this study 
express a need for more time during CRP training to be dedicated to learning the worksheet. 
There is also a need for clearer guidelines regarding documentation of CPR in the patient 
record. 
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INLEDNING 
Att behandla hjärtstopp på akutmottagningar är en krävande och stressfylld uppgift. För 
den sjuksköterska som ska dokumentera, kommunicera och monitorera tider för 
administrering av läkemedel och analys av hjärtrytm är hjälpmedlen begränsade. På 
akutmottagningar finns det ett arbetsblad för hjärtstoppsbehandling från Svenska hjärt- 
lungräddningsrådet eller liknande. Detta arbetsblad ska användas som ett hjälpmedel för att 
säkerställa rätt behandling vid rätt tidpunkt under pågående hjärt- lungräddning på sjukhus. 
För den sjuksköterska som ska dokumentera i patientens journal efter hjärtstoppet fungerar 
arbetsbladet också som ett underlag för denna dokumentation. Flertalet sjuksköterskor 
väljer, trots att det finns tillgängligt, att inte använda sig av arbetsbladet. Många väljer 
alltså bort ett tillgängligt hjälpmedel och skriver på arbetsbladets blanka baksida. Varför är 
det så? 
  

BAKGRUND 

Omvårdnad – sjuksköterskans specifika kompetensområde 
Omvårdnad är enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska den specifika 
kompetensen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). 
Sjuksköterskan leder och ansvarar för omvårdnadsarbete. Omvårdnaden består av 
patientnära arbetet som präglas av humanistisk människosyn samt vetenskapliga 
kunskapsområden. Målet för omvårdnaden är att öka människors möjligheter till att uppnå 
bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande (SSF, 2017). Etisk kod för sjuksköterskor 
fastställer riktlinjer för etiskt handlande i sjuksköterskans interaktion med allmänheten och 
medarbetare samt vid professionell yrkesutövningen. Sjuksköterskor ska i sitt arbete följa 
lagar, författningar och andra styrande dokument för hälso- och sjukvården (ICN:s kod för 
sjuksköterskor, 2014). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska betonas 
även vikten av att jobba patientsäkert är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter (SSF, 
2017).   

Enligt SSF (2014) har sjuksköterskan ett personligt ansvar för engagemang i 
kvalitetsutveckling av omvårdnad. Förutom vilja och beredskap krävs det även att det finns 
förutsättningar för omvårdnadens kvalitetsutveckling. Sjuksköterskeföreningen har 
utarbetat en strategi för sjuksköterskor som gynnar bland annat identifiering av 
sjuksköterskans kompetens- och utbildningsbehov, bidrar till utformning av 
sjuksköterskegrund- och specialistutbildningar och som målet har god, trygg och säker 
vård av bra kvalitet (SSF, 2014).  

God vård 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska hälso- och sjukvårdsverksamhet 
bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Lagen betonar vikten av att kvaliteten i 
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. God vård måste vara 
säker och kunskapsbaserad enligt Socialstyrelsen (2009). Kunskapsbaserad hälso- och 
sjukvård och omvårdnad innebär att med växande kunskap inom fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet utvecklas hälso- och sjukvårdens förmåga att förebygga och bota 
sjukdom, främja hälsa, lindra och trösta (Socialstyrelsen, 2009).  
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Teoretisk referensram: säker vård 
År 2003 identifierade Quality and Safety Education for Nurses i ett projekt i USA sex 
kärnkompetenser som svar på ett antal nationella uppdrag som upptäckte signifikanta 
problem inom säkerhet och kvalitet i USA:s hälsovård (http://qsen.org). 
Kärnkompetenserna definierades som de mest viktiga för att uppnå säker vård (Cronenwett 
et al., 2007). Under flera år har SSF arbetat med implementering av kärnkompetenserna 
både i undervisning av sjuksköterskor och i verksamheterna. Nämnda kärnkompetenser 
som gäller för alla professioner inom vård och omsorg och är: “Personcentrerad vård”, 
“Informatik”, “Samverkan i team”, “Evidensbaserad vård”, “Förbättringskunskap för 
kvalitetsutveckling” samt “Säker vård”. För att vården ska utvecklas behöver sjuksköterska 
utvecklas inom alla de kärnkompetenserna (SSF, 2015).  
Kärnkompetensen “Säker vård” anses som grundläggande av Svensk 
sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet, Fysioterapeuterna, Sveriges 
arbetsterapeuter, Dietisternas riksförbund (2016) för att bedriva hälso- och sjukvård av god 
kvalitet. 
  
Säker vård enligt Socialstyrelsen (2009) innebär ett aktivt riskförebyggande arbete inom 
hälso- och sjukvård för att förhindra vårdskador. Detta arbete kräver bland annat arbetet 
med systematisk standardisering och att metoder och rutiner utvärderas och implementeras 
i verksamheten. Säker vård kräver att hälso- och sjukvårdspersonalen har för verksamheten 
adekvat kompetens och att den upprätthålls (Clark, 2002). Metoder och rutiner som bidrar 
till att samarbete, kommunikation och rapportering mellan verksamheter fungerar bra samt 
att endast säkra tjänster, produkter och tekniker används är viktiga förutsättningar för säker 
vård (Socialstyrelsen, 2009). För att kunna skapa en säker vård krävs det att personalen 
besitter både tekniska och icke tekniska färdigheter. Med icke-tekniska färdigheter menas 
bland annat empatisk förmåga, förmåga att hantera stress, fatta beslut, lösa problem. Till 
tekniska färdigheter hör kunskaper från grundutbildningen som med utvecklingen av nya 
metoder behöver kontinuerlig uppdatering (Cronenwett et al., 2007). 
Sjukvårdsinrättningens ledning ansvarar för kartläggning av personalens behov av 
kompetensutveckling och utbildning och att skapa goda förutsättningar för personalens 
utveckling. Säker vård förutsätter att utvecklingsarbete pågår samtidigt på olika nivåer och 
områden (SSF et al., 2016).  
 
Verktygen för säker vård enligt SSF et al. (2016) är flera, till dem hör till exempel 
händelseanalys, riskanalys och avvikelserapportering. Standardiserade Operativa 
Procedurer såsom olika kommunikationsverktyg vid överrapportering, standardiserade 
vårdprocesser vid olika sjukdomstillstånd samt diverse checklistor, rapport- och arbetsblad 
har för syfte att göra vårdhandlingar säkrare (Salas & Rosen, 2013; SSF, 2016). 
Sjuksköterskor har över lag en positiv uppfattning till standardiserade vårdplaner enligt 
Jakobsson och Wann (2013) eftersom de är användbara, lätta att dokumentera i och 
garanterar vårdkvalitén. För att listor som används inom verksamheten ska kunna förbättra 
vårdsäkerheten krävs det att de är anpassade till ändamålet, välfungerande och faktorer 
som hindrar/stödjer användandet av dem identifieras löpande. Information och träning 
måste ske regelbundet (Ko, Turner & Finnigan, 2011).    
 
Aiken et al. (2014) påvisar i en stor studie med data från 422730 patienter att med högre 
utbildningsnivå och kompetens hos sjuksköterskor på en vårdavdelning minskar 
patientdödligheten. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård (Riksförening för 
akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017) innebär akutsjukvård flera 
samtidigt pågående och interagerande arbetsprocesser i högt tempo och betraktas därför 
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som en högriskmiljö. Därför ställs det extra stora krav på akutsjuksköterska för att 
garantera säker vård. I akutsjuksköterskans kärnkompetens ingår därmed förmågan att 
använda samt kritiskt granska befintliga kliniska riktlinjer, standardiserade metoder, 
vårdplaner och kvalitetsindikatorer (Riksförening för akutsjuksköterskor & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). I akutsjuksköterskans arbete på akutmottagningen ingår 
bland annat deltagande i en larmgrupp som utför hjärt- och lungräddning. Larmgruppen 
kan bestå av olika professioner men det är en sjuksköterskas roll att administrera 
läkemedel och det är också en sjuksköterska som oftast samtidigt ansvarar för 
dokumentation av pågående hjärt- och lungräddning. Säker vård enligt Riksförening för 
akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2017) är inte ett statiskt tillstånd 
utan en kontinuerlig process där varje länk i omvårdnadskedjan kvalitetssäkras. Rätt utförd 
dokumentation med hjälp av standardiserade underlag är en viktig del i denna process.  
 

Säkerhetskultur 
Cronenwett et al. (2007) förklarar säkerhetskultur på en vårdinrättning som ett aktivt arbete 
som förbättrar systemets effektivitet samt individens insats. Målet för detta arbete är att 
minimera risker för patienter och personalen att komma till skada. Enligt Barsteiner (2011) 
hotas patientsäkerheten överallt inom vården. Faktorer som bidrar till att ett system inte är 
säkert är bland annat att systemet är väldigt komplext och därför utsatt för risker med 
ouppsåtliga konsekvenser som följd. Barsteiner (2011) nämner vidare brist på detaljerade 
muntliga, skriftliga samt elektroniska system och tolerans för individuella metoder och 
brist på standardiserade metoder som några av vanligt förekommande förhållanden som 
hotar patientsäkerheten. Reason (2000) påstår att mänskliga fel kan ses utifrån två aspekter 
– den personliga och den systemiska. Trötthet, distraherande förhållanden, störningar 
påverkar personalens tänkesätt och problemlösningsförmåga. Enligt författaren kan 
misstag uppstå när störningar, stress, trötthet och distraktion leder till att personal avviker 
från säkra principer, metoder och standarder (Reason, 2000). 
 
Säkerhetskultur i en organisation innebär enligt Lamb, Studdert, Bohmer, Berwick och 
Brennan (2003) att säkerhet är viktigaste prioritering med betoning på samarbete, öppenhet 
och ansvarstagande. Institute of Medicin [IOM] (2001) beskriver kategorier som möjliggör 
förbättring av patientsäkerheten i organisationer med säkerhetskultur, bland annat:  

- Användarcentrerad utformning: underlättar för yrkesutövaren att göra rätt sak. 
Utformning kan bestå av anvisningar (hur något ska göras), tvingade funktioner 
(omöjligt att utföra fel handling) och begränsningar (gör svårt att göra misstag).  

- Lita inte på minnet: standardiserade och förenklade procedurer och arbetsuppgifter 
minskar kravet på att minnas, planera, ta beslut; riktlinjer och checklistor fungerar 
som påminnelser för nödvändiga åtgärder. 

- Tillgång till aktuell och korrekt information: omvårdnadsarbete har en central 
position i avseendet att förbättra patientsäkerheten då sjuksköterska har en position 
där hen kan samordna och integrera viktiga aspekter av vård, övervakning och 
därmed identifiera risker och förändringar i patientens tillstånd i enighet med 
aktuell forskning och beprövad erfarenhet. (IOM, 2001). 

 

Dokumentation 
Det är i Patientdatalagen (2008:355) fastslaget att för alla patienter som erhåller vård ska 
en enskild patientjournal föras. Syftet med en patientjournal är först och främst att ge 
patienten god och säker vård. Den skall också fungera som en källa för information för 
patienten men även användas för bland annat forskning, uppföljning och utveckling av 
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verksamheten (Lavin, Harper & Barr, 2015). Som legitimerad sjuksköterska har man en 
skyldighet att föra patientjournal. I journalen ska det utöver personuppgifter, 
sjukdomshistoria, ställda diagnoser, anledning till betydande åtgärder också finnas 
uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder (SSF, 2017). 
Elliot (2018) menar att standardiserad dokumentation bidrar till att skapa en omfattande 
bild av patientens sjukdomstillstånd som snabbt och effektivt kan granskas av personal på 
avdelningen och/eller andra vårdgivare. Enligt Grundgeiger, Albert, Reinhardt, Happel och 
Wurmb (2016) är exakt och komplett dokumentation av hjärt- och lungräddning viktig för 
kvalitetsförbättring, medikolegala orsaker samt forskning. Peace, Yuen, Borak och Edelson 
(2014) vidhåller också vikten av standardiserad dokumentation. 
  

Utstein-mallen 
1990 träffades flera discipliner inom sjukvården i Utstein i Norge för att utforma riktlinjer 
och konsensusbegrepp för behandling av hjärtstopp. Målet med konferensen var att bättre 
förstå epidemiologin av hjärtstopp, underlätta jämförelser mellan olika system, fungera 
som en drivande kraft i kvalitetsförbättringsarbete, identifiera kunskapsluckor och 
underlätta forskning. De standardiserade begreppen underlättar datainsamling samt 
jämförelsen av data. Variabler som ska dokumenteras i Utstein-mallen sträcker sig från hur 
och var patienten hittades, vem som identifierade hjärtstoppet, prehospitala åtgärder, 
åtgärder och observationer intrahospitalt och till om patienten överlever eller ej och vilken 
neurologisk påverkan hjärtstoppet resulterade i (Perkins et al., 2015). Utstein-mallen 
används dels i Svenska hjärt-lungräddningregistret som är ett nationellt kvalitetsregister 
över utförda hjärt- lungräddningar, men mallen kan också appliceras i andra 
användningsområden som till exempel av Baert et al., (2018). De använde Utstein-mallen 
för att med gott resultat utveckla och implementera ett utvärderingsverktyg för att förbättra 
vårdpraxis av hjärtstopp utanför sjukhus. Många av de standardiserade begreppen återfinns 
i Svenska rådet för hjärt- och lungräddnings arbetsblad för hjärtstopp.  

Hjärtstopp: patofysiologi 
Hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt tappar pumpförmågan. 10-20 sekunder efter ett 
hjärtstopp förlorar den drabbade personen medvetandet och där efter upphör även 
andningen. Enligt Gryth, Hausel och Kiejstut (2008) är ischemisk hjärtsjukdom den 
vanligaste orsaken till hjärtstopp hos vuxna. Enligt författarna kan även små infarkter 
drabba hjärtats retledningssystem och orsaka livshotande arytmier vilka kan leda till 
hjärtstopp. De arytmier som orsakar hjärtstopp är ventrikelflimmer [VF], 
ventrikeltakykardi [VT] utan puls, asystoli och pulslös elektrisk aktivitet [PEA] (Gryth et 
al., 2008). 
 
Ventrikelflimmer är en kaotisk elektrisk aktivitet i myokardcellerna vilket leder till att 
hjärtat tappar sin pumpförmåga. Rubertsson (2006) uppger att ca 65 procent av alla 
patienter som drabbats av hjärtstopp haft ventrikelflimmer vid första EKG-
undersökningen. Gryth et al. (2008) påstår att VF utlöser ca 80 procent av alla hjärtstopp 
hos vuxna. Ventrikeltakykardi är en mycket snabb kammarrytm där slagvolymen blir 
väldigt liten, kontraktionsförmåga minskar och kan även upphöra. Vid kammarfrekvens 
över 180 slag/minut upphör cirkulationen helt (Gryth et al., 2008). 
 
Asystoli innebär att hjärtat stannar både mekaniskt och elektriskt, att pumpförmågan är 
upphävd. Primär asystoli är ganska sällsynt som orsak till hjärtstopp, oftast uppstår den 
som följd till svår syrebrist på grund av exempelvis drunkning eller svår 
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luftvägsobstruktion (Rubertsson, 2006) eller vid svår bradykardi (Gryth et al., 2008). 
Asystoli är oftast sekundär till långt obehandlat ventrikelflimmer (Rubertsson, 2006). 
Vanligaste orsaken till PEA är enligt Gryth et al. (2008) bland annat hypoxi till följd av 
respiratorisk insufficiens, blödningschock, hjärttamponad men även vid 
elektrolytrubbningar, hypotermi eller intoxikation. PEA innebär att kliniskt saknar 
patienten puls samtidigt som hjärtat har elektrisk aktivitet men ingen pumpförmåga 
(Myerburg et al., 2013; Rubertsson, 2006). 
  

Hjärtstopp: behandling 
HLR är en behandling som består av hjärtkompressioner och inblåsningar. Detta verkar för 
att både syresätta blodet och pumpa runt det i kroppen. Defibrillering är indikerad vid VT 
och pulslös ventrikeltakykardi (Gryth et al., 2008). Behandling består även av 
administrering av läkemedel enligt given algoritm. Mål för behandling av hjärtstopp inom 
sjukvården finns tydligt beskrivna i riktlinjer från Svenska Rådet för hjärt- och 
lungräddning (2017). Målsättningen är att personalen larmar och påbörjar HLR inom 1 
minut som ett hjärtstopp konstateras, att defibrillering vid VF eller VT sker inom 3 
minuter. Målet är även att all utförd hjärtstoppsbehandling följs upp (Svenska rådet för 
hjärt- och lungräddning, 2017).  
 
Svenska hjärt-lungräddningsregistret 
De första sammanställningarna om hjärtstopp i Sverige började göras år 1990, först om 
hjärtstopp utanför sjukhus och år 1992 även om hjärtstopp på sjukhus men som register i 
nuvarande form existerar det sedan 2005. Sedan år 2018 är Hjärt-lungräddningsregistret 
helt digitalt och 73 av Sveriges 74 sjukhus rapporterar dit. Tack vare registret är det möjligt 
att veta hur många personer årligen drabbas av hjärtstopp och hur många överlever. 
Registret samlar in kunskap om vem som drabbas, mäter hur snabbt behandlingen ges och 
hur patienten mår. Registret identifierar även de bästa metoder för behandling av HLR. 
Oftast är det en sjuksköterska som dokumenterat under pågående HLR som rapporterar 
sedan insamlade data till Svenska HLR-registret. Data som registreras är: 

 Sannolik orsak till hjärtstopp 
 Plats där hjärtstopp inträffade 
 Tid till larm, tid till start av HLR, tid till defibrillering 
 Ambulansens responstid (vid hjärtstopp utanför sjukhus) 
 Patientens medicinska bakgrund 
 Överlevnad 
 Patientens självskattade hälsa, återhämtning och autonomi. 

Samlad data används flitigt i forskning och hittills blivit underlag för hundratals 
vetenskapliga publikationer och flertal doktorsavhandlingar som i sin tur bidrar till 
utvecklingen av behandlingsmetoder vid HLR och därmed ökad överlevnad. 
En årlig rapport kan läsas på Svenska HLR-registrets hemsida 
(https://shlrsjh.registercentrum.se/). 

 

Behandlingsbegränsningar 
När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp kan HLR starta om hjärtat och andningen. 
HLR kan vara fysiskt traumatisk för patienten och emotionellt svår för anhöriga att 
bevittna. Under vissa omständigheter såsom defibrillierbar hjärtrytm, ej komorbiditet och 
omedelbar start av HLR efter hjärtstopp så har HLR en rimlig chans att lyckas. Misslyckad 
HLR innebär oftast att personen dör en traumatisk och ovärdig död (Mockford et al., 
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2015). Field, Fritz, Baker, Grove och Perkins (2014) påpekar vikten av att kunna skilja 
patienter för vilka HLR kan vara till nytta det vill säga patienter som haft god hälsa och 
drabbats av ett plötslig bevittnad hjärtstopp och patienter där hjärtstopp är en del av 
naturlig dödsprocess. Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och 
Svenska rådet för hjärt-lungräddning har författat Etiska riktlinjer för hjärt- och 
lungräddning (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2013). Syftet med riktlinjerna är 
att tydliggöra etiska aspekter kring beslutet att starta HLR eller låta bli vid hjärtstopp samt 
hur längre detta beslut gäller. Riktlinjerna är avsedda att stödja kliniskt verksamma läkare 
och sjuksköterskor inom svensk hälso- och sjukvård i frågor som rör HLR och nämner 
följande skäl som kan motivera beslut av inte påbörja HLR: 

- Patientens eget önskemål att inte ha HLR vid eventuellt hjärtstopp; 
- Patientansvarig läkare bedömer chans att HLR kan återställa spontan cirkulation 

och andningsförmåga som utsiktslös; 
- Patientansvarig läkare bedömer att HLR inte är till gagn för patienten (Svenska 

rådet för hjärt- och lungräddning, 2013). 

Om det inte finns dokumenterat beslut av att avstå HLR måste all hälso- och 
sjukvårdpersonal påbörja HLR på personer som drabbats av plötsligt oväntat hjärtstopp 
(Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2013).  

Hjärtstopp: arbetsblad 
Peace et al. (2014) menar att kvalitetsförbättring av hjärt- och lungräddning kräver precis 
och enhetlig dokumentation av behandlingen inklusive exakta tider för varje moment av 
den. Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (2016) har utformat ett arbetsblad för att 
underlätta arbetet vid pågående hjärt- och lungräddning. Dels kan arbetsbladet fungera som 
stöd vid dokumentation men också som underlag för beslut för tidsenlig administrering av 
läkemedel. På arbetsbladet kan dokumentationsansvarig sjuksköterska fylla i vilken tid 
patienten hittats livlös, om hjärtstoppet var bevittnat eller ej, om patienten var EKG-
övervakad eller inte. Det finns även en ruta för att notera om första behandlingsråd från 
halvautomatisk hjärtstartare var att defibrillera eller ej. Om inte automatisk elektrisk 
defibrillator används så finns möjlighet att notera första rytm som VT, VF, PEA eller 
asystoli. Arbetsbladet innehåller även en tabell/matris där sjuksköterskan kan anteckna på 
en tidsaxel vilka åtgärder vidtagits. I matrisen finns utrymme för notering av andra åtgärder 
men de som är föreskrivna är: tid till larmgruppens ankomst; tid för start av HLR; tid när 
defibrillator ansluten; tid när defibrillering har skett, tid för given adrenalin och amiodaron, 
tid när ROSC (Return Of Spontaneous Circulation) uppstått. Det finns också en checklista 
på arbetsbladet där följande åtgärder kan bockas av: Syrgas, HLR-bräda, PVK/intraosseös 
infart, larynxmask/intubation och eventuell användning av maskinella hjärtkompressioner. 
Längst ned på arbetsbladet finns också rekommendationer på vilka läkemedel som skall 
administreras, på vilka indikationer, hur dessa skall spädas och med vilket intervall de skall 
administreras (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2017).  

Några vetenskapliga källor om huruvida HLR-arbetsbladet används eller inte har vi inte 
kunnat hitta. Det fanns dock vetenskaplig litteratur som behandlade dokumentation av 
hjärtstopp i patientjournal och rapportering till hjärt-lungräddningsregister som var av 
intresse. Jusséns (2016) granskning av sjuksköterskedokumentation i 72 journaler av 
patienter som under en 18 månaders period inkommit till ett storstadssjukhus med 
hjärtstopp eller drabbades av hjärtstopp på akutmottagningen visade att dokumentationen 
behöver förbättras avsevärt. Det är till exempel i endast 3 procent av journalerna som 
tidpunkt uppgavs då patienten drabbades av hjärtstopp, 8 procent av journaler innehöll 
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tidsangivelser för behandling av hjärtstopp, i endast 12 procent av alla journaler var 
initialrytm dokumenterad. Jussén (2016) upptäckte även att några patientjournaler helt och 
hållet saknade information om att patienten varit med om hjärtstopp. Jussén (2016) uppgav 
att huvudsakligen använde sjuksköterskor HLR-arbetsblad som underlag för 
dokumentation i patientjournalen. Flera studier påvisar att källdata om hjärtstopp i 
patientjournaler och Svensk hjärt- lungräddningsregistret inte alltid är fullständiga (Allan, 
Bell, & Pittard, 2011; Herlitz et al., 2009; Peace et al., 2014; Sukul et al., 2017).   

Svenska HLR-rådet rekommenderar att använda ett arbetsblad vid pågående hjärtstopp och 
ifyllt arbetsblad fungerar även som underlag för sjuksköterskedokumentation i 
patientjournal samt i Svenska hjärt-lungräddningsregistret. Trots detta visar flera studier att 
det förekommer att viktig data saknas i patientjournaler och i Svensk hjärt- 
lungräddningsregistret. Detta kan tyda på att arbetsbladet för hjärtstopp inte används så 
ofta som det borde eller inte används på rätt sätt. 

Användbarhet 
Med användbarhet menar U.S. Department of Health and Human Services, (2018) den 
kvalitet en användare upplever när den interagerar med en produkt eller ett system. 
Användbarhet handlar om effektivitet, verkningsgrad och användarens övergripande 
tillfredsställelse. Det är viktigt att inse att användbarhet inte är en enstaka, endimensionella 
egenskaper hos en produkt utan en kombination av olika faktorer.  
Följande faktorer är alla en del av användbarheten hos en produkt: 

 Intuitiv design - hur lätt det är att förstå hur en produkt är uppbyggd och hur man 
som användare navigerar i den.  

 Lättlärdhet - hur snabbt en användare som aldrig har sett en produkt tidigare kan 
utföra enkla uppgifter på den.  

 Användareffektivitet - hur snabbt en erfaren användare kan utföra uppgifter med 
produkten.  

 Minnesvärdhet - efter att ha använt produkten en gång kan användaren minnas 
tillräckligt för att effektivt kunna använda produkten igen.  

 Felfrekvens och allvarlighetsgrad - hur ofta användaren gör fel när den använder 
produkten, hur allvarliga dessa fel är och hur användaren kan korrigera felen.  

 Subjektiv tillfredsställelse - om användaren tycker om att använda produkten. 
Att utvärdera användbarhet handlar om hur väl användare kan lära sig att använda en 
produkt för att nå sina mål men även hur tillfredsställande användaren tycker att den 
processen är (U.S. Department of Health & Human Services, 2018). 

Problemformulering 
Säker vård är sjuksköterskans kärnkompetens. Säker vård innebär att sjuksköterskan har 
kunskap om risker i vården och utför sitt arbete på ett sådant sätt att riskerna minimeras. 
Att behandla hjärtstopp är en krävande och stressfylld uppgift. Med stress följer en 
benägenhet att göra fel och glömma bort. För att patientsäkerheten ska kunna garanteras 
krävs det att vi som sjuksköterskor ger rätt behandling i rätt tid men även att det finns 
korrekt dokumentation om patienten, dokumentation som även kan användas för vidare 
forskning. I dagsläget finns arbetsbladet för hjärtstopp tillgängligt som hjälpmedel, men 
långt ifrån alla sjuksköterskor använder det. Om vi kan komma fram till anledningarna till 
varför det förhåller sig på det sättet skulle arbetsbladet möjligen kunna förbättras och i sin 
tur ge sjuksköterskorna bättre verktyg för att ge patienterna säkrare och bättre vård. Det är 
därför viktigt att synliggöra och sammanställa de faktorer som gör att sjuksköterskor 
använder respektive inte använder ett arbetsblad för hjärtstopp. 
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SYFTE 
 
Att undersöka hur dokumentationsansvariga sjuksköterskor på akutmottagningar i 
Stockholms län uppfattar användbarheten av arbetsblad för hjärtstopp. 

METOD 

Ansats 
En kvantitativ ansats ansågs vara lämplig för att svara på syftet med studien för att vi 
önskade utvärdera användbarheten av hjälpmedel och kunna koppla resultatet till 
demografiska olikheter, exempelvis ålder, kön och år i yrket. En kvantitativ ansats har valts 
framför en kvalitativ då vi vill undersöka en större grupp sjuksköterskor i stället för 
kvalitativa intervjuer där antalet svarande oftast är lågt. Polit och Beck (2017) beskriver 
den kvantitativa forskningen som en väg för ett representativt urval kan tala för en större 
population. Detta gör resultatet mer generaliserbart än vid kvalitativa studier. 
  
 

Design 
Studiens design var deskriptiv tvärsnittsstudie i form av enkätundersökning. 
Tvärsnittsstudier menar Polit och Beck (2017) är lämpligt för att beskriva hur något ser ut 
vid en given tidpunkt till skillnad från hur något utvecklar sig över tid. Studien var icke 
experimentell, även kallat observationsstudie, vilket innebär att inget nytt tillförs i studien 
det finns alltså ingen intervention.  
 

Urval 
Inklusionskriterier: 

·         Legitimerad sjuksköterska 

·         Haft rollen som dokumentationsansvarig under minst ett hjärtstopp på   
    akutmottagning 

·         Arbetar på akutmottagning i Stockholm. 
  

Datainsamling 
Förfrågan om att genomföra studien på akutmottagningarna på fem av akutsjukhusen i 
Stockholms län skickades ut till respektive verksamhetschef tillsammans med en kopia av 
enkäten, en beskrivning av studien samt forskningspersonsinformationen. Efter tre veckor 
hade alla godkänt till utförandet av studien förutom ett av sjukhusen vilket nekade 
medverkan utan vidare motivering. Under tiden vi väntade på godkännande gjordes en 
enkel hemsida som innehöll beskrivning av studiens syfte, forskningspersonsinformationen 
och en länk till den webbaserade enkäten. 
 

Efter vi erhållit godkännande från fyra av fem akutmottagningar så kontaktades 
omvårdnadschefer på de berörda akutmottagningarna för att komma vidare med utskicken 
till alla anställda sjuksköterskor. En text med kort sammanfattning av studiens innehåll 
formulerades och skickades tillsammans med länk till hemsidan till omvårdnadscheferna 
för respektive akutmottagning. Omvårdnadscheferna tog i sin tur med det i veckobrevet 
som skickades via e-post till alla medarbetare på akutmottagningen. På en av 
akutmottagningarna gavs ingen möjlighet att omnämna studien i ett veckobrev som 
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skickads ut till alla anställda sjuksköterskor där. Dock tillhandahöll omvårdnadschefen där 
en lista med e-postadresser till alla sjuksköterskor som arbetar vid den akutmottagningen. 
Därför författades enskilda e-postmeddelanden innehållandes samma text som skickads 
med i veckobreven till de andra akutmottagningarna i Stockholm och skickades till alla 
adresser i ovannämnd lista. 

Enkätverktyget 
Då vi inte kunde hitta någon tidigare enkät som behandlade valt forskningsämne fick vi 
utforma en ny. Vi använde oss av Googles (2019) gratistjänst ”Google forms”, vilket är ett 
elektroniskt verktyg för att skapa enkäter på internet. När en färdig enkät finns kan en länk 
skapas och distribueras till de svarande för att fylla i enkäten online. Svaren på enkäten är 
lösenordskyddade i form av att den som skapat enkäten måste logga in med sitt 
användarnamn och lösenord för att kunna få tillgång till svaren vilket gör att obehöriga ej 
kan få åtkomst till besvarade enkäter. Google forms har en tjänst där svaren kan ses 
individuellt, tillsammans i form av tabeller och det finns även en nedladdningsbar Excelfil 
med sammanställd data av insamlade enkätsvar.  

Enkäten 
Enkäten (Bilaga A) är webbaserad, strukturerad och innehåller flervals-, ja/nej- och 
rangordningsfrågor, sammanlagt 24 frågor. Åtta frågor i enkäten är frågor med fasta 
svarsmöjligheter, vilket innebär att deltagande kryssar i en eller flera rutor med givna 
alternativ (Ejlertsson, 2014). Resten av frågorna utformad i numerisk skala. Enkäten 
utformades med frågor som svarar mot syftet. När vi tyckte att frågorna i enkäten var 
välformulerade och hade bra ordning testades enkäten på fem kollegor som var 
representativa för populationen i ett pre-test. Detta för att upptäcka delar i enkäten som är 
svåra att förstå, se om frågeföljden är bra och om svaren på frågorna ger tillräcklig 
variation (Polit & Beck, 2017). Feedback från kollegorna värderades av oss och vissa 
ändringar i enkäten gjordes. Ändringar efter feedback från pre-test ett gjordes innan nästa 
kollega fick testa enkäten. Detta för att se om de nya ändringarna var bra. Med hjälp av 
pilotstudien och Eliasons (2018) checklista för bra frågeformulär optimerades sedan 
enkäten.  

 

Bortfall 
Externt  
Med externt bortfall menas enligt Polit och Beck (2017) den del i populationen som blivit 
förfrågade om att medverka i studien men väljer att inte göra detta. Orsakerna till detta kan 
vara flera och om det externa bortfallet blir för stort kommer det att påverka 
generaliserbarheten negativt. Möjliga orsaker till att personer inte vill medverka trots blivit 
tillfrågade kan vara en stor förfrågan om att medverka i studier så att engagemanget inte 
räcker till för att besvara ännu en enkät. Ämnet kanske inte intresserar den tillfrågade 
tillräckligt mycket för att ett enkätsvar ska komma till stånd. Att datainsamlingsperioden 
varit för kort kunde också påverka det externa bortfallet då informanter kanske varit 
bortresta eller av annan anledning inte sett inbjudan till att medverka. Enligt uppgifter från 
omvårdnadscheferna på de arbetsplatser som medverkat i studien så fanns det vid 
tidpunkten för datainsamlingen sammanlagt 234 sjuksköterskor som var larminskolade. Av 
dessa så svarade 60 på enkäten.  
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Internt 
Det interna bortfallet bestod i denna studie av de som fyllt i enkäten men klickat i att de 
inte har dokumenterat tider och åtgärder, alltså inte varit dokumentationsansvariga under 
ett hjärtstopp på akutmottagning. På grund av detta matchade de inte inklusionskriterierna 
och uteslöts ur studien. Vid enkätstudier kan alltid ett visst internt bortfall förväntas, om 
det dock skulle bli för stort kan det påverka studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2017). 
Av 60 ifyllda enkäter var det fyra personer som uppgav att de inte varit 
dokumentationsansvariga och räknas för denna studie som internt bortfall. 

Dataanalys 
Det finns två sorters statistisk, den deskriptiva och den analytiska statistiken. Den 
deskriptiva statistiken syftar till att beskriva ett faktiskt förhållande, exempelvis 
medelvärde, totalvärde eller spridningsmått. Analytisk statistik handlar om att undersöka 
samband mellan två eller flera variabler. Med hjälp av matematiska modeller kan det sedan 
utrönas i fall dessa samband är överensstämmande med den population som studeras eller 
om det kan orsakas av slumpen det vill säga att resultatet är signifikant. I de flesta studier, 
och så även i denna, har en signifikansnivå på α=0,05 använts, det vill säga att det 
föreligger 95 procentlig chans att det observerade resultatet visar en skillnad som är sann. 
Eller med andra ord att det är fem procent risk att vi felaktigt förkastar nollhypotesen, det 
vill säga ett typ I-fel (Polit & Beck, 2017). För att hypotestesta data på nominal- eller 
ordinalnivå kan chi2-test utföras, det innebär att vi undersöker om fördelningen av 
individer mellan olika klasser skiljer sig från nollhypotesen, det vill säga att det inte är 
någon skillnad. Genom att räkna ut chi2-värdet och jämföra det mot det kritiska värdet för 
vår valda signifikansnivå kan vi jämföra om skillnaderna i en observerad fördelning och en 
förväntad fördelning är orsakade av slumpen. P-värdet avser sannolikheten att få det 
uppmätta värdet eller ännu ytterligare under förutsättningen att nollhypotesen är sann. P är 
alltid ett värde mellan 0 och 1 (Ejlertsson, 2012). För att hypotespröva data med 
urvalsmedelvärden användes T-test, ett test där två oberoende urvalsmedelvärden testas 
mot varandra när populationens varianser är okända men antas lika stora (Vejde, 2011).  
 
Insamlad data laddades ned i sin helhet från webbverktyget i Google forms genom export 
till en Excelfil. Av data kunde sedan tabeller och diagram skapas med Microsoft Excel 
2011[Excel]. Excel användes sedan för att göra statistiska beräkningarna, både T-testen 
och chi2 testen.  
 

Forskningsetiska övervägande 
Denna studie behövde ej ansöka om etiskt prövningstillstånd enligt Vetenskapsrådet (2017) 
eftersom den faller under “arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 
grundnivå eller avancerad nivå” och berörs då alltså inte av lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460). Vi strävade efter att uppfylla 
Vetenskapsrådets (2017) fyra krav för etisk forskning nämligen konfidentialitet, 
information, samtycke samt nyttjandekrav. Krav på konfidentialitet uppfylldes genom att 
alla deltagare svarade anonymt på enkäten och att de medverkande sjukhusens namn inte 
presenterats. Anonymitet innebär att ingen, inklusive författarna känner till 
studiedeltagarnas identitet (Kjellström, 2017). I enighet med vad Olsson och Sörenssen 
(2011) skriver om forskningsetik så har informanterna fått begriplig tydlig information, 
anpassad till den svarande om vad studien innebär och att den var helt frivillig. Deltagarna 
kunde när som helst ångra sig, avbryta att fylla i enkäten och inte skicka in den. Inskickade 
enkäter lagrades anonymt på ett av våra personliga Google-konto som var skyddat med 
lösenord så ingen annan än vi hade tillgång till enkätsvaren. E-postadress eller IP-adresser 
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till kunde inte knytas till besvarade enkäter. I de potentiella fall där en informant hade 
svarat i fritext på en enkätfråga med information som skulle kunna härledas till en patient 
eller anställd hade detta anonymiserats. Godkänd studie kommer att publiceras på DiVA-
portal (Digitala Vetenskapliga Arkivet, www.diva-portal.org) som är öppen portal och vem 
som helst kan läsa studien och dra nytta av studiens resultat. Sophiahemmet Högskolas 
etikråd finner inga etiska problem med studien, se bilaga B. 

  

RESULTAT 

 
Av alla som exponerades för inbjudan till studien genom veckobrev eller e-post var 234 
som möjligen kunde uppnå inkusionskriterierna. Detta för att 234 var det antal 
sjuksköterskor som var larminskolade, vilket innebär att de kunde vara en del i det team 
som behandlade hjärtstopp på akutmottagningen. Nedan följer en tabell (tabell 1.) över 
antal svarande från varje sjukhus som medverkade i studien och hur stor andel de utgjorde 
av de som möjligtvis kunde uppnå inklusionskriterierna.  

 

Tabell 1. Antal svarande från respektive sjukhus och andel av urvalet. 

Arbetsplats Antal n (%) Tillgängligt urval (%*) 
Sjukhus A 29 (68) 82 (35*) 
Sjukhus B 10 (16) 44 (23*) 
Sjukhus C 11 (11) 59 (19*) 
Sjukhus D 6 (5) 49 (12*) 
Total 56 (100) 234 (24**) 

* procentuell andel svarande av tillgängligt urval 
** procentuell andel svarande av totalt tillgängligt urval 

 

Demografisk data 
De första fem frågorna i enkäten behandlade demografisk data. Frågor som ställdes var hur 
länge informanten jobbat på akutmottagning, år sedan examen, ålder, vilken 
akutmottagning den informanten arbetar på och hur ofta denne går på HLR utbildning.  

Majoriteten av de som svarade på enkäten var mellan 30 och 39år gamla och fördelningen 
mellan de andra åldersspannen var relativ jämn och ingen som svarade på enkäten var äldre 
än 59 år och det var ingen som valde alternativet ”vill ej ange ålder”. (Fig. 1) 
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Figur 1. Informanternas ålder. 

På frågan om vilket år informanten tagit sjuksköterskeexamen så var medianvärdet 2011 
och medelvärdet 2008 medan typvärdet var 2017. Range för de svarande var 36 år och med 
min – max på 1982-2018. 

Endast en person (2%) hade mindre än ett års erfarenhet av arbete som sjuksköterska på 
akutmottagning. För de övriga informanterna var det en någorlunda jämn fördelning 
mellan erfarenhetsintervallerna, men majoriteten hade 3-5 års erfarenhet av arbete som 
sjuksköterska på akutmottagning, se figur 2.  

 

 

 

 
Figur 2. Års Erfarenhet av arbete som sjuksköterska på akutmottagning. 
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Informanterna fick sedan svara på frågan hur ofta de går på hjärt- lungräddningsutbildning. 
Här uppgav de flesta att de gick en sådan utbildning varje år eller oftare. Se figur 3 för 
fördelning av erhållna svar.  

 

Figur 3. Hur ofta informanterna genomgår hjärt- och lungräddningsutbildning. 

 

Arbetsbladet 
Informanterna tillfrågades om de använder ett arbetsblad när de dokumenterar under 
pågående hjärtstopp. Av de 56 informanter som svarade så använder 46 (82%) ett 
arbetsblad* under pågående hjärt- lungräddning och 9 st (16%) gör det inte och en (2%) 
skriver direkt i dokumentationsprogrammet på datorn. Störst andel sjuksköterskor som inte 
använder ett arbetsblad finns vid Sjukhus D där bara två av sex (33%) använder 
arbetsbladet. Både sjukhus B (10 st) och Sjukhus C (11 st) uppger 100% av informanterna 
att de använder ett arbetsblad för hjärtstopp. På Sjukhus A använder 23 av 29 (79%) 
sjuksköterskor sig av ett arbetsblad (Fig. 4) För att se huruvida skillnaderna mellan de 
olika sjukhusen och användandet av arbetsblad var signifikant gjordes en chi2-beräkning 
med 3 frihetsgrader och signifikansgräns α = 0.05. Denna visade att resultatet var 
signifikant med ett p-värde på <0.01 

* Här räknas både HLR-rådets arbetsblad och modifierade varianter samman. 
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Figur 4. Andel som använder respektive inte använder ett arbetsblad för hjärtstopp under 

pågående hjärt- lungräddning. * = p<0.01  

Majoriteten, 40 st (63%) använder arbetsbladet som underlag för sin 
sjuksköterskeanteckning i journalsystemet, sju (13%) gör det inte och åtta (14%) 
dokumenterar inget i journalsystemet efter ett hjärtstopp. En person (2%) svarade ”vet ej” 
(Fig 5.) 

 

Figur 5. Använder informanterna arbetsbladet som underlag för sin 
sjuksköterskeanteckning i journalsystemet? 

Vidare jämfördes de användandet- eller icke användandet av arbetsblad mot ålder. Här 
kunde vi se att alla tio informanterna i åldersspannet 20-29år använde arbetsbladet medan 
de flesta som inte gjorde det var mellan 30-39 år. Av de som var mellan 30-39år använde 
25 av 30 informanter arbetsbladet. I åldersspannet 40-49 och 50-59 använde åtta av nio 
respektive sex av sju arbetsbladet.  

 

De 19 informanter som uppgav att de inte använder arbetsbladet ombads ange en till tre 
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lättöverskådligt” (11), ”Jag anser att det går långsammare att dokumentera på 
arbetsbladet än på ett blankt papper” (10) och ”Jag tycker att det är svårt att hitta på 
arbetsbladet” (9). Antal för de övriga svarsalternativen finns presenterade i figur 6. 

Figur 6. Angivna anledningar att inte använda arbetsbladet. 

 

Informanterna hade förutom de nio svarsalternativen ovan möjligheten att själva skriva en 
anledning till att de inte använder arbetsbladet. Tre informanter nyttjade denna möjlighet 
och svar som uppgavs där var: ”Det kan hända att jag ej använder bladet vi har, och det 
kan vara för att jag började dokumentera på det närmaste blad som jag hade. I regel så för 
jag in de parametrar som jag har på ett hjärtstoppsblad sen. Tycker listan är jättebra- ett 
bra stöd men det är inte allt för överskådlig[sic!].”, “Ibland ändras rytmen eller så 
avbryts HLR och återupptas, det är svårt att dokumentera det i vårt arbetsblad i tid.” och 
“på [sic!] vårt papper känner jag att rutorna man skriver tidpunkterna i är för små.”  

Efter frågor om bakgrund och huruvida informanterna använder arbetsbladet eller ej 
presenterades tolv påståenden. Informanterna fick då svara på hur väl dessa påståenden 
stämde in på dem. Skalan gick från ett till tio där ett är detsamma som instämmer inte alls 
och tio är instämmer helt. Utifrån detta kunde medelvärden, standardavvikelser, median, 
spridningsmått och typvärde räknas ut (Tabell. 2). I de fall flera typvärden förekommer 
redovisas de som n/n.  
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Tabell 2. Resultat av påståenden om arbetsbladet. 

Påstående Medel (SD) Median (Range) Typvärde 
Jag har fått avsatt tid för att lära mig 

använda arbetsbladet på HLR-
utbildningen. 

3,4 (2,8) 3 (1-10) 1 

Jag tycker att arbetsbladet hjälper mig 
att hålla koll på tiderna för givna 
läkemedel, hjärtrytmsanalys och 

defibrilleringar. 

7,3 (2,5) 8 (1-10) 8 

Jag tycker att tidsskalan är tillräckligt 
lång. 7,6 (2,8) 9 (1-10) 10 

Jag tycket det är lätt att hitta på 
arbetsbladet även när jag är stressad. 5,5 (2,9) 5 (1-10) 5 

Jag tycker att de variabler som behövs 
är med på arbetsbladet. 7,6 (2,0) 8 (2-10) 8 

Jag känner mig bekväm med att 
använda arbetsbladet. 6,4 (2,9) 7 (1-10) 7/8 

Det går snabbare att skriva på 
arbetsbladet än ett blankt papper. 5,8 (3,2) 6 (1-10) 10 

Jag tycker att det är lätt att förstå hur 
arbetsbladet är uppbyggt och hur man 

navigerar i det. 
6,3 (2,7) 7 (1-10) 8 

Jag anser att det gick snabbt att lära 
mig använda arbetsbladet. 6,3 (2,7) 6 (1-10) 8/5 

Efter att jag en gång lärt mig använda 
arbetsbladet är det inga problem att 

komma ihåg hur det används. 
6,3 (3,0) 7 (1-10) 10 

Arbetsbladet hjälper mig att utföra 
nödvändiga åtgärder utan allvarliga 

fel/felfritt 
6,2 (2,6) 6 (1-10) 5 

Jag tycker om att använda 
arbetsbladet. 6,0 (3,0) 7 (1-10) 9/1 

 

Där informanterna gavs utrymme att svara på hur de vill att det ska vara framöver föll 
svaren ut som visas i tabellen nedan (tabell 3.)  

Tabell 3. Resultat av påståenden om framtiden med arbetsbladet. 

Påstående Medel (SD) Median (Range) Typvärde 

Jag tycker att arbetsbladet ska få 
större plats på A-HLR-utbildningen. 7,6 (2,2) 8 (1-10) 10 

Jag tycker riktlinjerna för vad 
sjuksköterskor ska dokumentera i 
journalen efter hjärtstopp borde 

förtydligas. 

8,1 (2,3) 9 (1-10) 10 

Jag är positivt inställd till att testa 
app-baserade hjälpmedel för 

dokumentationsansvarig 
sjuksköterska vid hjärtstopp. 

6,3 (3,2) 7 (1-10) 10 
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Av de påståenden som handlar om användbarhet gjordes en jämförelse av medelpoäng 
mellan de som använder och de som inte använder arbetsbladet för att kunna hitta 
skillnader i hur informanterna uppfattar användbarheten. Dessa resultat redovisas i tabell 4. 
För att se om skillnaden var signifikant utfördes ett T-test. I T-testet var alla fem frågor 
som avser arbetsbladets användbarhet representerade och testet jämförde de som använder 
ett arbetsblad och de som inte gör det. T-testet som utfördes var tvåsidigt, parat och visade 
ett signifikant resultat med ett p-värde på <0.001.  

 

Tabell 4. Jämförelse av uppfattning om användbarhet mellan informanter som använder- 
och de som inte använder arbetsblad.* =  p <0.001 

Påstående 

Medel för de 
som använder 
arbetsbladet 

Medel för de som 
ej använder 
arbetsbladet Skillnad 

Jag tycker att det är lätt att förstå 
hur arbetsbladet är uppbyggt och 

hur man navigerar i det. 
7,0 3,6 3,4 

Jag anser att det gick snabbt att lära 
mig använda arbetsbladet. 7,0 3,1 3,9 

Efter att jag en gång lärt mig 
använda arbetsbladet är det inga 
problem att komma ihåg hur det 

används. 

6,9 3,6 3,3 

Arbetsbladet hjälper mig att utföra 
nödvändiga åtgärder utan allvarliga 

fel/felfritt. 
6,7 3,3 3,4 

Jag tycker om att använda 
arbetsbladet. 6,9 1,7 5,2 

Sammanslagning av påståenden 
gällande användbarheten* 6,9 3,0 3,9 

 

 

Jämförelser gjordes mellan de som använder arbetsbladet och de som inte gör det för att se 
skillnader i om informanterna ansåg sig ha fått avsatt tid för att lära sig arbetsbladet på 
HLR-utbildningen. Här kunde ingen signifikant skillnad uppmätas mellan grupperna. Inte 
heller kunde någon signifikant skillnad hittas i påståendet om att arbetsbladet skulle få mer 
plats på A-HLR-utbildningen när vi jämförde de som använde arbetsbladet med de som 
inte gjorde det.  

Informanternas svar på de påståenden som avser uppfattningen om arbetsbladet jämfördes 
sedan sjukhusen emellan för att se om något sjukhus uppfattade arbetsbladet signifikant 
mer positivt eller negativt jämfört med de andra sjukhusen. Detta gjordes genom att ett 
medelvärde för samtliga sjukhus och varje påstående räknades ut och sedan jämfördes mot 
resultatet från varje enskilt sjukhus och påstående, se Tabell 5. Med hjälp av T-test gjordes 
då signifikansberäkningar för varje sjukhus värde mot medelvärdet av samtliga sjukhus. 
Av detta framkom endast ett signifikant resultat som visade att informanterna som arbetar 
vid Sjukhus D inte uppfattar arbetsbladet lika positivt som de andra sjukhusen, T-testet 
som jämförde Sjukhus Ds resultat med medelvärdet av samtliga sjukhus gav ett signifikant 
resultat p <0.0001. Testet utfördes som ensidigt parat. 
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Tabell 5. Sammanställning av sjukhusen uppfattning om arbetsbladet samt medelvärde för 
varje påstående. *** = p<0.0001, ns = icke signifikant. 

Påstående 
Sjukhus 

D 
Sjukhus 

B  
Sjukhus 

C  
Sjukhus 

A Medel 
Jag tycker att arbetsbladet 
hjälper mig att hålla koll 

på tiderna för givna 
läkemedel, 

hjärtrytmsanalys och 
defibrilleringar. 

4,5 8,0 8,3 7,2 7,0 

Jag tycker att tidsskalan är 
tillräckligt lång. 5,8 8,9 7,6 7,6 7,5 

Jag tycket det är lätt att 
hitta på arbetsbladet även 

när jag är stressad. 
4,5 5,2 5,4 5,8 5,2 

Jag tycker att de variabler 
som behövs är med på 

arbetsbladet. 
6,5 8,6 7,5 7,4 7,5 

Jag känner mig bekväm 
med att använda 

arbetsbladet. 
5,2 6,0 7,1 6,5 6,2 

Det går snabbare att skriva 
på arbetsbladet än ett 

blankt papper. 
3,7 7,0 7,1 5,4 5,8 

Jag tycker att det är lätt att 
förstå hur arbetsbladet är 

uppbyggt och hur man 
navigerar i det. 

4,5 6,2 6,5 6,7 6,0 

Jag anser att det gick 
snabbt att lära mig 

använda arbetsbladet. 
4,0 6,7 6,1 6,6 5,9 

Efter att jag en gång lärt 
mig använda arbetsbladet 

är det inga problem att 
komma ihåg hur det 

används. 

3,8 6,8 6,2 6,7 5,9 

Arbetsbladet hjälper mig 
att utföra nödvändiga 

åtgärder utan allvarliga 
fel/felfritt 

4,5 6,7 6,9 6,0 6,0 

Jag tycker om att använda 
arbetsbladet. 4,0 6,2 6,1 6,4 6,7 

Signifikansberäkning för 
sjukhus mätt mot 

medelvärdet för alla 
sjukhus 

*** ns ns ns - 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur akutsjuksköterskor som dokumenterar HLR 
med stöd av arbetsblad uppfattar dess användbarhet. Frågeställningen var varför en del av 
sjuksköterskorna hellre skriver på baksidan av arbetsbladet eller annan bit av papper än på 
ett för ändamålet speciellt framtaget arbetsblad när de dokumenterar under HLR?  

Att använda arbetsblad under HLR  
Arbetets resultat visade bland annat att majoriteten av sjuksköterskorna på de fyra 
akutsjukhusen i Stockholm som deltog i studien använde någon form av arbetsblad. Med 
ett arbetsblad menas antingen det arbetsblad som rekommenderas av HLR-rådet eller det 
som HLR-ansvariga på sjukhuset modifierat efter eget tycke och behov. Diskrepansen 
mellan studiens resultat och det som vi förväntade oss blev dock ganska stor. Det är 
positivt om verkligheten ser så ut men våra egna erfarenheter från dokumentation under 
pågående HLR samt flertalet iakttagelser och åsikter från kollegor om arbetsbladet talar för 
att användandet av arbetsbladet är lägre och går att förbättra. Antagligen kunde resultatet 
påverkats av att vissa respondenter svarade att de använde arbetsbladet för att de visste att 
de borde använda det vid hjärtstopp, det brukar betonas noga under HLR-utbildningar. 
Fenomenet med allmänna tendensen att ge mer positiva svar vid enkätundersökningen är 
känt sedan tidigare (Nyström, 2011) vilket ansågs också kunna påverka resultatets siffror. 
En annan aspekt som dykt upp under analysen av resultatet är om den frågan som handlar 
om ifall sjuksköterskor använder arbetsbladet eller inte borde formulerats annorlunda. 
Detta efter som våra och respondenternas uppfattning om vad ”att använda arbetsbladet” 
innebär kan skiljas åt. Vissa respondenter kanske menade – så som ansetts av oss – att de 
använde arbetsbladet som underlag för dokumentation av allt som händer under HLR, 
vissa kan ha menat att arbetsbladet användes som lathund då det innehåller uppgifter som 
är svåra att komma ihåg under stress (exempelvis algoritmer för olika hjärtrytmer, doser av 
läkemedel eller tidsintervaller mellan doserna) och vissa använde kanske endast tidsskalan. 
Denna aspekt kan ha påverkat resultatet. Å andra sidan kunde resultaten i frågan om 
användandet av arbetsbladet vid HLR påverkas åt det högre hållet på grund av att de 
modifierade arbetsblad inkluderades i enkäten. 

Vidare i resultatet framkom att majoriteten av sjuksköterskorna som använder arbetsbladet 
vid pågående HLR även använder det sedan som underlag för dokumentation av hjärtstopp 
i patientjournalen. Intressant var att tretton procent av sjuksköterskorna inte använder den i 
arbetsbladet samlade data för dokumentation, fjorton procent av sjuksköterskorna i studien 
uppgav att de inte dokumenterar något alls i patientjournalen efter hjärtstopp. En av 
sjuksköterskorna visste inte om hon använde arbetsbladet för dokumentation i 
patientjournalen eller inte. Det senaste svaret tyder antagligen på att sjuksköterskan inte 
förstod eller missuppfattade frågan. Det är viktigt att påpeka att själva arbetsbladet inte är 
journalhandling utan är hjälpmedel som är skapad av experter i HLR-rådet. Fullständigt 
ifyllt arbetsblad innehåller den information som krävs för korrekt dokumentation av 
hjärtstopp i patientjournal och i Svenska HLR-registret. Forskning visar att det inte bara 
förekommer att viktiga data saknas i patientjournaler utan även i materialet som skickas till 
Svenska hjärt- lungräddningsregistret (Jussén, 2016; Herlitz et al., 2009) vilket kan tyda på 
att arbetsbladet för hjärtstopp inte används så ofta som det borde eller inte används på rätt 
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sätt. I studiens resultat ser vi alltså att en del av information som samlats av 
sjuksköterskorna under HLR på arbetsbladet inte gått vidare vilket innebär att arbetsbladet 
inte uppfyllt sitt syfte. Vad kan det bero på? Vi håller med Jussén (2016) som antar att en 
del sjuksköterskor tror att ifyllt arbetsblad räcker som dokumentation av HLR och/eller att 
vissa sjuksköterskor inte vet att de måste dokumentera i patientjournalen eller vilken 
information som ska finnas där i. I resultatet hittar vi således också ett högt medelvärde 
(8,2) för just den frågan om huruvida riktlinjerna för vad sjuksköterskor ska dokumentera i 
journalen efter hjärtstopp borde förtydligas. Trots att vi inte kunde hitta några tidigare 
studier som belyser just hur sjuksköterskor förhåller sig till arbetsblad som används vid 
HLR finns det forskning som belyser brister i pappersbaserad dokumentation under HLR. 
Peace et al. (2014) påstår att checklistor eller pappersblad som oftast används för 
dokumentation av HLR är suboptimala på grund av att viktiga delar i behandlingen lätt 
missas och samt viktiga för behandlingen tidpunkter dokumenteras felaktigt. Peace et al. 
(2014) påstår även att studier om dokumentation vid HLR har visat att anteckningar om 
hjärtstopp saknar oftast rekommenderade tidsangivelser till exempel tid för första 
defibrillering eller tidpunkter för läkemedelsadministration - information som är av stort 
värde för forskning om HLR och behandlingens kvalitet. Peace et al. (2014) konstaterar 
vidare att pappersdokumentation under pågående hjärtstopp brister i flera avseenden men 
förklarar inte orsaker till det. Respondenterna som uppgav att de inte använde arbetsbladet 
under HLR förklarar det bland annat med att arbetsbladet inte är lättöverskådligt, det är 
svårt att hitta på det och det är antagligen därför tar det för respondenterna längre tid att 
skriva i bladet än på en bit papper. Nästan hälften av respondenterna uppgav att de inte 
kände sig bekväma med arbetsbladet. 

De akutmottagningar som använder sig av modifierade varianter av Svenska hjärt- 
lungräddningsrådets arbetsblad har i första hand gjort ändringar i layouten men behållit de 
flesta variablerna. Därför anser vi att alla arbetsblad kan ingå i studien då de är så pass lika 
i sin utformning.  

Forskningen visar att användandet av standardiserade metoder, behandlingar, checklistor 
och dylikt ökar patientsäkerheten (Cronewett, 2007; Ko et al., 2011). Statistiska data från 
dokumentation av hjärtstopp är en viktig del i utvecklingen av behandlingsmetoder för 
hjärtstopp. Forskningen kritiserar brister i sedvanlig pappersdokumentation av hjärtstopp. 
Sammanfattningsvis kan sägas att dokumentationen bidrar till ökar patientsäkerheten 
utifall att den utformas väl och används på ett korrekt sätt.   

Arbetsbladets användbarhet 
Termen "användbarhet" beskriver hur lätt det är för användare att exakt och effektivt 
genomföra en uppgift med hjälp av en produkt (Zhang & Walji, 2011). En produkt med bra 
användbarhet innebär att den är lätt att använda, att den är effektiv, intuitiv och förlåtande. 
Den möjliggör att utföra nödvändiga uppgifter snabbt, effektivt och med minimal kognitiv 
ansträngning (Johnson et al., 2011; Belden, Grayson, & Barnes, 2009). U.S. Department of 
Health and Human Services (2018) sammanfattar fem huvudfaktorer som karakteriserar 
användbarhet hos en produkt. Det är dessa faktorer som arbetets enkätfrågor om 
arbetsbladets användbarhet grundades på. Från svaren på ovannämnda frågor framkom det 
att de flesta sjuksköterskor som använde arbetsbladet uppfattar bladets användbarhet 
förhållandevis god med svarens medelvärde 6,2 på skalan mellan 1 och 10. Svarens breda 
spridningsmått samt typvärde 5 och lägre på tre av dessa fem frågor tyder dock på att 
åsikter är mycket spridda åt båda håll vilket bekräftar att det finns stor potential för 
förbättring av användbarheten.   
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Det fanns signifikant skillnad (p < 0,001) i uppfattning av arbetsbladets användbarhet 
mellan sjuksköterskor som använder och som inte använder arbetsbladet: sjuksköterskor 
som använder arbetsbladet värderar användbarheten av arbetsbladet betydligt högre än 
sjuksköterskor som inte använder arbetsbladet. Det är förvisso ett förväntat resultat - det 
kan tyckas vara naturligt att undvika att använda produkt/system/vara som man upplever är 
svår/krånglig/inte lättöverskådlig.   

Arbetsbladet för hjärtstopp används under mycket speciella förhållanden. Hjärtstopp är en 
mycket dramatisk händelse och att behandla hjärtstopp handlar bokstavligen om liv och 
död och är därför en påfrestande uppgift som kräver kunskap, hög prestanda, snabbhet och 
bra samspel i larmgruppen. Oavsett hur tränad, erfaren och kunnig en person är blir den 
oftast stressad. Därför anser vi att det är extra viktigt att hjälpmedel som används under 
stressande förhållanden är utformade på så sätt att de är för alla enkla för att lära sig, lätta 
att komma ihåg det man lärt sig, hjälper att utföra sina uppgifter utan att göra fel, det vill 
säga att de har hög användbarhet.   

Det kan vara svårt att dokumentera under HLR. Arbetsbladet för HLR i den form som 
används idag har tagits fram år 2016 av HLR-rådet i syftet att underlätta 
hjärtstoppsbehandling och dokumentationen. Enkel sökning på nätet visar att ett flertal 
sjukhus sedan dess har tagit fram egna arbetsblad i syftet att göra det mer användbart. 
Oftast handlar det om ändringar i layouten då innehållet är viktig och måste finnas kvar. 
Sextiotre procent av studiens respondenter uppgav att de använde just den modifierade 
varianten. Modifierade arbetsblad finns även på våra arbetsplatser, vilket kan ses som en 
indikation på att ”originalet” upplevs som ofullständig och svår av många. Men även det 
modifierade arbetsbladen skulle kunna vara bättre enligt de respondenter som använder 
dem. De tycker att arbetsbladet behöver vara mer överskådligt så det blir lättare att hitta på 
det, speciellt under stressiga förhållanden, så att dokumentering kräver minimalt med tid. 
Lättöverskådligt arbetsblad blir då lättare att lära sig och att sedan komma ihåg hur det ska 
användas.  

HLR-träning  
Bra teamarbete, god kommunikation mellan teammedlemmar samt adekvat och noggrann 
dokumentation av utfört arbete är några av kvalitetsmarkörerna för säker vård. Lärande 
inom patientsäkerhet och säker vård ska vara en betydande del för alla utbildningar inom 
vården. (SSF, 2016). Viktig kunskap som ökar patientsäkerheten uppnås via djup förståelse 
och upprepade träningstillfällen (SSF, 2016). Detta är även gällande för HLR-utbildning. 
Vår studie visade att nästan hälften av respondenterna uppgav i enkäten att de genomgår 
HLR-utbildningen vartannat år eller mer sällan. De flesta av respondenterna var även 
överens om att de har fått för lite tid för att lära sig HLR-arbetsbladet. Utbildning av 
personalen är grundläggande för både tekniska och icke-tekniska kompetenser i hjärt- och 
lungräddning (Abella, 2013; Soar, Edelson & Perkins, 2011). HLR-rådet som utarbetar 
svenska riktlinjer för HLR kräver att vårdpersonalen genomgår repetitionsutbildningen 
minst varje år, rekommendationen är dock att göra det ännu oftare, var sjätte månad. 
Abella (2013) menar att traditionell modell av professionell HLR-träning som förutsätter 
repetitionskurser endast varje två år eller mer sällan är föråldrad och att longitudinella 
studier visar att betydliga försämringar i personalens kompetens uppstår redan efter tre 
månader efter genomgången utbildning vilket äventyrar patientsäkerheten. Vi anser att 
kombinationen av det faktum att HLR-utbildningen sker vartannat år eller mer sällan samt 
att det inte ges tillräckligt med tid att lära sig arbetsbladet under utbildningen (oftast 
presenteras det snabbt under utbildningen utan ordentlig genomgång) kan bidra till att 
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sjuksköterskor inte känner sig trygga i arbetet med ett arbetsblad för 
hjärtstopp. Arbetsbladet bör få ta mer tid i anspråk under HLR-utbildning, alla deltagare 
bör få prova att dokumentera under simulerade hjärtstopp och sedan är det viktigt att de 
ifyllda bladen gås igenom i gruppen i syftet att uppnå kunskap om hur arbetsbladet 
används på bästa sätt.    

 
Applikationbaserade hjälpmedel för dokumentation under HLR 
Forskning visar att elektroniska hjälpmedel för dokumentation under HLR vinner mark i 
modern sjukvård då de sparar tid och ökar behandlingens noggrannhet och 
dokumentationens kvalitet (Grundgeiger et al., 2016; Peace et al., 2013). Peace et al. 
(2013) gjorde studie där bland annat nio HLR-dokumentationsansvariga sjuksköterskor fått 
svara i enkät som handlade om nuvarande och framtida HLR-dokumentationsmetoder. Åtta 
av nio sjuksköterskor svarade att de skulle föredra att använda en applikation på surfplatta 
för dokumentation under HLR. Alla sjuksköterskorna i den studien uppgav att 
tablettbaserad dokumentation var ”mycket bättre” i frågan om dokumentationens snabbhet, 
noggrannhet av införande data samt smidighet för rapportering i jämförelse med 
konventionell dokumentation. Grigg et al. (2013) uppger att jämförelser mellan American 
Heart Associations arbetsblad och ett elektroniskt system i frågan om användbarhet som 
gjordes i studie visat att respondenter "håller med" eller "starkt håller med" att elektroniska 
system för dokumentation är lättare att lära sig, lättare att använda när man gör flera saker 
samtidigt och är mer effektiv än pappersbaserat arbetsblad. Peace et al. (2013) ger ett 
mycket talande exempel på att där sjuksköterskan dokumenterade på papper i 77 sekunder 
behövdes det endast tre sekunder att dokumentera samma sak med hjälp av surfplattan. 

Även respondenterna i detta arbete är positivt inställda till att testa applikationsbaserade 
hjälpmedel för att dokumentera HLR (medelvärdet 6,3). Vi anser att evidensen talar för att 
den nya generationen av dokumentationssystem kommer vara digitala. Omställningen till 
ett digitalt arbetsblad skulle kosta både i ansträngning och rent monetärt men det finns 
uppenbarligen klara vinster med digitala system.  

Vi anser att en av studiens starka sidor är att inga tidigare enkätstudier om HLR-
arbetsbladet har gjorts. Respondenter som använder arbetsbladet i sin vardag kunde via 
enkätens frågor och påståenden uttrycka sina åsikter och förmedla både positiva och 
negativa uppfattningar av arbetsbladet vilka kan spela en viktig roll i framtida utvecklings- 
och förbättringsarbete. I arbetet finns betydligt mer data än vi valt/haft resurser till att 
analysera och jämföra som förhoppningsvis kan visa flera aspekter som berör arbetsbladet 
och dess användare och vara utgångspunkt för vidare studier i ämnet. Det skulle vara 
intressant att försöka utvärdera användbarhet av arbetsbladet via andra metoder till 
exempel via användbarhetstester som används vid utvärdering av digitala interaktiva 
system för att undersöka om att de går att tillämpa till pappersbaserade och jämföra 
resultat. Som en svaghet kan nämnas arbetets låga generaliserbarhet relaterad till låg 
svarsfrekvens och vissa frågor/påståenden i enkäten med facit i hand kunde formulerats 
tydligare. 
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Metoddiskussion 
 

Ansats 
Till denna studie valdes en kvantitativ ansats framför en kvalitativ. Detta för att kunna 
samla in data från fler personer och på sådant sätt göra resultatet mer generaliserbart (Polit 
& Beck, 2017). Målet var inte att några få personer skulle ge djupa, ingående 
beskrivningar av arbetsbladet då en kvalitativ ansats hade valts, utan att låta så många som 
möjligt ge en bild av sina uppfattningar av arbetsbladet. Om studiens syfte istället hade 
varit exempelvis att belysa upplevelser av att arbeta med ett arbetsblad för hjärtstopp hade 
en kvalitativ studie med intervjuer lämpat sig bättre. 

Design  
En icke-experimentell tvärsnittsstudie passade väl med vald ansats och för att svara mot 
syftet. Icke-experimentell för att det fanns ingen avsikt att tillföra eller påverka någon 
variabel och tvärsnitt istället för kohort eller longitudinell för att syftet var att undersöka 
hur arbetsbladet uppfattades vid en viss tidpunkt och inte hur uppfattningarna förändrades 
över tid (Polit & Beck, 2017).  

Enkäten 
Fördelar med en webbaserade enkäter är att de är snabba att distribuera, helt anonyma och 
det finns goda möjligheter att snabbt kunna tillgå och sammanställa insamlad data. Då 
ambitionen i denna studie var att nå så många sjuksköterskor i Stockholms län som möjligt 
under en begränsad tid föll valet på just webbaserade enkäter framför konventionella. 
Potentiella fördelar med en pappersvariant av enkäten som delats ut personligen hade varit 
att fler då hade svarat på enkäten och att informanterna samtidigt hade haft chansen att 
ställa frågor kring enkäten menar Polit och Beck (2017) som också hävdar att utdelande av 
enkäter i en klinisk miljö är relativt billigt och ger hög svarsfrekvens.  

Vi har under utformandet av enkäten försökt att hålla oss objektiva och inte lägga några 
värderingar i om arbetsbladet är ett bra verktyg eller ej. Dock kan det inte helt uteslutas att 
våra egna erfarenheter och åsikter har färgat frågorna. Detta kan varit en bias som 
omedvetet ha påverkar informanterna i hur de svarade (Polit & Beck, 2017). 
 
Utförandet av en pilotstudie gav möjligheten att ändra ordningsföljd på frågorna och 
omformulera de frågor som uppfattades eller kunde ha uppfattats som otydliga. Att en 
pilotstudie genomfördes ökar studiens reliabilitet och minskar risken för resultatbias (Polit 
& Beck, 2017).  
 
En stor del av påståendena i enkäten som informanterna fick förhålla sig till var 
presenterade med instämmer inte alls till instämmer helt. Denna skala är en form av 
likertskala men i enkäten som används i denna studie fanns det ingen neutral punkt, vilket 
det ofta gör på en likertskala. Likertskalor har nämligen traditionellt sett nästan alltid ett 
ojämnt antal svarsalternativ, till exempel en skala med fem eller sju punkter på en linje 
(Polit & Beck, 2017). I denna studie användes en 10-gradig skala utan neutral mittpunkt. 
Detta kan ha tvingat informanter att välja sida, mot att instämma eller inte, även om de i 
själva verket är helt neutrala. Fördelen med en 10-gradig skala framför en fem- eller 
sjugradig är att det gick att få mer nyanserade svar. Påståendena var i enkäten inte 
obligatoriska, det vill säga informanterna kunde skicka in enkäten utan att ha fyllt i alla 
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påståenden. Det hittades endast tre påståenden som informanter lämnat utan att fylla i. För 
detta togs hänsyn när medelvärden et cetera räknades fram. För att försäkra sig om att alla 
enkäter blev till fullo besvarade skulle alla påståenden gjorts obligatoriska när enkäten 
skapades. Huruvida enkätens frågor och påståenden svarade mot syftet kan det 
argumenteras för att de tre sista frågorna inte direkt gör det men vi ville ändå ha med dessa 
då det ger en bredare helhetsbild av hur informanterna förhåller sig till arbetsbladet om 
funktion mer än bara ett arbetsblad i pappersformat.  
 
Datainsamling 
Det enkätverktyg som användes för datainsamlingen gav möjligheten att samla in 
enkätsvar anonymt. Informationen lagrades digitalt hos Google och kunde endast ses av de 
personer som hade lösenord till enkäten, vilka var de två studenter som genomförde 
studien. Efter datainsamlingsperiodens slut laddades svarsdata ner och lagrades under 
resterande tid av studien lokalt på forskarnas datorer och enkäten raderades. Dessa åtgärder 
gav oss möjligheten att fullt kontrollera att ingen obehörig hade åtkomst till data. 

 
Med hjälp av omvårdnadschefer kunde länk till hemsidan med 
forskningspersonsinformationen och länk till enkäten distribueras. Detta gjordes på tre av 
fyra sjukhus med hjälp av digitala veckobrev som skickades ut till berörd personal. Här 
finns det en möjlighet att även någon ur annan arbetskategori kan ha skickat in enkäten 
eftersom veckobrev generellt inte skickas till olika arbetskategorier separat. Även om 
risken att någon som inte är sjuksköterska kan ha lämnat in enkät får detta ses som ytterst 
otroligt eftersom endast sjuksköterskor använder arbetsbladet och det är svårt att finna 
någon rimlig motivering till att en person som icke är sjuksköterska skulle ägna tid åt att 
fylla i den. Då det generellt är hög arbetsbelastning på akutmottagningarna i Stockholm 
finns möjligheten att informationen om studien inte uppmärksammades av alla 
sjuksköterskor i populationen då de möjligen kan ha missat det i veckobrevet eller kanske 
inte läser sina veckobrev över huvud taget. På ett av sjukhusen fanns ingen möjlighet att 
informera om studien i ett veckobrev, istället skickades ett email till de som enligt 
omvårdnadschefen på det sjukhuset var larminskolade och därigenom möjligen kan ha 
använt arbetsbladet för hjärtstopp. Svarsfrekvensen på detta sjukhus var markant högre 
(36%) jämfört med snittet för alla sjukhus (24%). Anledningen till detta kan ha varit att 
personal läser sina email mer noggrant än veckobreven eller att de fick ett personligt e-
mail. Vi anser dock inte att det faktum att vägarna informanterna fick inbjudan till studien 
skiljer sig mellan sjukhusen inte har påverkat resultatet.   
 
Svarsfrekvensen för hela urvalsgruppen var 24% vilket är lågt. Dock menar Polit och Beck 
(2017) att det är inget ovanlig med svarsfrekvens under 50% vid postade eller 
internetbaserade enkätundersökningar. Låg svarsfrekvens påverkar generaliserbarheten 
negativt eftersom de personer som valde att inte svara på enkäten kan ha en annan 
uppfattning om den. Vad som däremot kan ses som en styrka i studien är dess stora urval 
mätt mot populationen. Den tillgängliga populationen var förhållandevis stor sett till hela 
populationen. Av de sju akutmottagningar som finns i Stockholms län utgjorde fyra 
stycken urvalet. Att ha en stor urvalsgrupp minskar risken för urvalsbias (Polit & Beck, 
2017). En låg svarsfrekvens kan även ge en bias vilket i denna studie skulle kunna vara att 
de sjuksköterskor som inte använder arbetsbladet anser att de inte bör svara på enkäten 
eller att de känner att de borde använda arbetsbladet men inte gör det och väljer av den 
anledningen att inte svara på enkäten.  
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Dataanalys 
Alla statistiska beräkningar i denna studie har utförts av forskarna själva med hjälp av 
Microsoft Excel. Initialt var tanken att göra beräkningarna i SPSS men eftersom detta 
program inte kunde erhållas av någon av oss till denna studie fick Excel ses som det näst 
bästa alternativet. Ingen av oss har någon gedigen erfarenhet av statistiska beräkningar 
men anser att med hjälp av hjälpfunktionen i Excel och Statistik med Excel 2010 (Vejde, 
2011) har beräkningar utförts korrekt. 

Vi är medvetna om att kvantitativa studier som redovisas med hjälp av tabeller och 
diagram kan upplevas som torra och svårlästa. Vi valde därför att inte redovisa svaren på 
alla frågor för sig utan att sammanfatta dem i så få tabeller som möjligt. Numerisk skala 
som användes i enkäten är av ordinalskala som möjliggör beräkning av både typvärde, 
median och medelvärde med standardavvikelse vilket gör resultatet mer överskådlig för 
varje enskild fråga. Vi väljer dock att tolka resultat utifrån medelvärdet på grund av högt 
spridningsmått i svaren. 

Slutsats 
Slutsatsen av studien är att det finns förbättringspotential för användbarheten av 
arbetsbladet, men att majoriteten av sjuksköterskorna ändå använder arbetsbladet när de 
har dokumentationsansvar vid HLR. Det finns önskemål bland sjuksköterskorna om att 
mer tid på HLR-utbildningen avsätts för att lära sig hur man använder arbetsbladet under 
HLR. Det finns även behov av tydligare riktlinjer för dokumentation av HLR i 
patientjournalen. Studien visade även att sjuksköterskorna är öppna för att testa 
applikationbaserade hjälpmedel för dokumentation under pågående HLR.     

Klinisk tillämpbarhet 
Denna studie har visat att det inte är alla som dokumenterar tidpunkter och åtgärder vid 
hjärtstopp använder ett arbetsblad, även att en del anser att det finns brister i utbildningen 
kring arbetsbladet och hur det är utformat. Med detta som grund finns det många 
möjligheter för vidare studier om förbättringsarbete, utbildning och utveckling kring 
arbetsbladet, exempelvis för Svenska hjärt- och lungräddningsrådet att fortsätta med. På 
regional nivå kan denna studie användas av exempelvis HLR-instruktörer för att få en 
indikation om hur sjuksköterskor uppfattar arbetsbladet och anpassa sin HLR utbildning 
efter det. Vidare forskning och utveckling kring arbetsbladet kan leda till bättre och 
tydligare dokumentation och därigenom ge en säkrare vård för patienten och ett mer 
korrekt underlag för hjärtstoppsforskning. Fortsatta studier med exempelvis 
videoövervakade hjärtstopp skulle kunna ge en “golden standard” för att studera 
exaktheten av dokumentationen vid hjärtstopp och konkret kunna svara på frågan hur bra 
arbetsbladet är. Även studier som undersöker effekten av extra utbildning för arbetsbladet 
vore av värde.  
 

 

 
 

 



 

26 
 

REFERENSER 
 

Abella, B. S. (2013). The importance of cardiopulmonary resuscitation quality. Current 
Opinion in Critical Care, 19(3), 175-180. 

Aiken, L.H., Sloane, D.M., Bruyneel, L., den Heede, K.V., Griffits, P., Busse, R., … 
McHugh, M. (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European 
countries: a retrospective observational study. Lancet, 24, 1824-1830. doi:10.1016/S0140-
6736(13)62631-8 

Allan, N. Bell, D., & Pittard, A. (2011). Resuscitation of the written word: meeting the 
standard for cardiac arrest documentation. Clinical Medicine, 11(4), 348-352. 

Baert, V., Escutnaire, J., Nehme, Z., Mols, P., Lagadec, S., & Vilhelm, C. (2018). 
Development of an online, universal, Utstein registry‐based, care practice report card to 
improve out‐of‐hospital resuscitation practices. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 
24(2), 431–438. Hämtad 15 februari, 2019, från https://doi.org/10.1111/jep.12880 

Barsteiner, J. (2011). Teaching the culture of safety. The online journal of issues in 
nursing, 16(3). doi: 10.3912/OJIN.Vol16No03Man05 

Belden, J. L., Grayson, R., & Barnes, J. (2009). Defining and testing EMR usability: 
Principles and proposed methods of EMR usability evaluation and rating. Healthcare 
information and menagement systems society (HIMSS). Hämtad 10 mars, 2019, 
från https://www.researchgate.net/publication/277829258_Defining_and_Testing_EMR_U
sability_Principles_and_Proposed_Methods_of_EMR_Usability_Evaluation_and_Rating 

Clark, G. (2002). Organisational culture and safety: an interdependent relationship. 
Australian health review, 6(25), 208-216. 

Cronenwett, L., Sherwood, G., Barnsteiner, J., Disch, J., Johnson, J., Mitchell, P., … 
Warren, J. (2007). Quality and safety education for nurses. Nursing Outlook, 55(3), 122-
131. 

Department of Health and Human Services. Hämtad från: 
https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/citation/EHR_Usability_Toolkit_Backgrou
nd_Report.pdf 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken - en handbok i enkätmetodik. (3. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Eliasson, A. (2018). Kvantitativ metod från början. (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Elliott, L. (2018). Standardizing Documentation: A place for everything. MEDSURG 
Nursing, 27(1), 32–37. 
 



 

27 
 

Field, R.A., Fritz, Z., Baker, A., Grove, A., Perkins, G.D. (2014). Systematic review of 
interventions to improve appropriate use and outcomes associated with do-not-attempt-
cardiopulmonary-resuscitation decisions. Resuscitation, 85(11), 1418-1431. 
 
Google (2019) Google Formulär. Hämtad från https://www.google.se/intl/sv/forms/about/ 
 
Grigg, E., Palmer, A., Grigg, J., Oppenheimer, P., Wu, T., Roesler, A., … Ross, B. (2014). 
Randomised trial comparing the recording ability of a novel, electronic emergency 
documentation system with the AHA paper cardiac arrest record. Emergency Medicin 
Journal 31(10), 833-839. doi: 10.1136/emermed-2013-202512 
 
Grundgeiger, T., Albert, M., Reinhardt, D., Happel, O., & Wurmb, T. (2016). Real-time 
tablet-based resuscitation documentation by the team leader: evaluating dokumentation 
quality and clinical performance. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and 
Emergency Medicine, 24(51), doi 10.1186/s13049-016-0242-3 
 
Gryth, D., Hausel, J. & Kiejstut, C. (2008). Hjärt-lungräddning. I M.A.B. Halldin & S.G.E 
Lindahl (Red.)., Anestesi (ss. 619-639). Stockholm: Liber AB 

Herlitz, J., Aune, S., Lindqvist, J., Svensson, C., Svensson L., & Oddby, E. (2009). 
Utvecklingsarbete kan ge bättre resultat efter hjärtstopp på sjukhus. Defibrillering inom 3 
minuter ett mål. Läkartidningen, 8(106), 506-509. Hämtad från: 
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/13818/LKT1008s506_509.pdf  

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. (2014). Hämtad från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

Institute of Medicine. (2001). Crossing the Quality Chasm: a new health system for the 21st 
century. Hämtad från 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222274/pdf/Bookshelf_NBK222274.pdf 

Jakobsson, J., & Wann, H. C. (2013). Nurses’ perceptions of working according to 
standardized care plans: A questionnaire study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
27(4), 945–952. https://doi.org/10.1111/scs.12009 

Johnson, C.M., Johnston, D., Crowley, K, Culbertson, H., Rippen, H.E., Damico, & D.J., 
Plaisant, C. (2011). EHR Usability Toolkit: A Background Report on Usability and 
Electronic Health Records. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), U.S.  
 
Jussén, S. (2016). Sjuksköterskedokumentation vid hjärt- och lungräddning. Självständigt 
arbete, 15 högskolepoäng, Avancerad nivå, Sophiahemmet högskola. Hämtad från: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:945540/FULLTEXT02 
 
Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och 
metod. Från idé till examination inom omvårdnad. (ss. 57-80). Lund: Studentlitteratur. 
 

Ko, H. C., Turner, T. J., & Finnigan, M. A. (2011). Systematic review of safety checklists 
for use by medical care teams in acute hospital settings - limited evidence of effectiveness. 
BMC Health Services Research, 11(211), 2-9. 



 

28 
 

 
Lamb, R.M., Studdert, D.M., Bohmer, R. M., Berwick, D.M., & Brennan, T.A. (2003). 
Hospital disclosure practices: results of a national survey. Health affairs, 22(2), 73-83. 
 
Lavin, M.A., Harper, E., & Barr, N. (2015). Health information technology, patient safety, 
and professional nursing care documentation in acute care settings. The online journal of 
issues in nursing, 2(20). doi: 10.3912/OJIN.Vol20No02PPT04 

Mockford, C., Fritz, Z., George, R., Court, R., Grove, A., Clarke, B., … Perkins, G.D. 
(2015). Do not attempt cardiopulmonary resuscitation (DNACRP) orders: a systematic 
review of the barriers and facilitators of decision-making and implementation. 
Resuscitation, 88(3), 99-113. doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.11.016 

Myerburg, R.J., Halperin, H., Egan, D.A., Boineau, R., Chugh, S.S., Gillis, A.M.,… Zipes, 
D. (2013). Pilseless electric activity. Definition, causes, mechanisms, management, and 
research priorities for the next decade: report from a national heart, lung, and blood 
institute workshop. Circulation, 3(10), 2532-2541. doi: 
10.1161/CIRCULATIONAHA.113.004490 

Nyström, M. (2011). Möten på en akutmottagning. Om effektivitetens vårdkultur. Lund: 
Studentlitteratur.  

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. (3. uppl.). Stockholm: Liber. 

Perkins, G. D., Jacobs, I. G., Nadkarni, V. M., Berg, R. A., Bhanji, F., Biarent, D., … 
Morley, P. T. (2015). Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome 
Reports: Update of the Utstein Resuscitation Registry Templates for Out-of-Hospital 
Cardiac Arrest: A Statement for Healthcare Professionals From a Task Force of the 
International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European 
Resuscitation Council, Australian and New Zealand Council on Resuscitation, Heart and 
Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of 
Southern Africa, Resuscitation Council of Asia); and the American Heart Association 
Emergency Cardiovascular Care Committee and the Council on Cardiopulmonary, Critical 
Care, Perioperative and Resuscitation. Resuscitation, 96, 328–340. Hämtad 10 februari, 
2019, från https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.11.002 
 
Peace, J., Yuen, T., Borak, M. & Edelson, D. (2014). Tablet-based cardiac arrest 
documentation: a pilot study. Resuscitation, 85(2), 266–269. 
 
Polit, F. D., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: Generating and Assessing Evidence 
for nursing practice. (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams 
& Wilkins.    
  
Reason, J. (2000). Human error: models and management. British Medicin Journal, 320 
(3), 769-770. 
 
Riksförening för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, (2017). 
Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 
inriktning mot akutsjukvård. Hämtad från https://www.swenurse.se/globalassets/01-
svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-



 

29 
 

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/legitimerad_sjukskoterska_med_specialistsjukskoterskeexamen_med_inriktn
ing_mot_akutsjukvard.pdf 
  
Rubertsson, S. (2006). Hjärtlungräddning - hjärtstopp. I A. Larsson & S. Rubertsson 
(Red.). Intensivvård (ss. 467-479). Stockholm: Liber AB. 
 
Salas, E. & Rosen, M.A. (2013). Building high reliability teams: progress and some 
reflections on teamwork training. BMJ Quality & safety, 22(5), 369-373. doi: 
10.1136/bmjqs-2013-002015. 
  
SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 
Riksdagen. 
 
SFS 2008:355. Patientdatalagen. Stockholm: Riksdagen. 
  
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. 
 
Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. (2017). Hjärtstopp på sjukhus: behandling och 
utbildning. Hämtad från https://www.hlr.nu/wp-
content/uploads/2018/03/Hj%C3%A4rtstopp-inom-sjukv%C3%A5rden-2017.pdf 
  
Soar, J., Edelson, D. P., & Perkins, G. D. (2011). Delivering high-guality cardiopulmonary 
resuscitation in-hospital. Current opinion in critical care, 17, 225-230.  
 
Socialstyrelsen. (2009). Nationella indikatorer för God vård - hälso- och 
sjukvårdsövergripande indikatorer - indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 
(2009-11-5). Hämtad från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17797/2009-11-5.pdf 
  
Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad. 
Hämtad från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-
publikationer/strategi-for-kvalitetsutveckling-inom-omvardnad.pdf 
  
Svensk Sjuksköterskeförening (2015). Kärnkompetenser. Hämtad den 20 februari 2019 
från https://www.swenurse.se/karnkompetenser/ 
 
Svensk Sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. Hämtad från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-
legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 
  
 
Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Fysioterapeuterna, Sveriges 
Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund, & Sveriges Tandläkarförbund. (2016). Säker 
vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner. Hämtad från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-publikationer/saker-vard_2016.pdf 



 

30 
 

  
Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. (2013). Etiska riktlinjer för HLR. Hämtad från 
https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2018/03/Etiska-riktlinjer-för-HLR-Maj-2013.pdf 
 
Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. (2016). Arbetsblad vid hjärtstopp – vuxen. 
Hämtad från https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2018/03/arbetsblad-vid-hjartstopp-
vuxen-2016.pdf 
 
Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. (2017). Hjärtstopp på sjukhus: behandling och 
utbildning. Hämtad från https://www.hlr.nu/wp-
content/uploads/2018/03/Hj%C3%A4rtstopp-inom-sjukv%C3%A5rden-2017.pdf 
 
Sukul, D., Kamphius, L.A., Iwashyna, T.J., Bradley, S.M., Chan, P.S., Shashank, S.S., 
Brahmajee, K.N. (2017). Clinical documentation of in-hospital cardiac arrest in a large 
national health system. Resuscitation,3(112). doi:10.1016/j. resuscitation.2016.12.022.   
 
U.S. Department of Health & Human Services. (2018). Usability Evaluation Basics. 
Hämtad 23 november, 2018, från https://www.usability.gov/what-and-why/usability-
evaluation.html 
 
Vejde, O. (2011). Statistik med Excel 2010: grunderna. (1. uppl.) Borlänge: Olle Vejde 
förlag. 
 
Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad 
från https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-
forskningssed_VR_2017.pdf   
  
Zhang. J, & Walji. M, (2014). Better EHR. Usability, workflow & cognitive support in 
electronic health records. National Center for Cognitive Informatics and Decision Making 
in Healthcare. Hämtad 12 mars, 2019, 
från: https://www.researchgate.net/publication/269400453_Better_EHR_Usability_Workfl
ow_and_Cognitive_Support_in_Electronic_Health_Records 
 
 

 
 
 
 



 

i 
 

 
Bilaga A. Enkäten 
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Arbetsbladet för hjärtstopp
*Obligatorisk

Bakgrund

1. Vilken akutmottagning jobbar du på? *
Markera endast en oval.

 KS Solna

 KS Huddinge

 SÖS

 S:t Göran

2. Hur gammal är du? *
Markera endast en oval.

 2029

 3039

 4049

 5059

 >59

 Vill ej ange

3. Vilket år tog du sjuksköterskeexamen? *

4. Hur många års erfarenhet har du av arbete som sjuksköterska på akutmottagning *
Markera endast en oval.

 <1

 12

 35

 610

 >10

5. Hur ofta går du på HLRutbildning? *
Markera endast en oval.

 Varje år eller oftare

 var annat år

 mer sällan
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18/02/2019 Arbetsbladet för hjärtstopp

https://docs.google.com/forms/d/1D7ji-Xj2groZA19uRuSJ0xkaub0Q08J84UgVvOQbItw/edit 2/5

6. Har du någon gång dokumenterat åtgärder och tidpunkter under pågående HLR
(klocksyster/dokumentationsansvarig ssk)? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

Arbetsbladet för hjärtstopp

7. När du dokumenterar under pågående hjärtstoppsbehandling, använder du dig av ett
arbetsblad? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Ja, men vi har en modifierad variant av HLRrådets arbetsblad

 Nej, jag skriver på ett blankt papper

 Nej, jag skriver direkt i dokumentationsprogrammet på datorn

 Nej, på min arbetsplats finns inget arbetsblad

 Vet ej

8. Använder du arbetsbladet som underlag för din sjuksköterskeanteckning i
journalsystemet. *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Jag dokumenterar inget efter hjärtstopp

 Vet ej
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9. Om du inte använder arbetsbladet, vilken/vilka är anledningarna till det? Välj de 13
viktigaste anledningarna
Markera alla som gäller.

 Jag har inte fått tillräckligt med tid/utbildning för att lära mig använda det

 Det är inte lättöverskådligt

 Det ger mig inte bra koll på tiderna för givna läkemedel/hjärtrytmsanalyser/defirilleringar.

 Jag tycker inte att tidsskalan är tillräckligt lång

 Jag tycker att det är svårt att hitta på arbetsbladet när jag är stressad

 Jag vill ha fler variabler än de som arbetsbladet erbjuder

 Jag känner mig inte bekväm med arbetsbladet

 Jag anser att det går långsammare att använda arbetsbladet än att skriva på blankt papper

 Övrigt: 

Hur väl instämmer du på följande påståenden.

10. Jag tycker att de variabler som behövs är med på arbetsbladet.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

11. Jag tycker att arbetsbladet hjälper mig att hålla koll på tiderna för givna läkemedel,
hjärtrytmsanalys och defibrilleringar.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

12. Jag tycker att tidsskalan är tillräckligt lång.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

13. Jag har fått avsatt tid för att lära mig använda arbetsbladet på HLRutbildningen.

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt
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14. Jag tycket det är lätt att hitta på arbetsbladet även när jag är stressad.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

15. Arbetsbladet hjälper mig att utföra nödvändiga åtgärder utan allvarliga fel/felfritt
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

16. Jag känner mig bekväm med att använda arbetsbladet.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

17. Jag tycker att det är lätt att förstå hur arbetsbladet är uppbyggt och hur man navigerar i
det.

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

18. Det går snabbare att skriva på arbetsbladet än ett blankt papper.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

19. Jag anser att det gick snabbt att lära mig använda arbetsbladet.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

20. Efter att jag en gång lärt mig använda arbetsbladet är det inga problem att komma ihåg hur
det används.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt
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Tillhandahålls av

21. Jag tycker om att använda arbetsbladet.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

Hur vill du ha det framöver?

22. Jag tycker att arbestbladet ska få större plats på AHLRutbildningen.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

23. Jag tycker riktlinjerna för vad sjuksköterskor ska dokumentera i journalen efter hjärtstopp
borde förtydligas.

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt

24. Jag är positivt inställd till att testa appbaserade hjälpmedel för dokumentationsansvarig
sjuksköterska vid hjärtstopp.
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt
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Bilaga C. Brev till verksamhetschef. 

 

 

Till verksamhetschef 

Xxxx (namn) 

xxxx (klinik), xxxx (sjukhus)  

Vi heter Diana Svenberg och John Uppfeldt och är Studenter på 
specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola som ska genomföra ett 
självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska 
studeras berör Arbetsbladet för hjärtstopp (var god se nästa sida för sammanfattning av 
studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra 
arbetet vid klinik, sjukhus. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid klinik, är vi tacksamma för din underskrift av 
denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till 
att studien genomförs är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor 
rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 
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Students E-postadress   Students E-postadress 

 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Handledares namnförtydligande 

__________________________ 

Handledares telefonnummer 

 

 

 

Jag godkänner härmed att ”Diana Svenberg och John Uppfeldt” får utföra studien 

”Arbetsbladets baksida” på kliniken under tidsperioden Jan-Feb 2019. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga D. Forskningspersonsinformation 

 

 

Forskningspersonsinformation 

 
Bakgrund  
Att behandla hjärtstopp på akutmottagningar är en krävande och stressfylld uppgift. För 
den sjuksköterska som ska dokumentera, kommunicera och monitorera tider för 
administrering av läkemedel och analys av hjärtrytm är hjälpmedlen begränsade. På 
akutmottagningar finns det ofta ett arbetsblad för hjärtstoppsbehandling från svenska HLR 
rådet för att användas som underlag för dokumentation av behandling av hjärtstopp på 
sjukhus. Flertalet sjuksköterskor väljer, trotts att det finns tillgängligt, att inte använda sig 
av arbetsbladet. Varför är det så? 
 
Syfte  
Att undersöka hur dokumentationsansvariga sjuksköterskor uppfattar användbarheten av 
arbetsblad för pågående hjärt-och lungräddning. 
 
Hur går studien till? 
Vi vill med hjälp av webbaserade enkäter samla in information från sjuksköterskor som 
haft rollen som dokumentationsanvarig under pågående hjärtstopp på sjukhus. En länk till 
enkäterna kommer att skickas ut till personal på akutmottagningarna på de stora sjukhusen 
i Stockholmsområdet via veckobrev eller dylikt. Vi som författare av studien kommer ut 
också och pratar med personalen på uppstartsmöten i den mån det är möjligt. 

Hantering av data och sekretess 
Alla enkäter besvaras anonymt och i de fall där en informant har svarat i fritext på en 
enkätfråga med information som skulle kunna härledas till en patient eller anställd kommer 
detta att anonymiseras. 
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Studien kommer finnas fritt tillgänglig i databasen DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, 
på deras hemsida. http://www.diva-portal.org 

Frivillighet och ersättning 
Deltagandet i denna studie sker helt på frivillig basis. Om du väljer att deltaga i studien så 
kommer tyvärr ingen ersättning att utbetalas. 

Ansvariga 
Forskningshuvudman för denna studie är Sophiahemmet Högskola. Ansvariga forskare är 
John Uppfeldt och Diana Svenberg. Ni når oss enklast via email på john.uppfeldt@sll.se 
eller Diana.svenberg@banhoff.se 

 


