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Sammanfattning:
Bakgrund: När en patient drabbas av hjärtstopp ingår det i allmänsjuksköterskans uppgifter
att påbörja HLR för att försöka rädda patientens liv. På allmän vårdavdelning används mer
avancerad behandling, så kallad S-HLR. En hjärtstoppsituation kan upplevas skrämmande för
sjuksköterskan eftersom hen sannolikt behöver gå från en mer lugn till en akut situation. Det
kan kännas påfrestande men kunskap och erfarenhet hjälper hen att agera. Behandlingen av
hjärtstopp utförs i team tillsammans med flera professioner vilket innebär att det är viktigt
med ett väl fungerande teamarbete.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda
vid ett hjärtstopp på vårdavdelningar.
Metod: Som metod valdes en kvalitativ intervjustudie där resultatet baserades på sju
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan med en
kvalitativ innehållsanalys som besvarade syftet för studien.
Resultat: Resultatet visade på att det fanns fyra kategorier som bidrog till upplevelsen av
hjärtstopp; ”Kunskap om hjärtstopp” där vikten av utbildning, rutiner och erfarenhet
påtalades. ”När hjärtstopp pågår” som innefattar första reaktionen, HLR-situationen och att
avbryta HLR. ”Att arbeta i team” bestående av samarbete, trygghet och verktyg för teamet.
Slutligen ”Bearbetning efter hjärtstopp” som handlade om debriefing, uppföljning och
uppfattning om hjärtstopp. Alla dessa områden bildade tillsammans en uppfattning av
hjärtstopp.
Slutsats: Hjärtstoppsvård är en påfrestande situation som sjuksköterskan minns länge och det
är därför viktigt att avdelningarna arbetar med samtliga kategorier som framkommit i
resultatet för att stödja och underlätta för de sjuksköterskor som engageras vid ett hjärtstopp
på en vårdavdelning.
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INLEDNING
Intresset för att genomföra den här studien väcktes efter att båda författarna arbetat på olika
vårdavdelningar under sommaren och insett hur en situation kan ändras från att vara lugn och
under kontroll till att bli akut och att sjuksköterskan då behövs på flera ställen samtidigt.
Bemanningen på vårdavdelningar är inte stor och ansvaret som ligger på den enskilda
sjuksköterskan gjorde att vi började fundera på vad som påverkar hur en hjärtstoppssituation
på en vårdavdelning ter sig.
Genom hela studien används dessa begrepp:
 De vårdande: sjuksköterska, undersköterska
 HLR: hjärt- och lungräddning
 0-HLR: patienten anses vara så sjuk att HLR ej kommer påbörjas vid ev. hjärtstopp
 Patienterna: patienterna som drabbas av hjärtstopp
 Personalen: avser främst sjuksköterskor och undersköterskor
 Sjuksköterskor: allmänsjuksköterskor
 Specialistteamen: MIG-team (medicinsk intensivvårdsgrupp) och hjärtstoppsteam
 Team: undersköterska, sjuksköterska och läkare
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BAKGRUND
Varje år drabbas ca 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp (Hjärt-lungfonden, n.d.). Som
sjuksköterska ingår det i arbetsuppgifterna att hjälpa till vid upplivning av de personer som
drabbats (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).
Vad är ett hjärtstopp?
Enligt Svensson (2012) är definitionen av ett hjärtstopp att hjärtats pumpförmåga av oväntad
anledning upphör och att personen omedelbart blir medvetslös. Varje gång en människa blir
oförklarligt medvetslös skall det betraktas som ett pågående hjärtstopp. Om en medvetslös
person hittas ska personen genast undersökas för att ta reda på om hen andas. Vid
andningsuppehåll eller en snarkande andning bör HLR påbörjas omedelbart eftersom tiden är
den viktigaste faktorn i en lyckad behandling. Detta eftersom det uppstår en syrebrist i
kroppen under tiden som ett hjärtstopp pågår, vilket skadar hjärtat. Desto längre tid
hjärtstoppet pågår, desto mer skadat blir hjärtat vilket försämrar överlevnadschansen för
patienten.
Vad är HLR?
HLR står för hjärt- och lungräddning och innebär att 30 hjärtkompressioner utförs, genom att
med raka armar och hopflätade fingrar trycka mitt på bröstkorgen så den går ner minst fem
cm. Omväxlande med kompressionerna säkras fria luftvägar. Två inblåsningar sker samtidigt
som det hålls för näsan på den medvetslöse och blåses in luft i dennes lungor. Detta för att
försöka upprätthålla blodcirkulationen tills hjärtat startar igen (Svensson, 2012). På sjukhus
används en mer utvecklad metod som kallas sjukhus-HLR (S-HLR) och som innebär att en
mer avancerad behandling utförs (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016).
Vem drabbas?
Hjärt-lungfonden (2017) skriver att det finns många orsaker till att människor drabbas av
hjärtstopp. Bland medelålders och äldre är hjärtstopp vanligare jämfört med hos yngre
individer. Ålder är således en känd riskfaktor, vilket bland annat beror på åderförkalkning,
vilket är vanligare och mer uttalat hos äldre individer. Enligt Svensson (2012) kan
åderförkalkningen skapa en propp i hjärtats kranskärl som kan leda till en akut hjärtinfarkt.
Detta är den vanligaste orsaken till hjärtstopp.
Hjärtstopp bland personer under 35 år är mycket ovanligt, endast 1–5 av 100 000 drabbas
varje år i Sverige. Då finns ofta en bakomliggande oupptäckt hjärtsjukdom som orsak (Hjärtlungfonden, 2017).
För att lättare kunna förutsäga om risk för hjärtstopp föreligger brukar de drabbade indelas i
tre olika riskgrupper. I första gruppen klassificeras de som inte har någon diagnos eller känd
ärftlighet. I dessa fall är det mycket svårt att förutsäga att ett hjärtstopp kommer inträffa. I
andra gruppen klassificeras personer som uppvisar symtom men där det på grund av
symtomens diffusa karaktär ej har varit möjligt att fastställa någon hjärtsjukdom. I tredje
gruppen klassificeras personer som står på behandling för en diagnostiserad hjärtsjukdom,
t.ex. ateroskleros (ibid).
Hur behandlas ett pågående hjärtstopp på vårdavdelningar?
Strömberg (2009) skriver att snabbt påbörjad HLR är den viktigaste faktorn för en lyckad
utgång i behandlingen av hjärtstopp. I kombination med tidig defibrillering, inom tre minuter,
finns 65% chans till överlevnad.
Vid S-HLR placeras, om patienten ligger i sängen, en hård bräda under patienten för att
optimera hjärtkompressionerna och vid inblåsningarna används en andningsmask för att
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förhindra kontakt med patientens kroppsvätskor. Utöver det används även teknisk utrustning
såsom syrgas för att tillföra extra syre samt sugutrustning för att avlägsna ev. slem och
kräkning. Dessutom ges läkemedel såsom adrenalin kontinuerligt för att återfå hjärtats
pumpförmåga. Både utrustningen och läkemedlen finns samlade i en akutvagn som finns på
alla avdelningar (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016).
Sjuksköterskans roll när ett hjärtstopp inträffar
Sjuksköterskan har många olika arbetsuppgifter att utföra på en avdelning. Hen har ansvar för
att genomföra olika behandlingar på en mängd patienter och det är inte alltid som arbetet hos
en patient hinner slutföras innan sjuksköterskan måste vidare till nästa. När ett hjärtstopp
inträffar tvingas sjuksköterskan att avbryta sitt arbete hos en patient för att snabbt finna sig i
en hjärtstoppssituation och agera där (Berland, Natvig & Gundersen, 2007).
Både Everett-Thomas et.al (2016) och Ranse och Arbon (2008) skriver om att de som
kommer först till en patient med hjärtstopp inte alltid är redo att agera för att rädda liv. Initialt
vid ett hjärtstopp sker en kamp mellan viljan att handla och viljan att fly hos sjuksköterskan.
Att plötsligt hamna i en akut och kanske ovan situation kan göra hen osäker. Det framkommer
att de som påbörjar HLR innan förstärkningen kommer ofta är osäkra på hur utrustningen ska
användas. Den snabba förändringen av situationen kan göra att självklara saker som att en
syrgasmask finns i akutvagnen glöms bort, vilket kan få sjuksköterskan att lägga tid på att
springa iväg och hämta en ny mask på ett annat ställe.
För att undvika denna typ av reaktioner är det viktigt att någon i teamet snabbt tar initiativ och
börjar delegera ut uppgifter. Bra kommunikation och ett tydligt teamarbete är av stor vikt
både för påfrestningen hos personalen samt för utgången av hjärtstoppet (Sjöberg, Schönning
& Salzmann-Erikson, 2015; Filho, Santos, e Silva och Nogueira, 2015).
Erfarenhet gör skillnad för sjuksköterskans upplevelse
När en sjuksköterska hamnar i vårdandet av en patient med hjärtstopp styrs handlingar och
känslor av sjuksköterskans erfarenheter, både professionella och privata. Erfarenheten är en
sammansättning av konkreta, subjektiva och levda kunskaper som används under
sjuksköterskans fortsatta arbete och märks genom språk, handlingar och förhållningssätt
(Ekeberg, 2015). Dahlberg och Segesten (2010) förklarar det som ett sätt att förstå världen.
Vid ett plötsligt hjärtstopp påverkas alltid sjuksköterskan oavsett om det var mer eller mindre
väntat (Thornton Bacon, 2017). I de situationer då vårdarnas insats inte gett resultat och
patienten istället avlider, fylls vårdarna av många känslor. Dels sorg över att patienten inte
klarade sig, men även tvivel och osäkerhet över ifall agerandet varit korrekt. Trots
förvirringen förenas sjuksköterskorna i sin övertygelse om att de gjorde allt de kunde, vilket
oftast är den känsla som hjälper dem mest (Fernández-Aedo, Pérez-Urdiales, Unanue-Arza,
García-Azpiazu & Ballesteros-Peña, 2017).
För att bli erfaren menar Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2012) att det krävs
övningar, träning och teoretiska kunskaper inom ämnet. Det gör att sjuksköterskan kan känna
självsäkerhet i sitt agerande när hen hamnar i vårdandet av ett hjärtstopp (Abolfotouh,
Alnasser, Berhanu, Al-Turaif & Alfayez, 2017).

TEORETISK REFERENSRAM
Denna studie baseras på Katie Erikssons filosofier och teorier inom vårdvetenskapen, som
utgår från att människan består av delarna ande, kropp och själ som tillsammans bildar en
helhet (Wiklund Gustin, 2003).
Som bärande begrepp valdes de vårdande, sammanhang samt trygghet.
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De vårdande
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det inom vårdvetenskapen alltid patientens perspektiv
som skall vara i fokus. Detta innebär att även när vårdarnas perspektiv används, som i denna
studie, skall det övervägande syftet vara att förbättra vården för patienten. Detta eftersom
vårdarnas upplevelser och inställningar har stor betydelse för hur vårdandet utförs och
därigenom upplevs av den enskilda patienten. Det kan t.ex. vara svårt för en vårdare att vårda
en patient med ett hjärtstopp i en situation hen känner sig obekväm i, oavsett om det beror på
otillräckliga kunskaper, erfarenhet eller vad hen uppfattar som en sämre arbetsmiljö. Det visar
på vårdarnas utsatthet i sin arbetssituation där yttre faktorer som rutiner och teamarbete kan
påverka både vårdarens och, i förlängningen, även patientens hälsa.
Sammanhang
Behovet av att känna ett sammanhang är stort för alla individer. Genom sammanhanget kan
sjuksköterskan finna kraft att stå stark i en situation som hen till en början är ensam i
(Dahlberg & Segesten, 2010).
Vid ett plötsligt hjärtstopp kan den sjuksköterska som är först på plats känna sig ensam och
utsatt på grund av den allvarliga situationen. Därmed ökar också vikten av att vårdaren kan
känna ett sammanhang, vilket kan stärkas genom teamarbete i den akuta
hjärtstoppssituationen. När det sluter upp fler delar av teamet hjälps de åt och lyfter varandra.
Teamet runt omkring är alltså inte bara människor som arbetar på samma arbetsplats, utan
också kollegor som i sammanhanget bildar en större enhet och som arbetar mot ett gemensamt
mål. Tillsammans utför de uppgifter och efteråt bildar de ett sammanhang som har den
upplevda erfarenheten gemensamt. Även om ingen av dem upplevde situationen på samma
sätt, beroende på egna tidigare erfarenheter, var de där samtidigt och kan förstå varandra på
ett sätt som övriga på arbetsplatsen inte kan. Behovet av att känna ett sammanhang ökar under
en påfrestande uppgift jämfört med det vardagliga arbetet (ibid).
Trygghet
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är trygghet en byggkloss i människans liv som har stor
betydelse för hens välmående. Varje gång det händer något oväntat i det vardagliga livet söker
människan direkt efter tryggheten.
Tryggheten finns vanligen i kunskap, erfarenhet eller andra människor. Till grund för denna
trygghet ligger bland annat en god självkänsla, men även yttre faktorer som relationen till
kollegorna och arbetsmiljön påverkar. För att bevara tryggheten hos både sjuksköterskan själv
och patienten måste sjuksköterskan veta hur hen ska agera samt var relevant material finns
(ibid).
Ur patientens synvinkel önskar de att känna sig trygga i sjuksköterskans händer och att de kan
lita på att sjuksköterskan vet vad hen gör. Från sjuksköterskans perspektiv handlar det om att
känna sig trygg i att utföra uppgifter som kanske inte tillhör det vardagliga (ibid).
I hjärtstoppssituationen kan sjuksköterskans första reaktion vara en osäkerhet eller rädsla
vilket gör att självkänslan sjunker och grundtryggheten försvinner. För att återfå tryggheten
och våga påbörja behandlingen är utbildning inom området en viktig komponent. När teamet
sluter upp finns även kollegor där som stöttar och på så sätt ökar trygghetskänslan ytterligare.
Att vara omringad av människor som tror och hoppas på en, inger en känsla av trygghet
(ibid.).

PROBLEMFORMULERING
Plötsligt hjärtstopp är ett tillstånd som, trots att patienten befinner sig på en vårdavdelning och
övervakas, ofta är svårt att förutse och därigenom också svårt att förbereda sig för. När det väl
händer gäller det att agera snabbt för att öka chanserna för patienten att överleva.
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Sjuksköterskan har i sitt arbete ofta ansvar för flera patienter samtidigt och kan inte vara hos
alla hela tiden. När ett hjärtstopp sker kan sjuksköterskan vara fullt upptagen hos en annan
patient och ha flera saker på arbetslistan som behöver göras. Situationen att behöva gå från
vardagligt arbete till en akut situation där all uppmärksamhet måste riktas åt ett håll kan
upplevas som påfrestande. Det kan hända att hen inte känner sig redo när det händer då
stresspåslaget bidrar till att hen inte minns vad hen ska göra eller inte hittar det hen söker. I
den akuta situationen arbetar sjuksköterskan tillsammans med sina kollegor i ett team, vilket
utgör en del av det sammanhang som sjuksköterskan befinner sig i. Sammanhanget
tillsammans med kunskapen och erfarenheten bidrar till tryggheten, vilket är avgörande för
hur hjärtstoppssituationen upplevs.

SYFTE
Syftet med studien var att undersöka allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda vid ett
hjärtstopp på vårdavdelningar.

METOD
Design
I denna studie användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. En kvalitativ metod var
lämplig för studien eftersom fokus låg på att tolka och förstå upplevelser (Polit & Beck,
2010). En induktiv ansats innebar att intervjuerna gjordes först och att teorierna bildades
utifrån den information som intervjuerna gav (Birkler, 2008).
Datainsamling
Informanter till studien valdes med ett strategiskt urval (Polit & Beck, 2010) genom att
kontakt etablerades via e-mail (Bilaga 1 och 2) med avdelningschefer på tolv vårdavdelningar
på ett sjukhus i södra Sverige. Efter information om studien samt efter samtycke från cheferna
att delta, tillfrågade cheferna lämpliga sjuksköterskor om intresse fanns att delta i studien.
Kontaktuppgifter till intresserade intervjupersoner erhölls sedan från cheferna så att en
personlig kontakt kunde etableras. Via e-mail bestämdes datum, tid och plats för intervjun
vilka alla valdes av informanten. Kravet på intervjuplatsen var att den skulle vara lugn och
trygg och att intervjun kunde ske ostört (Dahlberg, 1997).
Samtidigt skickades det även ut ett informationsblad (Bilaga 3).
Om det hade visat sig att erhållna data inte uppnådde tillräcklig variation efter de planerade
intervjuerna och att det inte fanns tillräckligt med information till resultatet för att uppnå
studiens syfte, fanns mer tid inplanerad för att komplettera med ytterligare intervjuer
(Bryman, 2008).
Datainsamlingen pågick under perioden 26 oktober till 9 november 2017.
Urval
Sjuksköterskorna som skulle intervjuas valdes ut genom strategiskt urval. Det passade bra för
studien och dess syfte eftersom det innebar att informanterna utöver inklusions- och
exklusionskriterierna valdes medvetet för att vara så olika varandra som möjligt, vilket i sin
tur gav större bredd i resultatet (Polit & Beck, 2010).
Inklusionskriterierna var sjuksköterskor som varit verksamma på en kirurgisk eller medicinsk
vårdavdelning på det valda sjukhuset och som deltagit aktivt vid ett vårdande av plötsligt
hjärtstopp som inträffat på vårdavdelningen. Hjärtstoppet skulle ha drabbat en vuxen patient.
Exklusionskriterierna var hjärtstoppssituationer som sjuksköterskan upplevt i privatlivet. Hen
fick medverka i studien men skulle inte använda dessa situationer som referens för sina svar.
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Deltagare
Informanterna till studien bestod av sex kvinnor och en man med en arbetslivserfarenhet
mellan 1 och 17 år. Informanterna hade gemensamt att de arbetade på en vårdavdelning och
hade vårdat en eller flera patienter med hjärtstopp. De arbetade på olika kirurgiska och
medicinska vårdavdelningar på det utvalda sjukhuset i södra Sverige. Samtliga informanter
uppfyllde inklusionskriterierna.
Intervjuerna
Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad karaktär. En intervjuguide (Bilaga 4) med
områden som skulle tas upp utformades och användes som stöd under intervjuerna (Trost,
2010). Till en början planerades sex intervjuer där den första skulle vara en pilotstudie.
Eftersom responsen från avdelningscheferna var stor utökades antalet till åtta intervjuer.
Innan intervjuerna startade fick informanterna information om studien och sina rättigheter en
gång till, samt möjlighet att ställa frågor. Informanterna gav också sina skriftliga
medgivanden till att delta i studien (Bilaga 5).
En viktig aspekt under intervjun var följsamhet samt att ställa följdfrågor till de områden
informanten berättade om (Bryman, 2008).
Den inledande intervjun användes som pilotstudie för att kontrollera om intervjufrågorna var
tillräckligt tydliga och uttömmande och ifall informanten gav svar på det som efterfrågades.
Några av frågorna korrigerades efter pilotintervjun inför de påföljande intervjuerna. I
intervjun användes öppna frågor. Trots det kunde frågorna preciseras mer så att informantens
svar höll sig inom det valda området för studien (Polit och Beck, 2010).
Intervjumaterial som framkom i pilotstudien användes inte i resultatet eftersom
intervjuguidens frågor reviderades efter pilotintervjun. Istället sågs denna pilotintervju endast
som ett sätt för författarna att öva intervjuteknik samt att kontrollera frågornas kvalitet
(Bryman, 2011).
För att fullt fokus skulle kunna hållas på intervjun spelades den in med en mobiltelefon för att
senare kunna transkriberas ordagrant inför analys (Dahlberg, 1997).
Tiden som fanns till förfogande vid varje intervju var 45 minuter, men dialogen avslutades
tidigare om alla områden hade diskuterats.
Den som leder intervjun kan lätt bli ofokuserad på det som informanten berättar eftersom hen
funderar på nästa fråga (Dahlberg, 1997). Därför var båda författarna närvarande under
samtliga intervjuer för att försäkra att lämpliga följdfrågor ställdes så att all information
framkom. Den ena författaren hade en observerande roll för att lägga märke till kroppsspråk
och eventuella frågetecken som den ledande intervjuaren inte noterade. I slutet av intervjun
ställde observatören frågor på de otydligheter som observerats.
Analys
För att försäkra en god validitet gjordes transkribering av texten samma dag eller dagen efter
intervjun. (Dahlberg, 1997)
Efter transkribering genomfördes analysen utifrån Lundman och Hällgren Graneheims
kvalitativa innehållsanalys (2012). Det första steget i analysen var att bilda sig en uppfattning
om helheten av materialet. Materialet lästes igenom utan att göra tolkningar eller noteringar.
Nästa steg bestod av att läsa igenom allt ytterligare en gång, den gången med så mycket
noteringar som möjligt. Fokus låg på att markera meningsbärande enheter som hade betydelse
för studien och dess syfte. Dessa steg gjordes av författarna var för sig för att det viktiga i
materialet skulle plockas ut utan påverkan av varandra. Därefter jämfördes det material som
författarna ansåg var av vikt för resultatet, så att det inte skulle vara den egna förförståelsen
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som legat till grund för de åsikterna. När jämförelsen av materialet gjorts och beslut om vad
som var av vikt att ha med i resultatet hade tagits, kondenserades enheterna till kortare och
tydligare enheter där utfyllnadsord togs bort. Utifrån de kondenserade meningsenheterna
bildades koder som hade till uppgift att kort beskriva innehållet av enheten. När alla enheter
kodats söktes samband mellan koderna och liknande koder bildade därefter tillsammans
underkategorier. Underkategorierna skulle vara uttömmande och specifika så att alla koder
kunde inneslutas i någon underkategori. Underkategorierna bildade i sin tur underlag till olika
kategorier (ibid.) (Tabell 1).
Tabell 1. Exempel på innehållsanalys
Originalmening

Kondenserad
mening

För man får ju heller inte
fastna i hela det här akut…
att göra för mycket saker så
helt plötsligt inser man ”nu
har jag stått å gjort det lilla
jag har kunnat” i fem minuter
fast ingen annan vet om det, å
ingen hjälp kommer. Så det
är ju sjukt viktigt å inte
glömma bort att jättesnabbt
kalla på hjälp.

Det är så viktigt att
man snabbt kallar
på hjälp och inte
fastnar i de
uppgifter man kan
göra själv för då
finns det ingen som
tar över när du inte
kan göra mer

… detta [hjärtstoppet] är den
mest akuta situationen som
jag känner till i nuläget och
då måste jag engagera mig
till hundra procent i det… för
att det här ska bli så bra som
möjligt.

Hjärtstoppet är den
mest akuta
situationen på
avdelningen som
jag vet om i nuläget
och för att det ska
bli så bra som
möjligt måste jag
fokusera fullt ut på
det

Här har vi backupen [MIG/hjärtstoppsteam] å alla vet
vad man ska göra å så.. så
det är en trygghet

När
hjärtstoppsteamet
och MIG-teamet
kommer känns det
tryggt för alla vet
vad man ska göra.

Eh så man bär med sig dem
[hjärtstoppspatienterna] men
jag tycker inte att jag bär
med dem som ett tungt minne
men man kommer ju ihåg
dem.

Man bär med sig de
patienterna med
hjärtstopp, inte som
ett tungt minne men
något som man
kommer ihåg.

Kod

Underkategori

Kategori

Vikten av att larma

Rutiner

KUNSKAP

Fokus på det mest
akuta

HLRsituationen

NÄR
HJÄRTSTOPP
PÅGÅR

Specialistteam ger
trygghet

Trygghet

ATT ARBETA I
TEAM

Minns
hjärtstoppspatienter

Uppfattning
om hjärtstopp

BEARBETNING
EFTER
HJÄRTSTOPP

Förförståelse
I den kvalitativa studien handlade det om att tolka och förstå data. Då var det viktigt att vara
medveten om den förförståelse alla människor bär med sig. Förförståelse innebär att personen,
på grund av sina egna kunskaper och erfarenheter, har en bestämd bild över hur en situation
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uppfattas av alla som närvarar vid tillfället (Birkler, 2007). Ekebergh (2012) skriver att för att
tolkningen av data ska ske på korrekt sätt måste författarna vara medvetna om sin
förförståelse och hela tiden arbeta för att lägga den åt sidan så att analysen blir opåverkad.

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER
Varje gång en studie genomförs är det viktigt att tillgodose att den utförs etiskt korrekt. För att
garantera detta genomfördes en etisk egengranskning (Bilaga 6) innan studien påbörjades.
Svaren som denna egengranskning gav visade på att ingen ytterligare etisk prövning behövde
genomföras (Etikkommittén Sydost, 2016). Utöver detta togs det hänsyn till
Helsingforsdeklarationens (2013) fyra krav; informationskravet vilket innebar att
informanterna som deltog i studien skulle ha all information om studien och dess syfte samt
om sina rättigheter att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange någon
orsak. Informationskravet uppfylldes genom att ett tydligt informationsbrev skickades till
informanterna innan intervjun genomfördes. Samtyckeskravet innebar att informanterna skulle
ge sitt samtycke till att deltaga i intervjun. Informanterna fick därför skriftligt ge sitt samtycke
till att deltaga. Nyttjandekravet stod för att informanterna skulle få information om vad
materialet som framkommer i intervjun skulle användas till. I denna studie användes
materialet enbart till resultatet och resultatdiskussionen. Konfidentialitetskravet gav
instruktioner om hur materialet skulle hanteras för att behålla det konfidentiellt. Direkt efter
intervjuerna laddades inspelningarna upp på en lösenordskyddad molntjänst och raderades
från mobiltelefonerna. På så sätt kunde endast författarna komma åt materialet men samtidigt
utan att befinna sig på en bestämd plats. Inspelningarna av intervjuerna raderades direkt efter
transkribering och avidentifierades i samband med det. Det transkriberade materialet
förvarades sedan på samma lösenordskyddade molntjänst som inspelningarna tidigare gjort
och var därigenom enbart tillgängliga för författarna och handledaren. När studien avslutades
raderades även det transkriberade materialet.

RESULTAT
Under analysen framkom fyra kategorier: Kunskap om hjärtstopp, när hjärtstopp pågår, att
arbeta i team samt bearbetning efter hjärtstopp.
Kategorier

Underkategorier

Kunskap om hjärtstopp

Utbildning
Rutiner
Erfarenhet

När hjärtstopp pågår

Första reaktionen
HLR-situationen
Att avbryta HLR

Att arbeta i team

Samarbete
Trygghet
Verktyg för teamarbetet

Bearbetning efter hjärtstopp Debriefing
Uppföljning
Uppfattning om hjärtstopp
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Kunskap om hjärtstopp
Utbildning
Hur ofta avdelningarna övade på hjärtstoppscenarion varierade mellan en gång/år till två
gånger/år, men gemensamt var att de först gick igenom grunderna och sedan övade på olika
fall. Flertalet informanter upplevde att övningarna inte kändes verklighetstrogna. Dock var
alla informanter överens om att övningarna var bra och gav något samt att det var dem man
tänkte på i akutsituationen.
// eftersom att man verkligen bara tänker på sin utbildning, man har ju övat såna här
situationsspel några gånger och det är sjukt för det är verkligen bara det man tänker på
[under hjärtstoppsituationen].
Informanterna menade att det inte räckte med att ha teoretisk kunskap utan att det även
krävdes praktisk kunskap för att kunna agera vid hjärtstopp. Den praktiska kunskapen menade
de att de fick från övningarna. En informant påtalade att det krävdes mer utbildning om
specialfall eftersom sådana situationer kunde skapa osäkerhet.
Gravid kvinna till exempel, där skulle man behöva mer utbildning.
Rutiner
Tack vare rutinerna blev det naturligt att agera, alla visste vad som skulle göras.
Kompressioner påbörjades och det larmades efter förstärkning vilket var viktigt eftersom
någon behövde ta över när sjuksköterskan gjort vad hen kunde.
Så det är ju sjukt viktigt att inte glömma bort att jättesnabbt kalla på hjälp. Innan man får
händerna fulla av annat liksom.
Det påpekades från flera informanter att det var viktigt att inte bara kunna rutinerna utan även
att de följdes. Enligt rutinerna skulle den som sprang sist ta med sig akutvagnen med
defibrillatorn så att defibrilleringen kunde komma igång. Efter varje hjärtstopp var det även
rutin att se över material i salar och akutvagn så att nästa hjärtstoppsbehandling kunde följa
rutinerna.
Nej det [viktigaste vid hjärtstopp] är väl bara att alla vet vad rutinerna är // och att göra så
som det står, för det gör inte folk alltid.
Erfarenhet
Erfarenheter från tidigare hjärtstopp bildade en samlad bild och känsla inför nästa hjärtstopp.
Det kunde ge en ökad eller en sänkt självsäkerhet i situationen beroende på hur utgången
blivit tidigare. Vissa informanter påtalade att andra akutsituationer de varit med om gjorde att
de kände sig mer bekväma vid hjärtstoppet.
Innan jag var med om mitt första hjärtlarm så hade jag jättemycket akutlarm, så att jag är
ändå rätt så bekväm i akutsituationen.
Sjuksköterskorna kände sig mer förberedda och kunde hantera adrenalinpåslaget bättre för
varje gång. Några av dem påpekade även att de fått lärdom av att det inte alltid blir som
planerat och att hjärtstoppsteamet inte heller är felfria. I pressade situationer fungerade
erfarenheten som en trygghet som visade vikten av att vara lugn och tänka istället för att
stressa.
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Jag tror man lär sig att ta det mer lugnt och tänka efter // det är bättre i slutändan.
När hjärtstopp pågår
Första reaktionen
Flera informanter menade att det fanns en rädsla att ett hjärtstopp skulle inträffa vilket gjorde
att de kände en viss panik inför det. Detta ledde till att många kände sig överrumplade över att
det var skarpt läge oavsett tidigare erfarenheter. De insåg att det var deras ansvar att rädda
patienten.
Jag tror nog att alla får den här, den lilla chocken innan man drar igång med allt.
De som befann sig hos patienten när hjärtstoppet skedde kände sig mer beredda. Dessutom
tyckte de det var mer naturligt att påbörja HLR om man haft en känsla av att något var fel
eller om patienten kraftigt försämrats. Vid oväntade hjärtstopp upplevde de närvarande att de
direkt förstod vad som hände och att hjärtlarma var en naturlig reaktion.
Utan jag förstod nog liksom ändå... “hennes hjärta har slutat att slå”.
HLR-situationen
En av avdelningens uppgifter när hjärtstoppsteamet larmats var att arbeta för att tillståndet
inte skulle förvärras under väntetiden. HLR-situationen kunde bli både kaosartad och se brutal
ut. Det såg inte ut som på TV utan det slets och drogs och patientens integritet fick inget
fokus.
Och det är inte som på TV när de liksom lyfter en meter och man står lite fint och gör
kompressioner utan det är ju ändå… man bara gör ju allt för att rädda liv i situationen.
Sjuksköterskor som bara hade varit med om ett hjärtstopp beskrev ett adrenalinpåslag vid
varje larm oavsett om det var testlarm, falsklarm eller skarpt läge. De som arbetat på flera
hjärtstopp menade däremot att adrenalinpåslaget inte kom förrän man påbörjat HLR.
// Innan man hade varit med om några hjärtstopp då var det ju verkligen typ pulsen gick ju
upp och man liksom sprang och hämtade hjärtstartaren, kommer dit “ja det är ingenting
okej” så går man tillbaka och så har man fortfarande det där adrenalinet i kroppen. Nu är
det verkligen man får inget adrenalinpåslag alls överhuvudtaget.
Sjuksköterskorna kunde ibland hamna i ett svårt läge om de var fullt upptagna hos en annan
patient när det hjärtlarmade.
Jag är inne hos en patient och har hennes tabletter på en sked och hon tar en efter en och så
hör jag ju larmet // jag låter henne ta tabletterna som är på skeden innan jag springer iväg i
alla fall, jag släpper ju liksom inte bara dem rakt ner i sängen.
Alla informanter var överens om att de kunde fokusera på hjärtstoppet trots ansvar för hela
avdelningen. De menade att hjärtstoppet var den mest akuta situationen de var medvetna om.
Detta är den mest akuta situationen som jag känner till i nuläget och då måste jag engagera
mig till hundra procent i det.
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Framför allt på natten kände de sig sårbara eftersom det inte fanns extra personal som kunde
ta hand om övriga avdelningen. Andra patienter förstod oftast att sjuksköterskorna var
upptagna när ingen svarade på larm men det kunde ändå vara frustrerande när någon
påkallade uppmärksamhet.
Det är ju frustrerande om det är nån som påkallar uppmärksamhet, man hör att det ringer på
andra ställen men det får ju ringa liksom.
Att avbryta HLR
Hur informanterna kände inför att avbryta HLR skiljde sig från person till person. Många
upplevde att det berodde på patientens sjukdomsbakgrund samt hur patientens egen
inställning till döden varit under inläggningstiden. Vissa gånger upplevdes det mer värdigt
från sjuksköterskans sida att låta någon avlida i stillhet.
En tant blev vansinnig när hon vaknade efter [hjärtstoppet], hon blev jättearg för hon var
tvungen att dö en gång till nu.
Ofta de här gamla personerna vi har säger ju ja men att de är nöjda med livet, då känns det
ju helt okej att avsluta och det känns bara mer ovärt att stå och trycka på patient som är
gammal och borde få dö i stilla ro.
Det ansågs svårare att avbryta om patienten var ung. Därför togs de alltid till IVA under tiden
HLR pågick så att allt som gick att göra gjordes innan avslut. Det framkom att det i vissa fall
kändes skrämmande att avbryta samt att informanterna var tacksamma för att det inte var
sjuksköterskorna som behövde ta det beslutet. När läkaren tog beslut om att avbryta HLR
kändes det många gånger självklart och tanken att avbryta hade funnits hos sjuksköterskan i
flera minuter. Oftast insåg de att patientens kropp inte skulle orka och att syrebristen i hjärnan
antagligen orsakat andra skador även om hjärtat började slå igen. Trots det kändes det tomt
när någon dog.
Även om vi där och då skulle få igång hjärtat så hade ju ändå syrebristen och troligtvis
hjärnskadorna blivit så… så man vet ju ändå inte om patienten skulle klara sig en längre tid.
Ibland kunde det kännas oetiskt att påbörja HLR. Trots att 0-HLR hade diskuterats, men inget
beslut hade fattats, måste HLR enligt lag påbörjas, vilket gav en ovärdig känsla gentemot
patienten. Emellanåt utfördes HLR en stund trots att det var uppenbart att det inte kommer gå
bara för att alla skulle känna att allt som var möjligt var gjort.
Sen sätter inte våra läkare 0-HLR och då är det ju så att det är lagen om att vi måste påbörja
HLR.
Att arbeta i team
Samarbete
Vid hjärtlarm kom all personal på avdelningen springande till patienten. Dagtid innebar det
mycket folk vilket hade både för- och nackdelar. Några informanter såg det som en trygghet
medan andra upplevde att det blev stimmigt eftersom ingen visste vad de skulle göra. Nattetid
blev hjärtstoppssituationen däremot oftast lugnare eftersom alla behövdes och fick en naturlig
uppgift. I och med att det fanns mycket personal dagtid kunde någon avvaras från
hjärtstoppssituationen och ta ut eventuella medpatienter från salen. Vid ett hjärtstopp ingick
det i rutinerna att larma hjärtstoppsteam, MIG-team samt avdelningsläkare. Detta innebar att
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teamarbetet inte enbart gällde avdelningen utan även över avdelningsgränserna. Avgörande
för hur samarbetet fungerade berodde på vilka personalen var samt att alla presenterade sig.
Ibland backade avdelningen helt och det blev avdelningen mot specialistteamen, men oftast
smälte de in och blev ett stort team tillsammans.
Sen ibland när HIA-teamet kommer så blir det lite vi och dem. Ibland så smälter de in
jättebra och alla hjälps åt och ibland så blir det “oj, vi kan inte bara backa nu, några måste
hjälpa till”.
Det gemensamma målet ökade samhörigheten mellan dem. Det viktigaste var att alla
närvarande hittade en uppgift, om inte själv så genom att någon annan såg vad som behövde
göras och påminde. När alla hittar sin roll kunde uppgifterna utföras korrekt samt så snabbt
som möjligt. Alla ville hjälpa till och hittade tillsammans lösningar på problem som uppstod.
De olika yrkeskategorierna hade olika uppgifter under hjärtstoppet men kvaliteten på
behandlingen hade störst fokus. Det var exempelvis ingen som vägrade att göra
kompressioner för att hen var läkare om den som utförde dem började bli trött.
Man blir ju ett team. Det är så uppstrukturerat, alltså man har ju olika uppgifter det är ju
klart sen innan men det är aldrig nån som skulle säga “jag tänker inte göra några
kompressioner” utan man hjälps ju åt.
Trygghet
I den akuta situationen hämtade personalen trygghet hos sina kollegor bl.a. genom vetskapen
att de kunde få stöd med saker som glömts i stressen eller extra kunskap de själva inte besatt.
Detta gällde speciellt specialistteamen eftersom tilltron till dem var väldigt hög.
Man lät ju dem ta över lite mer för att alltså då kom ju experthjälpen.
Att veta att hjärtstoppsteamet snabbt var på plats och visste vad som skulle göras upplevdes
som en trygghet. En av informanterna påpekade att man kunde lösa situationen utan
specialistteamen, men att de trots det behövdes i eftervården.
Det är ju absolut nödvändigt att dom kommer, de känns som en trygghet.
Verktyg för teamarbetet
För att teamarbetet skulle fungera även i det större teamet krävdes att kommunikationen var
tydlig och gärna förstärktes av gester. Fokus i kommunikationen skulle vara på det som sades
och inte på tonfallet eftersom en del blev irriterade av stressen. Sådant irriterat tonfall skulle
diskuteras efteråt. Att kommunikationen brister i akuta situationer var vanligt och ledde då till
en stimmig situation.
Vi vet ju vad vi ska göra men kommunikationen brister ju när det är liksom är akut, akut just.
Specialistteamen var ofta duktiga på kommunikationen eftersom de hade större erfarenhet av
det. Även ödmjukhet och respekt för varandra var viktigt för teamarbetet. Det uppskattades
inte om någon kom in och började styra och skrika eller om någon skuldbelades för något som
var ett mänskligt fel.
Jag vet nån gång när nån kom å började domdera å skrika hit och dit, och att nån skriker på
dom andra som jobbar runt omkring uppskattas ju aldrig…
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Det krävdes även att någon tog på sig ledarrollen vid en akutsituation. Vem, kunde bero på
personlighet eller erfarenheten men det underlättade om det var sjuksköterskan som ansvarade
för patienten. Hen kunde då backa undan, delegera och var fri att prata med läkarna när de
kom. När förstärkningen kommit men ingen tog kommando eller några beslut ledde det till
frustration.
Den som är ansvarig, det är bättre att den backar undan och låter de andra jobba och istället
leder arbetet och kan prata med dem som kommer.
Bearbetning efter hjärtstopp
Debriefing
Debriefing var inte rutin på alla avdelningar utan hölls vid behov. Det var olika syn på
upplägg och vilka som borde närvara, men konceptet i sig förespråkades av de flesta
informanterna som ansåg att det alltid fanns ett behov av att prata, under både bra och mindre
bra dagar. De såg det bl. a. som ett lärotillfälle med diskussion om vad som gjorts bra och vad
som kunde bli bättre nästa gång. De ansåg även att behovet var större dagtid eftersom fler
personal berördes då.
Både för att i utbildning lära sig lite “vad gjorde vi bra, vad gjorde vi dåligt?” men sen också
det här att man inte bär med sig en massa saker hem utan att man hinner prata färdigt.
Vanligtvis deltog enbart avdelningen, och då främst de som närvarat i rummet under
hjärtstoppet, på debriefingen. De flesta tyckte dock att debriefingen borde vara öppen för alla.
Om en hjärtstoppssituation påverkade individen negativt kunde t.ex. läkarens tack för en bra
insats ge en förvissning om att man agerat rätt.
Men får man prata av sig så, det som fastnade mest där var just att den här läkaren sa att vi
kämpat bra allihopa och tackade så mycket för gott arbete.
Många av informanterna var överens om att någon utomstående, exempelvis chefen, borde
hålla i debriefingen eftersom det då blev strukturerat samt konkreta frågor. En del informanter
menade däremot att det viktigaste var att någon, oavsett vem, samlade ihop till debriefing. Om
någon tog väldigt illa vid sig av händelsen kunde det krävas enskild debriefing med den
personen. Många tyckte dessutom att det var viktigt att man pratar i samband med händelsen
en informant menade även att det kunde vara bra att ta upp det på ett APT (arbetsplatsträff)
vid ett senare tillfälle. Vid ett öppet klimat på avdelningen pratade kollegorna med varandra
oavsett om det var en uppstyrd debriefing eller inte, vilket hjälpte bearbetningen.
Det känns som att man bearbetade det rätt mycket då, pratade av sig med kollegorna //.
Uppföljning
Informanterna var överens om att hjärtstopp var en speciell situation där man mindes
patienterna länge efteråt oavsett utgång. Om en patient överlevde behandlingen på
avdelningen var det viktigt att få veta hur det gick även på nästa avdelning eftersom
sjuksköterskan lätt grubblade över sitt arbete annars. De som var hos patienten när
hjärtstoppet skedde undrade ofta om de gjort något som orsakade hjärtstoppet.
Ja men jag var närmst jag liksom jag var där när allting började “var det jag som gjorde
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nånting, var det mitt fel att han dog så här?”.
Då fick analysen av defibrillatorns minneskort en stor betydelse eftersom det kunde förklara
orsaken till varför hjärtstoppet inträffat och övertyga sjuksköterskan om att det inte var hens
fel. När patienten inte klarade sig kände de flesta informanterna att de hade gjort allt som
gick. Det kändes också bra att titta på den avlidne patienten efter att hen var iordninggjord och
den kaosartade situationen lagt sig.
Sen fick man ju gå in och kolla på han. Det ser ju väldigt fridfullt ut när dom har gått bort så
det är nog ändå ganska bra att gå in, även fast man kanske är lite chockad fortfarande så.
Uppfattning av hjärtstopp
Det var olika hur informanterna upplevde hjärtstopp men alla enades i att det berörde på något
sätt. De som arbetat längst såg enbart hjärtstopp som en del av arbetet.
Det är inget som lämnar sår i oss även om det kanske var mycket just då så lägger man det
bakom sig och så fortsätter man.
De som inte varit med om så många hjärtstopp beskrev det däremot som en pressad situation
med ensamhetskänsla och hjälplöshet. Flera informanter berättade att de egna känslorna
efteråt fick kopplas bort, då det inte fanns tid att känna, och istället bara återgick till arbetet
vilket kunde göra det svårt att ställa om till normalläge igen.
Jag kände “alltså om jag hade satt mig nu så hade jag börjat lipa så mycket” och jag bara
”NEJ, har inte tid” och så fortsatte jag.
De flesta blev dessutom mer påverkade om patienten var yngre, om patienten tillhörde deras
vårdteam eller om hen var utskrivningsklar när det hände.
Vissa informanter kände att de tog med sig upplevelsen hem, särskilt om hjärtstoppet skedde
under ett nattpass och debriefing uteblev. Utan debriefing fanns risk att privatlivet påverkades
genom tankar på hjärtstoppet och några informanter kände ett behov av att informera sina
anhöriga om orsaken till nedstämdheten.
Den egna insatsen analyserades ofta efteråt och känslan när patienten inte klarade sig var
ibland att nästa också kommer avlida, medan en patient som klarade sig blev en bekräftelse på
rätt agerande.
Har det gått bra så kan man ju, då är det ju mer en klapp på axeln att “det här gjorde vi bra
liksom”. Har det inte gått bra och man får reda på det så är det ju… ja det är ju jättetråkigt
men vi vet ju att vi gjorde allt vi kunde.
Att hjärtstopp kunde inträffa igen kändes för flera informanter skrämmande och ingenting de
önskade skulle hända. Några informanter upplevde dock att de trivdes i akutsituationer och att
det därför inte kändes så tungt om det skulle hända.
Jag är beredd på att det kommer hända igen och jag är bekväm med en akut situation.
Vid ett hjärtstopp kunde det finnas en medpatient på salen som var där under tiden och
undrade vad som hände. Om patienten avled vid hjärtstoppet uppstod ett etiskt dilemma
mellan sekretessen för den avlidne gentemot vårdandet av medpatienten. Situationen brukade
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lösas med information utan detaljer som därigenom inte bröt mot sekretessen.
Alltså de hade ju legat där och pratat som kompisar, jag sa väl liksom “hennes hjärta
stannade och vi försökte få igång det men tyvärr så gick det inte” och det tycker jag väl inte
är att bryta mot sekretessen egentligen...

DISKUSSION
Syftet med studien var att undersöka allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda vid ett
hjärtstopp på vårdavdelningar. De intervjuer som genomfördes och resultatet av analyserna
belyser tydligt dessa upplevelser. Därmed kan också studiens syfte anses vara besvarat och
uppfyllt.
Metoddiskussion
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av en specifik händelse vilket
ledde till att valet av metod blev en kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk inriktning.
Hermeneutiken fokuserar på att tolka och förstå upplevelser av en situation (Birkler, 2008). I
en intervjustudie har informanten chans att berätta om känslor, tankar och med egna ord
beskriva upplevelsen (Dahlberg, 1997). I denna intervjustudie inhämtades inte bara
informationen genom de ord informanten använde, intervjuarna kunde även avläsa
kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge. Detta gav ytterligare nyanser till vad informanten
berättade gentemot om valet hade varit en litteraturstudie eller en analys av självbiografier,
som utifrån studiens syfte också kunde varit en alternativ metod. Genom de metoderna
riskerar författarna i högre grad att identifiera sig med materialet och hade på så sätt missat
vad som faktiskt sades (Pilhammar & Skyvell Nilsson, 2017).
Datainsamlingen gjordes med ett strategiskt urval. För att inte riskera att urvalet blev selektivt
och valdes ut genom förförståelsen, behövdes en metod som upprätthöll det strategiska
urvalet. Kontakt togs med HR-centrum (Human Resources) på det aktuella sjukhuset och
därigenom erhölls kontaktuppgifter till åtta avdelningschefer. Eftersom det kunde finnas en
risk att inte få tillräckligt med deltagare för att kunna uppnå ett mättat resultat, kontaktades
även fyra andra avdelningschefer vars kontaktuppgifter fanns tillgängliga sedan tidigare. När
avdelningscheferna besvarat förfrågan om deltagande stod det klart att alla avdelningar utom
en ställde sig positiva till att delta. Den avdelningen som avstod från att delta ansåg att de inte
passade till syftet i studien eftersom de sällan utförde HLR. Att få samtycke från cheferna att
sjuksköterskor från deras avdelningar fick delta var viktigt både för samtyckeskravet
(Helsingforsdeklarationen, 2013) men också för att visa respekt för patienterna som vårdades
på avdelningen.
All korrespondens med HR-centrum, avdelningschefer och informanter skedde via e-mail.
Detta ansågs som det bästa sättet att ta hänsyn till att informanterna förblev anonyma enligt
konfidentialitetskravet (Helsingforsdeklarationen, 2013) eftersom ett telefonsamtal kan höras
av individer runt omkring medan email är lösenordskyddat. Dessutom ansågs det vara det
bästa sättet att delge den information som behövde nå informanterna innan intervjun (ThorénJönsson, 2017).
Vid valet av informanter valdes ett strategiskt urval (Polit & Beck, 2010). Urvalsmetoden var
målinriktad men styrdes inte av författarnas förförståelse eftersom inklusionskriterierna och
exklusionskriterierna var centrala när respondenter valdes ut enligt vad Bryman (2008)
beskriver. Fördelen med ett spritt urval var att information som antyddes hos en informant
blev mer begriplig för att den framkom på ett tydligare sätt hos en annan (Rosberg, 2017).
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Genom att deltagarna representerade en stor bredd på sjuksköterskor, med olika mycket
arbetserfarenhet och erfarenhet av hjärtstopp, ökade överförbarheten av studiens resultat (Polit
& Beck, 2010). Att de även arbetade på olika typer av vårdavdelningar, samt att
datainsamlingen uppnådde tillräcklig variation innan den avslutades, ökade också
överförbarheten (Polit & Beck, 2017).
I och med det strategiska urvalet kunde författarna säkerställa att informanterna i övrigt inte
liknade varandra (Bryman, 2008). Detta gjordes bland annat genom att i möjligaste mån välja
informanter som inte arbetade på samma avdelning och genom att ha informanter med olika
lång arbetslivserfarenhet (Rosberg, 2017). Större spridning av informanterna medförde större
överförbarhet, eftersom de då representerade en större del av populationen (Lundman &
Hällgren Graneheim, 2017).
Till en början planerades sex intervjuer varav en skulle verka som pilotintervju. Då intresset
att delta var större än förväntat utökades studien till åtta deltagare, inklusive pilotintervjun.
Under intervjuperioden reflekterade författarna över att all information inte framkommit efter
fem intervjuer och att valet att utöka antalet varit relevant. När alla intervjuerna var
genomförda framgick det att materialet som senare analyserades var mättat, trots att det fanns
fler informanter att tillgå (Polit & Beck, 2010).
En pilotstudie gjordes för att höja validiteten i studien (Kristensson, 2014). Pilotintervjun
medförde en möjlighet för författarna att utveckla sin intervjuteknik samt att kontrollera att
intervjufrågorna höll sig inom rätt område (Bryman, 2011). Detta kändes viktigt eftersom
ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av att leda en intervju. Genom att genomföra en
pilotstudie ökade även tillförlitligheten för studien eftersom det ledde till att kommande
intervjuer gav den information som eftersöktes eftersom frågorna omarbetades efter
pilotintervjun (ibid.).
Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad karaktär, vilket innebar att de områden
som skulle diskuteras var förutbestämda men att följdfrågorna på informationen som framkom
var fria och kunde följa samtalets väg (Kristensson, 2014). Denna typ av struktur motsvarade
syftet bäst eftersom upplevelser och känslor var så individuella att svar, och därmed
följdfrågor, var svåra att förutse. Dock fanns vissa områden som behövde diskuteras och för
att inte missa dessa användes en intervjuguide (Polit & Beck, 2010). I den här studien var den
ena författaren aktiv och ledde intervjun och den andra observerade. Om båda författarna
deltar aktivt i intervjun finns risken att det blivit rörigt och att det missats viktig information.
Istället kunde observatören lyfta sina funderingar i slutet av intervjun. (Pilhammar & Skyvell
Nilsson, 2017). Enligt Trost (2010) innebär det att trovärdigheten i studien ökade eftersom
båda författarna såg till att all information kom fram.
För att fullt fokus skulle kunna hållas på intervjun, samt att författarna ville kunna analysera
intervjuerna flera gånger, spelades intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon. På så sätt
kunde författarna lyssna igenom materialet flertalet gånger i samband med transkribering och
minska risken att viktig information gick förlorad (Rosberg, 2017). En risk som observerades
under pilotintervjun var att mobiltelefonen som användes för inspelningarna kunde börja
ringa. Detta inträffade aldrig, men för att förhindra detta vid resterande intervjuer försattes
telefonen i s.k. ”flygplansläge” under intervjuerna.
Risken vid transkribering var att det ibland kunde vara svårt att höra vilket ledde till att
intervjun inte skrevs ner korrekt. Detta kunde i sin tur leda till att materialet kunde
felanalyseras (Dahlberg, 1997). För att minska den risken transkriberades inspelningarna
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samma dag eller dagen efter (ibid) för att känslan i intervjun och minnen om tonläge,
kroppsspråk och gester inte skulle hinna glömmas bort. Så snart transkriberingarna var utförda
raderades inspelningarna och intervjuerna blev således avidentifierade. Materialet fanns under
hela studien endast tillgängligt för författarna och, på begäran, handledaren. Detta för att ta
hänsyn till konfidentialitetskravet i Helsingforsdeklarationen (2013).
Med hjälp av intervjun fanns möjlighet att ta del av informanternas livsvärldar samt möjlighet
att ställa följdfrågor för att räta ut otydligheter. Risken med denna typ av metod var dock att i
intervjusituationen kunde den information som framkom uppfattas som klar och tydlig medan
när den senare transkriberats och lästes i textform uppfattades som otydlig. Detta ledde i sin
tur till att resultatet inte kunde garanteras ha uppfattats på rätt sätt. En annan risk kunde varit
att sekvenser under intervjun avslutades för tidigt då det var ett känsligt område eller att
frågorna som ställdes var otydliga och informanten inte vågade be om förtydligande
(Dahlberg, 1997). Detta var ingenting som uppfattades inträffa under intervjuerna i den här
studien, men det var ändå en risk det togs hänsyn till.
Lundman och Hällgren Graneheim (2017) påpekar vikten av att tydligt beskriva sin
analysprocess för att öka tillförlitligheten till studien. Efter transkribering av intervjuerna
lästes materialet noggrant igenom av författarna var för sig. Detta för att inte deras
förförståelse skulle färga det material som valdes ut. De utvalda meningarna som var viktiga
för studien jämfördes sedan innan de användes. På det sättet minskade risken att
förförståelsen skulle vara central vid analysen (ibid).
Eftersom studiens resultat ska vara tillförlitligt, trovärdigt och överförbart användes citat i
resultatdelen. Med hjälp av citaten kunde läsaren själv göra en bedömning av tolkningen som
gjorts under analysen (Graneheim & Lundman, 2017).
Genom hela studien var författarna medvetna om sin egen förförståelse och var noggranna
med att försöka lägga den åt sidan så att materialet kunde tolkas så objektivt som möjligt.
Detta gjordes genom att hela tiden diskutera vad förförståelsen bestod utav och hur den skulle
kunnat påverka resultatet negativt. Enligt Dahlberg (1997) finns det ingen forskare som är ett
oskrivet blad och som kan lägga bort hela förförståelsen. Hon fortsätter med att förförståelsen
kan användas som en tillgång istället för att ses som ett hinder eftersom förståelse aldrig kan
utvecklas utan förförståelse. Medvetenheten om förförståelsen gör studien mer pålitlig
(Forsberg & Wengström, 2013).
När en studie ska genomföras ska alltid överväganden om etiska aspekter göras (Rosberg,
2017). Eftersom det var en intervjustudie innebar det att informanter skulle bidra med
information till studiens resultat och det var viktigt att det gick etiskt korrekt till mot dem.
Den etiska egengranskningen som gjordes visade inte några hinder på att studien kunde
genomföras.
Vid kvalitativa intervjustudier finns inte samma beständighet i resultatet som i kvantitativa
eftersom syftet är att tolka bl. a. känslor och upplevelser vilka kan ändras över tiden. Till
exempel kan en person som uppger en viss känsla ändrat sig när samma fråga ställs vid ett
senare tillfälle och på så vis påverka hela studien. Detta leder till att tillförlitligheten till
studien är svår att beräkna i en kvalitativ studie (Trost, 2010).
För att ett resultat från en studie med strategiskt urval skulle kunna överföras på en annan
grupp krävdes oftast att det utfördes på en stor mängd människor. Antalet deltagare i den här
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studien var inte så stort, vilket är en aspekt att ha med i bedömningen av överförbarheten
(Polit & Beck, 2010). Det går således inte att säga att alla
sjuksköterskor upplever ett hjärtstopp på samma sätt som informanterna i föreliggande studie
beskriver. Dock är det möjligt att till vissa delar överföra resultaten från denna studie eftersom
en ny studie under samma förutsättningar skulle kunna frambringa ett liknande resultat.
Genom en tydlig beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och andra
omständigheter runt studien ges verktygen till övriga inom forskarvärlden att kunna göra
kvalitetsbedömning av studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).
Resultatdiskussion
Analysen visar på att sjuksköterskor upplevde vårdandet av hjärtstopp olika beroende på
erfarenhet och personlighet. Känslor som sorg, stress och frustration eller lättnad,
samhörighet, teamkänsla och trygghet var vanligt förekommande. Dessa känslor var
individuella och berodde bland annat på om sjuksköterskan vårdat patienten en längre tid, om
patienten var yngre eller om hjärtstoppet var helt oväntat. Ju fler av dessa kriterier som
uppfylldes desto mer påfrestande upplevde sjuksköterskan vårdandet. Teamarbete, god
kommunikation och utbildning är viktiga aspekter för att sjuksköterskan skulle känna
sammanhang i vårdandet.
I resultatet framkom att upplevelsen av en hjärtstoppssituation påverkades av sjuksköterskans
kunskaper, hjärtstoppssituationen, teamarbetet samt möjligheter till bearbetning efteråt.
Kunskap om hjärtstopp
Alla informanter påpekade att det krävdes utbildning, erfarenhet och rutiner för att skapa en
trygghet när ett hjärtstopp inträffade. Saramma, Raj, Dash och Sarma (2016) visar att
regelbunden varierad utbildning bidrar till att öka de vårdandes kunskaper, skicklighet och
attityd i samband med HLR. Eftersom en hjärtstoppssituation inte var en situation som gick
att förbereda sig helt inför, var det uppskattat från informanternas sida att ha utbildning med
jämna mellanrum. Detta rekommenderar även HLR-rådet (2016) vars riktlinjer råder till
utbildning minst en gång varje år, vilket skulle kunna bidra till att sjuksköterskan känner sig
mer bekväm att agera. Även Tingström (2014) påpekar att lärandet kommer genom att göra
och att uppleva. Eftersom informanterna påtalade att det inte räckte att kunna HLR i teorin,
var de nöjda med att de praktiska utbildningarna i HLR innehöll kompressioner och
inblåsningar men även verklighetsliknande scenarion. Flertalet informanter påpekade att de
tänkte på de praktiska övningarna i skarpt läge vid ett hjärtstopp, vilket kan ses som ett bevis
på att de praktiska övningarna kan bilda ett sammanhang där de vårdande kan inhämta
kunskap, erfarenheter och självförtroende i sin professionella roll.
När hjärtstoppet inträffade var alla sjuksköterskor tacksamma över att det fanns rutiner som
gjorde det lätt för dem att agera. Rutinerna bidrog också till att alla kunde hjälpas åt oavsett
yrkeskategori. Utan rutinerna hade den förvirrade situation som uppstod blivit ännu mer
stimmig, vilket kan leda till ett sämre vårdande (Bahtsevani, Willman, Stoltz & Östman,
2009). Rutiner är därför en av de viktigaste aspekterna för vårdpersonalen i ett välfungerande
teamarbete. Det viktigaste för informanterna var dock inte bara att känna till rutinerna utan
också att följa dessa t.ex. vid ett hjärtlarm där kompressioner ska påbörjas direkt efter larm
(Andersson, 2017). Informanterna betonade t.ex. vikten av att larma eftersom hjärtstopp inte
är en situation som går att klara av själv. Det krävs att de olika kompetenserna i
sammanhanget både löser av och hjälper varandra under tiden hjärtstoppsvården pågår.
Tydliga rutiner säkerställer att inte något glöms bort. Även andra rutiner som t.ex. kontroll av
akutvagnens innehåll efteråt var viktiga eftersom det fungerade som en trygghet. De minskade
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även den frustration som kunde uppstå om någon t.ex. glömt ersätta en andningsmask, vilket
även kunde innebära en direkt livsfara för den som drabbats av ett hjärtstopp.
Flera av informanterna angav också om att det krävdes erfarenhet av hjärtstopp för att känna
sig helt bekväm i situationen. Nilsson Kajermo, Johansson och Wallin (2014) menar att med
hjälp av den erfarenhetsbaserade kunskapen lär sig sjuksköterskan att se mönster och bedöma
en situation. Erfarenhet är en sammansättning av subjektiva, konkreta och levda kunskaper
som bidrar till hur sjuksköterskan förhåller sig till och hanterar en situation. Eftersom det var
en pressad situation med mycket adrenalinpåslag kunde det leda till en osäkerhet hos de
vårdande de första gångerna. Däremot om sjuksköterskan varit med om akutsituationer
tidigare, även om det inte handlat om hjärtstopp, gav det en ökad trygghet då hen kände sig
mer bekväm i hjärtstoppssituationen eftersom hen lärt sig hur hen fungerade med
adrenalinpåslaget i kroppen. Tidigare erfarenheter från hjärtstopp gav en ökad eller sänkt
självsäkerhet inför nästa gång beroende på hur situationen blev.
För att använda den erfarenhetsbaserade kunskapen måste sjuksköterskan reflektera över den
och kritiskt granska handlandet inför nästa gång (Nilsson Kajermo, Johansson & Wallin,
2014). Erfarenheten är alltså ett område som påverkar många delar inom hjärtstoppsvården.
När hjärtstopp pågår
Det är sjuksköterskans ansvar att sörja för god omvårdnad för de patienter hen har hand om. I
det ingår bl. a. att utföra behandlingar och att svara för säkerhet och kvalitet i patientens vård
(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta ansvar kunde ibland upplevas som mycket
överväldigande varför många informanter uttryckte att de var rädda för att hjärtstopp skulle
inträffa, inte bara för patientens skull utan även för egen del. Önskan om att hjärtstopp inte
skulle inträffa samt erfarenheter av falsklarm ledde till att sjuksköterskan blev överrumplad
när hjärtstoppet väl inträffade och hen insåg att hen var tvungen att agera. Effekten av
överrumplingen kan medföra en ökad risk för försämrad kvalitet och säkerhet av patientens
vård.
Andersson (2017) nämner vikten av att övervaka patienten, kontrollera vitalparametrar och
konsultera specialistteam vid försämring av patientens mående. Detta var också en bidragande
orsak till att de sjuksköterskor som sett patienten försämras över tid, sett ett drastiskt
försämrande, eller som var närvarade i hjärtstoppsögonblicket kände sig mer beredda och
trygga i sitt agerande.
Informanterna beskrev HLR-situationen som en kaosartad situation där sjuksköterskan, som
var först på plats, tvingades att agera. Adrenalinpåslaget var stort och det enda som var i fokus
var att försöka rädda patientens liv. Beroende på stressen kunde det bli svårt för
sjuksköterskan att fokusera på vad som skulle göras samt var materialet fanns. Detta kan bidra
till att vården försämras för patienten då allt tar längre tid. Matchim och Kongsuwan (2015)
menade att sjuksköterskan förstod att behandlingen behövde påbörjas snabbt och effektivt och
trots utbildning kände hen en osäkerhet i den akuta hjärtstoppssituationen.
Informanterna påpekade att HLR-situationen inte var lika glamourös som den var på TV utan
att all personal som var hos patienten arbetade hårt för att rädda patientens liv. Även om
samtliga informanterna berättade att de fokuserade enbart på hjärtstoppet framkom det ändå
att det kunde vara frustrerande när andra patienter påkallade uppmärksamhet eftersom
personalen var upptagen. Informanterna påpekade att det inte alltid var lätt att springa på
hjärtlarm om de egentligen var upptagna hos en annan patient. Werntoft (2014) menar att
sjuksköterskan hela tiden måste prioritera vad som är viktigast att göra varje gång hen hamnar
i en situation där flera saker bör göras samtidigt. Det gäller att prioritera det som är mest akut
i det läget.
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Eftersom det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att rädda liv (Svensk
sjuksköterskeförening, 2017) kan det vara svårt att acceptera att det inte alltid går. Om
patienten varit mycket sjuk eller själv uttryckte att hen var färdig med livet kunde det vara
lättare att finna sig i läkarens beslut om att avbryta HLR än om det gällde en ung patient.
Detta gav upphov till en etisk konflikt. Enligt Birkler (2007) bör den som vårdar göra en etisk
beräkning vid varje tillfälle som en etisk konflikt uppstår, för att se vad som ger störst positiv
effekt. Det kan till en början verka enkelt att väga för- och nackdelar med dessa
ställningstaganden mot varandra men informanterna vittnade om att det inte var så svartvitt.
Önskan om att ge patienten en värdig död, t.ex. genom att avbryta HLR eller ha ett 0-HLRbeslut, och att följa de principer som yrket kräver gjorde att det både kunde kännas skönt och
tomt när någon till slut fick somna in. Vilka omständigheter som slutligen vägde in i besluten
skiljde sig från patient till patient och de flesta informanterna var tacksamma över att slippa ta
ställning till det trots att de kunde uppleva att 0-HLR eller avbruten HLR borde införts
tidigare än det gjordes. Så trots att sådana beslut kan göra arbetssituationen mindre
påfrestande för de vårdande handlar det ytterst om att ge patienten så god vård som möjligt.
Att arbeta i team
Blomqvist och Petersson (2014) definierar team som ett begränsat antal medlemmar som
arbetar mot ett gemensamt mål och som informanterna ansåg ökade samhörigheten mellan
dem. Tillsammans bildade de det sammanhang där de vårdande kunde finna trygghet. Enligt
Rosengren (2015) förväntas teamet vara kompetent och tillsammans hjälpas åt och lösa
problem, vilket var en aspekt som informanterna påtalade att de också förväntar sig. Eftersom
det larmades på hjärtstoppsteamet och MIG-teamet när en patient drabbades av hjärtstopp
ledde det till att det blev ett stort team som skulle arbeta tillsammans. Informanterna påtalade
att det kändes bra och bidrog till trygghet att det var ett team eftersom de påminde varandra
om saker och kunde stötta varandra. Alla i teamet hade sina egna uppgifter, men något som
kännetecknar att samarbetet fungerar bra enligt Berlin (2013) är att de olika yrkeskategorierna
erbjuder och tar emot hjälp ifrån varandra. Informanterna instämmer i att det oftast var så det
gick till även i det stora teamet. De menade att de i de flesta fallen smälter ihop bra
tillsammans med specialistteamen och hjälps åt, men att det i vissa fall var svårare att
samarbeta med dem. Trots detta uppfattades specialistteamen som en trygghet och som något
bidrog till sammanhanget.
Inom många delar av resultatet beskrevs vikten av trygghet. Enligt Dahlberg och Segesten
(2010) återfinns det bl. a. i andra människor. Informanterna beskrev detta som att tilliten till
teamet och till kollegornas kompetens, speciellt till specialistteamen, och deras stöd var en
viktig del i helhetstryggheten. Det var också den tryggheten som gjorde att informanterna
gärna lät specialistteamen ta kontroll över situationen när de anlände till patienten. Detta tyder
på att teamet på avdelningarna arbetar efter den kunskap de besitter men också ser sina brister
och låter mer kompetent personal ta över vilket ökar patientsäkerheten.
För ett fungerande teamarbete framkom det från informanterna att det fanns vissa byggstenar
som främjade teamkänslan i sammanhanget. Dessa byggstenar var tydlig kommunikation,
ödmjukhet och respekt samt att det fanns någon som hade ledarrollen. Fransson Sellgren
(2014) påpekar att det är viktigare med ett uppstyrt ledarskap när läget är akut än när det är
stabilt, vilket flera av informanterna också påpekade. Enligt Rosengren (2015) har
teamledaren som uppgift att se till att använda teamets resurser på bästa sätt för att ge en god
vård till patienten. Eftersom det är en akut situation är det alltså av stor vikt att ta tillvara alla
de vårdandes resurser.
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Bearbetning efter hjärtstopp
Alla informanterna förespråkade debriefing i någon form och uttryckte att det kunde hjälpa till
att både ge stöd samt uppmärksamma saker som antingen gick bra eller mindre bra och som
kunde behöva ändras på. Detta bekräftas av Mangone, King, Croft och Church (2005) och
Glass och Rose (2008) som i sin studie visar att sjuksköterskor ser debriefingen som ett sätt
att hantera stressen eller sina känslor efter ett hjärtstopp. Glass och Rose (2008) skriver också
om att debriefingen kan ske med kollegor, vänner och familj, vilket även det togs upp av
informanterna som dessutom tyckte att debriefingen borde vara öppen för alla. Eftersom de
vårdande tillsammans med de som var med under hjärtstoppet bildar ett sammanhang, upplevs
det lämpligt att ventilera händelsen tillsammans med dem. Flertalet informanter tyckte att
chefen var den som borde hålla i debriefingen, men att det viktigaste var att någon tog tag i
det vilket också betonas av Glass och Rose (2008). De flesta informanterna tyckte också att
det var viktigt att debriefingen skedde i samband med händelsen, men en tyckte att det
dessutom kunde tas upp senare på t.ex. ett APT. Mangone, King, Croft och Church (2005)
skriver i sin studie att sjuksköterskorna berättar om att när det går lång tid innan debriefingen
är det under den perioden de mår sämst emotionellt.
Informanterna var överens om att även om HLR ingår i en sjuksköterskas arbetsuppgifter var
det en situation de särskilt mindes efteråt. Oavsett om patienten klarade sig eller inte
reflekterade den vårdande över sin insats vid HLR och om hen kunnat göra någonting för att
förhindra att hjärtstoppet skedde. Eftersom sjuksköterskorna bar med sig hjärtstoppspatienten
i sina tankar så undrade de hur det gick om hen förflyttades vidare till en annan avdelning.
Om patienten inte klarade sig kunde det kännas skönt att gå in och titta på hen efteråt när den
kaosartade situationen lugnat ner sig. Detta speglas i Bowen, Ilgen, Irby, Ten Cate och
O'Briens (2017) tre motiv till varför den vårdande vill göra en uppföljning av patienten
efteråt; osäkerhet över sitt eget agerande, att patienten gjort avtryck hos sjuksköterskan samt
att patienten varit i en utsatt situation.
Matchim och Kongsuwan (2015) skriver att sjuksköterskor förstår att behandlingen vid ett
hjärtstopp måste vara så snabb och effektiv som möjligt för att ge resultat. Det ledde till att
trots att de vårdande visste hur de skulle göra vid övningarna var det rädslan att vara för
långsam eller göra fel något som stoppade dem från att vilja agera i verkligheten. Det blev en
kamp för de vårdande mellan att vilja hjälpa till och sin egen rädsla. Detta är även känslor
som informanterna i denna studie erfor tillsammans med en känsla av ensamhet och
hjälplöshet. Vidare skriver Matchim och Kongsuwan (2015) att det även finns en stolthet hos
de som genomfört HLR. Att få vara en del av teamet och sammanhanget, att lyckas med en
återupplivning eller att åtminstone veta att de gjort allt som var möjligt är positiva känslor
som både nämns i deras studie men också av informanterna i den här studien. Enligt Khalaf et
al. (2017) är det vanligt att sjuksköterskor känner många känslor när en patient går bort,
särskilt om de vårdat hen en längre tid och hunnit bygga upp en relation. Det kan till exempel
vara sorg, ilska, förvåning, förnekelse eller maktlöshet. De nämner även att de vårdande kan
känna ett motstånd mot arbetsplatsen och uppgifterna efteråt på grund av dessa känslor. Flera
informanter i den här studien vittnade om liknande känslor men uppfattade att de på grund av
tidsbristen inte hann bearbeta dem.
Det flesta informanterna menade att de blev mer påverkade av hjärtstoppssituationen om
patienten var yngre, om patienten tillhörde deras vårdteam eller om hen var utskrivningsklar
när det hände. Khalaf et al. (2017) visar i sin studie på samma bidragande omständigheter
men menade även att sjuksköterskan ibland känner skuld över vad som hänt ifall orsaken
berodde på för lite personal eller om något sjukvården gjorde bidrog till händelsen. Vid de
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tillfällena känns det tungt att arbeta vidare.
Informanterna i studien upplevde att hjärtstopp inte var något som de ville skulle hända. De
som varit med om flera akutsituationer upplevde att de kände sig bekväma och trygga om de
skulle hända igen. Gilligan, et. al. (2005) menade genom sin studie att det märks att de som
har mer utbildning samt varit med om fler hjärtstopp känner större trygghet och är mer
beredda inför nästa gång.
Informanterna upplevde att det också uppstod ett etiskt dilemma i de hjärtstoppssituationer
där patienten delade sal tillsammans med en annan patient beroende på att det var svårt att
avgöra var gränsen gick för att bryta mot sekretessen. Enligt Birkler (2011) handlar ett etiskt
dilemma om att känna sig i kläm mellan två val. Båda valen är rimliga men det blir även fel
oavsett vilket som väljs. Informanterna uttryckte ett dilemma mellan att följa den sekretess
som är lagstadgad för varje individ (Öhrn, 2014) och deras uppgift att lindra det lidande som
kan uppstå för en medpatient som bevittnade hjärtstoppet.

SLUTSATS
Studien visar att de viktigaste aspekterna för hur sjuksköterskan upplever ett hjärtstopp på en
vårdavdelning handlar om kunskap, att arbeta i team, uppfattning om hjärtstoppet och
bearbetning efter ett hjärtstopp. Att verkligen utföra utbildningarna, ge tid till debriefing och
att hålla rutinerna uppdaterade i teamet är det som uppfattats vara absolut viktigast för
sjuksköterskorna som deltagit.
Denna studie bidrar till en ökad förståelse för hur sjuksköterskans arbete ser ut när ett
hjärtstopp sker. Hen kan vara upptagen hos en annan patient och tvingas ge förtur åt uppgiften
med högre prioritet. Hen kan ryckas från en lugn situation till att komma in i en akut, där det
handlar om liv och död och det enda alternativet som finns är att agera. Den omställningen
kan bidra till en osäkerhet på sig själv och över hela situationen. Trots att hen är full av
känslor på grund av hjärtstoppet tvingas hen att trycka undan dem och arbeta vidare. Ett
effektivt sätt för att sedan inte bära med sig dessa känslor hem, är att ventilera sina tankar
under en debriefing. Att hjärtstoppsvården är både fysiskt, psykiskt och etiskt påfrestande
framgår också tydligt i denna studie.
Genom den här studien uppmärksammas behovet av en förståelse för de delar som
framkommit i resultatet samt motiveringar till varför det är viktigt att de prioriteras när ett
hjärtstopp inträffar. På så sätt kan det också bidra till att skapa en ännu bättre och tryggare
hjärtstoppsvård på sjukhusen när allmänsjuksköterskans kompetens, självkänsla och
teamarbete förbättras.
Framtida forskning
Framtida forskning inom området bör fokuseras ytterligare på allmänsjuksköterskans
upplevelse av hjärtstopp eftersom det i studien blir uppenbart att det är en påfrestande
situation. Informanterna var tydliga med att t.ex. teamarbetet var viktigt för tryggheten, hela
upplevelsen av hjärtstoppet samt att det bidrog till känslan inför nästa gång. Kunskapen
bidrog till sjuksköterskans självkänsla, hur hen agerar samt hens syn på sina kollegor.
Hjärtstoppssituationen berörde sjuksköterskan och debriefingen var viktig för att kunna gå
vidare efteråt. Dessa olika aspekter visar på att framtida forskning både kan fokusera på varje
del för sig såväl som på helhetsupplevelsen.
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de ställt upp. Utan dem hade den här uppsatsen inte varit möjlig. Slutligen vill vi tacka
synonymer.se för inspiration när ordförrådet tryter.
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BILAGA 1 – INFORMATIONSMAIL TILL
AVDELNINGSCHEFERNA
Hej!
Vi heter Johanna Branje och Marielle Josefsson och går 5e terminen på
sjuksköterskeprogrammet här i Växjö.
Just nu håller vi på och skriver vår c-uppsats som kommer undersöka sjuksköterskors
upplevelse av ett plötsligt hjärtstopp på en vårdavdelning/mottagning.
För att få en så bra uppfattning av detta som möjligt skulle vi vilja intervjua några
sjuksköterskor som varit med om just detta. Eftersom hjärtstopp är olika vanligt på olika delar
av sjukhuset förstår vi att det finns olika erfarenheter beroende på var man jobbar. En
sjuksköterska från tex HIA och en från tex ÖNH-kliniken har antagligen (men inte säkert)
olika erfarenheter och upplevelser av hjärtstopp, vilket vi endast anser berikar vår uppsats. Vi
undrar därför om det finns sjuksköterskor på din avdelning/mottagning som skulle vilja hjälpa
oss? Hjärtstoppet behöver inte ha skett medan hen jobbade på nuvarande
avdelning/mottagning, det enda som är viktigt för att oss är att det skett på arbetsplatsen och
inte privat.
Intervjun kommer ske någon gång mellan 9/10-17 och 10/11-17. Tid till förfogande kommer
vara ca 45 minuter men vi sätter inget värde i hur lång tid den tar. Exakt dag och plats
bestäms efter överenskommelse. Intervjun kommer spelas in men kommer raderas direkt efter
transkription. I samband med detta kommer den också avidentifieras så att den varken kan
spåras till den sjuksköterska som gjort intervjun eller den patient det berör.
Vi är mycket tacksamma för all hjälp vi kan få och hoppas att vi hör från dig snart!
Mvh
Johanna och Marielle

BILAGA 2 – SAMTYCKESFORMULÄR FRÅN
AVDELNINGSCHEFERNA

Samtyckesformulär

Jag samtycker härigenom att en sjuksköterska från min avdelning deltar som respondent i en
intervjustudie, vars syfte är att studera sjuksköterskors upplevelser av hjärtstopp på
vårdavdelning. Jag har fått information om studien och att deltagandet är frivilligt samt fått
möjlighet att ställa frågor angående studien.

Namnunderskrift från avdelningschef

___________________________________________________________________________
Namnförtydligande, ort och datum

___________________________________________________________________________
Underskrift av informationsgivare

___________________________________________________________________________
Namnförtydligande, ort och datum

BILAGA 3 – INFORMATIONSMAIL TILL INFORMANTERNA

Hej!
Vi heter Johanna Branje och Marielle Josefsson och läser 5e terminen på
Sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet. Vi har via din chef XXX fått veta du är
intresserad av att delta i studien om sjuksköterskors upplevelser av hjärtstopp på en
vårdavdelning. Detta görs genom en intervju där vi både kommer ställa frågor och låta dig
prata fritt om dina upplevelser i samband med hjärtstopp. Vi har inplanerat ca 45 minuter åt
varje intervju. Intervjun kommer genomföras på ett datum (mellan den 26/10 och 10/11) och
plats som du själv kan välja.
Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en mobiltelefon. Inspelningen kommer att
raderas direkt efter transkribering. All information kommer att behandlas konfidentiellt och
endast användas till studiens syfte. Ditt deltagande är frivilligt och du får när som helst under
intervjuns gång avbryta utan att ange varför. Genom att du ställer upp på vår intervju ger du
ditt godkännande att den information som du tillhandahåller oss får användas i
forskningssyfte.

Tack för att du vill medverka i vår studie!

Johanna Branje

Marielle Josefsson

Sjuksköterskestudent

Sjuksköterskestudent

Tel: XXXXX

Tel: XXXXX

E-mail: XXXXX

E-mail: XXXXX

Sylvi Persson
Handledare
E-mail: XXXXX

BILAGA 4 – INTERVJUGUIDE
Intervjuguide
Intervju nr ________________
Intervjuare_________________
Datum: ___________________
Arbetsplats: _______________

Intervjufrågor:














Kan du berätta om händelseförloppet när hjärtstoppet inträffade?
o Var befann du dig när larmet gick?
o Vad hade du för uppgift under hjärtstoppet?
o Vilka fanns med under behandlingen?
o Hur blev utgången?
o Hur är teamkänslan i en sådan situation?
o Erbjöds du s. k. debriefing efteråt?
Vilken var din första reaktion?
o Skiljde det sig mycket från hur du trodde att du skulle reagera?
o Vad händer med resten av arbetet på avdelningen när man hamnar i den akuta
situationen?
Debriefingen, har den varit efter alla hjärtstopp? Var alla med?
o Vad tycker du om debriefing vs ingen debriefing?
Kändes det som om du hade tillräckligt med utbildning, erfarenhet och självkänsla för
att göra de uppgifter som du utsattes för?
o Hur ofta har ni utbildning om den här typen av händelser?
o På vilket sätt fungerar utbildningarna?
Är hjärtstoppet något som du funderat mycket på efteråt?
o Har du fått veta hur det har gått med alla patienterna?
o Gör det någon skillnad för hur du bearbetar situationen efteråt?
Hur känns det att prata med oss om det nu jämfört med att tänka igenom förloppet
själv?
Hur känner du inför att det kan hända igen?
o Hur kändes det att behöva avbryta/ kanske kommer behöva avbryta
återupplivningen i framtiden?
Är det något du vill tillägga som inte kommit upp under intervjun men som du tycker
är viktigt när det handlar om hjärtstopp?

BILAGA 5 – SAMTYCKESFORMULÄR FRÅN
INFORMANTERNA

Samtyckesformulär

Jag samtycker härigenom att delta i kandidatuppsatsen om sjuksköterskors upplevelser av
hjärtstopp på vårdavdelning/mottagning. Jag har fått information om studien samt tillfälle att
ställa frågor. Jag är även informerad om att deltagandet är frivilligt samt att jag när som helst
kan avbryta utan att ange någon orsak.

Namnunderskrift från informant

___________________________________________________________________________
Namnförtydligande, ort och datum

___________________________________________________________________________
Underskrift av informationsgivare

___________________________________________________________________________
Namnförtydligande, ort och datum

BILAGA 6 – ETISK EGENGRANSKNING
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare.
Ja
1

2
3
4

5

6
7
8

9

10

12

Avser undersökningen att behandla känsliga
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i
fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv).
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på
deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna
men som är ett led i studien)?
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller
som innebär en uppenbar risk att påverka?
Används biologiskt material som kan härledas till en
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )?
Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper
såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk
funktions-nedsättning, personer i uppenbar
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är
direkt beroende av försöksledaren)?
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller
i vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas
till fysisk person) och anmälas till registeransvarig
person (PUL- ansvarig).
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt
anpassat till nivån på studien.
I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök,
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier
med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t
ex vid enkäter i skolklasser.)
Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare
när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta
försöket utan att detta påverkar forskningspersonens
omhändertagande eller behandling eller, om studenter,
betyg etc.
Det finns resurser för genomförande av projektet och
ansvariga för studien är namngivna (student och
handledare)

Kanske

Nej
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

