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Abstrakt 
Bakgrund: Hjärtsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. I 

Sverige drabbas årligen ca. 8000 personer av oväntat hjärtstopp och majoriteten av 

dessa sker i hemmet vilket leder till att närstående ofta är närvarande. Närstående 

upplever ofta en känsla av overklighet, kaos, rädsla och osäkerhet i samband med 

detta. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva närståendes upplevelse av att 

bevittna hjärtstopp prehospitalt. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ design 

och data samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer med närstående till 

personer som hade fått hjärtstopp. Dataanalys genomfördes med kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv insats. Resultat: Analysen resulterade i fem 

kategorier: förändrad tidsuppfattning, personalens närvaro gav trygghet och lugn, att 

pendla mellan hopp och hopplöshet, kaotisk situation och att uppskatta tydlighet. 

Närstående beskrev att de upplevde hjärtstoppet som traumatiskt med känslor av 

kaos, osäkerhet och overklighet, men också trygghet, lugn och lättnad när hjälpen 

kom. Det framkom även en känsla av tacksamhet över ambulanspersonalens insats. 

Behovet av tydlig information framgick också. Konklusion: Närstående var i 

överlag nöjda med den vård som gavs men det framgick även att deltagarna hade ett 

behov av att få prata med någon om sina upplevelser av hjärtstoppet och även att få 

feedback efteråt. Ytterligare forskning om närståendes situation vid oväntat 

hjärtstopp i hemmet är av stor betydelse för utvecklingen av ambulanspersonalens 

tillvägagångssätt vid vård av närstående.  

 

Nyckelord: hjärtstopp, närståendes upplevelse, närvaro, omvårdnad, prehospital, 

kvalitativ innehållsanalys 

 

Key words: cardiac arrest, relatives experience, presence, nursing, prehospital, 

qualitative content analysis 
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Introduktion 

 

De flesta hjärtstopp sker i hemmet och därför är närstående ofta närvarande. Närståendes 

livsvärld rasar ihop på ett ögonblick och inget annat spelar någon roll just där och då (Bremer, 

Dahlberg & Sandman, 2012). Närståendes upplevelse av att ha en familjemedlem som vårdas av 

ambulanspersonal prehospitalt har beskrivits som stressfyllt och overkligt (Thorén, Danielson, 

Herlitz & Axelsson, 2010). Ambulanspersonalens ankomst minskar dock stressnivån och ger en 

känsla av hopp (Thorén et al., 2010). Att vara närstående till en person som vårdas av 

ambulanspersonal prehospitalt har en del likheter med deras upplevelser inom övriga 

vårdområden. Den prehospitala upplevelsen har dock viktiga situationsrelaterade karaktärsdrag 

som till exempel mötet med okända vårdare, ett plötsligt vårdbehov och en otålig väntan på hjälp 

(Bremer, 2016). Ibland hänvisas närstående till en annan plats, ibland väljer de själva att lämna 

platsen men i vissa fall stannar de kvar på plats. Det har visat sig att PTSD relaterade symptom, 

ångest och depression är högre hos de som inte närvarat vid hjärt-lungräddning (HLR) (Jabre et 

al., 2013).  

 

Hjärtstopp 

Hjärtat är en muskel vars uppgift är att pumpa blod till och från kroppens alla organ och 

vävnader. Plötsligt hjärtstopp inträffar när hjärtats pumpförmåga plötsligt upphör. Detta innebär 

att den drabbade förlorar medvetandet och blir livlös. Hjärtstopp innebär risker för hjärnan och 

andra organ, då de är beroende av syresatt blod för att kunna fungera. Om den drabbade ska ha 

en möjlighet att överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Risken för död ökar 

med 10 % för varje minut som går utan behandling (Hjärt-Lungfonden, 2017). Oväntade 

hjärtstopp i Sverige var år 2015 cirka 8,180 av 91,002 dödsfall i landet (Socialstyrelsen, 2016; 

Herlitz, 2016). Av dessa hjärtstopp rapporterade ambulanssjukvården totalt 5550 oväntade 

hjärtstopp utanför sjukhus där HLR påbörjades av ett vittne eller av ambulanspersonalen. Av 

dessa 5550 personer var 586 personer fortfarande vid liv 30 dagar efter hjärtstoppet, det vill säga 

11 %, vilket är en markant ökning sedan början av 1990 talet då andelen överlevande efter 30 

dagar var ca 5 %. En anledning till den ökade överlevnaden kan vara behandlingsutveckling på 

sjukhus av patienter som återupplivats utanför sjukhus. En annan orsak kan vara ett ökat antal 

patienter som får HLR av ett vittne (Herlitz, 2016). De första minuterna efter att cirkulationen 

upphört är avgörande för personens överlevnad, om larm, behandling med HLR och hjärtstartare 

snabbt sätts in ökar möjligheten för överlevnad markant. I bevittnade fall kan överlevnaden till 

30 dagar nå 70 % (Ringh et al., 2015).  
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Den vanligaste orsaken till prehospitala hjärtstopp hos personer 25 år och äldre är 

kranskärlssjukdomar och med stigande ålder ökar risken att få hjärtstopp (Ackerman, Atkins & 

Triedman, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2017). Hjärt- och kärlsjukdomar har till stor del, men 

inte helt och hållet gemensamma riskfaktorer, som högt blodtryck och höga blodfetter, 

stillasittande fritid, fetma och rökning (Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt Statens beredning 

för medicinsk utvärdering (SBU, 2015) finns det även samband mellan hjärtsjukdom och olika 

faktorer i arbetet som till exempel för höga krav, känsla av låg kontroll, orättvisa, nattarbete och 

långa arbetsveckor.  

 

Närståendes upplevelse 

Närstående uppfattar oftast inga varningstecken på ett förestående hjärtstopp och ibland kan 

patientens tidigare sjukdomar leda till feltolkning eller så kan symptomen vara diffusa och svåra 

att tolka. Närstående kan även i vissa fall inta en förnekande inställning till allvarlig sjukdom 

vilket i sin tur leder till fördröjning tills ambulansen larmas. Hjärtstopp kan också inträffa helt 

oväntat utan förvarning. När det väl har hänt så förstår dock de flesta situationens allvar och 

behovet av hjälp (Thorén et al., 2010).  

 

Oväntat hjärtstopp är alltid chockerande men speciellt när det händer en ung person (Mayer, 

2009). Även om närstående har kunskap om tidigare hjärtsjukdomar hos den drabbade är 

hjärtstopp hos en ung person aldrig förväntat och har således en stor effekt på den drabbades 

närstående (Ackerman et al., 2016; Mayer, 2009). De är statistiskt ovanligt att en ung person 

drabbas av hjärtstopp men dess dramatiska presentation och effekt på livet efteråt gör att få 

medicinska händelser blir mer traumatiska (Ackerman et al., 2016). De vanligaste orsakerna till 

kardiovaskulär relaterat hjärtstopp som drabbat individer under 35 år är medfödda hjärtfel, 

primär arytmi och koronarartärsjukdom. Den totala överlevnadsgraden är ca 36 % hos 14-24 år 

gamla och 27,8 % för de mellan 25-35 år (Meyer et al., 2012).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) bör anhöriga bekräftas, respekteras och involveras i vården. All 

hälso- och sjukvårdspersonal bör dessutom identifiera anhöriga som är i behov av hjälp och stöd. 

Larsson och Engström (2013) påpekar att ambulanspersonalen, av naturliga skäl, oftast är 

fokuserade på själva patienten när det kommer till HLR och anhöriga kommer i andra hand. 

Först när det akuta skedet är förbi kan det bli möjligt för en ur personalen att ge tid till anhöriga, 

ta hand om dem och förklara situationen. Enligt Bremer et al. (2012) behöver vissa prioriteringar 

göras mellan patienten och dennes närstående i det akuta skedet, ambulanspersonalen känner 

dock ett ansvar för omvårdnaden av båda grupperna.  
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Ambulanspersonalens upplevelse  

I en studie som Larsson och Engström (2013) gjort visade det sig att beslutet att påbörja och 

avsluta HLR kan påverkas av anhörigas närvaro och deras åsikter. Detta kan bidra till etiskt 

dilemma då ambulanspersonal upplever HLR som lönlöst men de vill att det ska se bra ut för 

anhöriga. Om beslutet att inte påbörja HLR tas så försöker ambulanspersonal göra situationen så 

värdig som möjligt för anhöriga och den avlidna personen. Påbörjas HLR så blir det ofta 

funderingar över om det alltid är det rätta beslutet och vilken livskvalité personen får om de 

överlever. Enligt Belpomme et al. (2013) kan anhörigas närvaro, förutom att påverka hur länge 

ambulanspersonalen håller på med HLR, eventuellt störa deras koncentration. 

Ambulanspersonalen kan vid HLR-situationer uppleva krav på etisk kompetens, flexibilitet och 

en känsla av otillräcklighet när det kommer till omhändertagande av både patienten och dennes 

närstående (Bremer et al., 2012). 

 

Personalen inom den prehospital akutsjukvården måste kunna vårda patienter i alla åldrar i en 

komplex och utmanande miljö utan hjälp från andra med medicinsk kompetens (Ahl & Nyström, 

2012). Krav om fokus, flexibilitet och stresstålighet ställs på personalen då varje 

omvårdnadssituation är unik (Ahl et al., 2005). God kommunikation och självförtroende är även 

av stor vikt för en bra omvårdnad (Jack et al., 2013). Ambulanspersonalen är ansvarig för att 

minska ångest och oro genom att förmedla trygghet (Holmberg & Fagerberg, 2010). Vid ett 

hjärtstopp behöver ambulanspersonalen ha kunskap om närståendes upplevelser för att förstå 

deras situation och kunna möta deras behov. För att kunna möta anhörigas krisreaktioner och de 

olika behov av information som finns är det viktigt för vårdarna att ha kunskap och förståelse 

om den närståendes situation vid ett plötsligt hjärtstopp (Bremer, 2016).  

 

Rational 

Tidigare forskningar visar att det finns studier gjorda angående ambulanspersonalens upplevelse 

av att ta hand om en patient med hjärtstopp. Personalens upplevelse av att ha närstående i 

närheten under pågående HLR är också ett välstuderat ämne. Däremot finns det relativt få 

studier som handlar om närståendes erfarenheter i samband med hjärtstopp och 

ambulanspersonalens bemötande gentemot dem. Ambulanssjuksköterskan har den svåra 

uppgiften att ta hand om både patient och närstående samtidigt som de ofta måste lösa 

vårdsituationen med bara en kollega. Kunskapen om närståendes upplevelser av att närvara vid 

ett hjärtstopp prehospitalt kan bidra till bättre förståelse av deras behov och på så sätt förbättra 

ambulanspersonalens bemötande och omhändertagande av närstående.   
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelse av att bevittna hjärtstopp prehospitalt. 

 

Metod 

Design 

Den kvalitativa innehållsanalysen anses bäst kunna användas för att svara på syftet för studien 

då den enligt van Wijngaarden, van der Meide och Dahlberg (2017) är personorienterad och 

personers välbefinnande, förmåga, behov och preferenser är avgörande. Forskaren strävar efter 

att få en förståelse för personens upplevelser och erfarenheter, vilket vi vill göra i den här 

studien. Vi har valt att göra en induktiv ansats där utgångspunkten finns i empirin (jmf. Priebe & 

Landström, 2012).  

 

Deltagare 

Åtta personer, fem kvinnor och tre män, bosatta i södra Sverige deltog i studien. I sex av åtta 

tillfällen var den närstående vi intervjuade make/maka till personen som fick hjärtstoppet, i de 

resterande två tillfällen var det föräldrar som bevittnade hjärtstopp hos sitt vuxna barn. 

Deltagarna var mellan 31 och 68 år. Medelåldern var 44 år. Det hade gått allt från fyra månader 

till fyra år från händelsen. Medianåldern från händelsen var 2 år. Endast en av de åtta personer 

som hade drabbats av hjärtstoppet hade en känd hjärtsjukdom sedan tidigare. Vid tre tillfällen 

avled personen som drabbades av hjärtstoppet, resterande fem överlevde.  

 

Urval och procedur  

Ett snöbollsurval har använts i enlighet med Polit och Beck (2016, s. 492-493). Deltagarna har 

identifierat och rekryterat vidare nya personer som uppfyller inklusionskriterierna och som velat 

delta i studien. Inklusionskriterierna var att närstående och personen som fick hjärtstopp skulle 

vara över 18 år samt att upplevelsen av hjärtstopp där återupplivning påbörjats prehospitalt 

skulle ha ägt rum för <5 år sedan, ingen skillnad gjordes om patienten avled eller överlevde.  

 

För att få kontakt med presumtiva deltagare användes en nyckelperson som forskarna kände till. 

Nyckelpersonen hade en dotter som drabbades av ett hjärtstopp som ung. Nyckelpersonen deltog 

därefter i en stödgrupp i vilken hon gick ut med information om studien och att vi sökte 

deltagare till den. Nyckelpersonen fick ett informationsbrev med information om studien och 

förfrågan om deltagande. Där fanns information om att deltagarna när som helst, utan orsak, 

kunde avbryta deras deltagande i studien. Nyckelpersonen kontaktade sin stödgrupp via en 
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gruppchatt på facebook. Denna grupp var sluten till endast personer som ingick i stödgruppen. 

Ett informationsbrev skickades sedan till de som ville delta i studien och uppfyllde 

inklusionskriterierna. Deltagarnas underskrifter skickades sedan till oss och vi kontaktade 

deltagarna för att boka in en tid och plats för en intervju.  

 

Miljö (kontext) 

Intervjuerna ägde rum i den miljö där deltagaren kände sig mest bekväm att bli intervjuad i. 

Några av deltagarna besökte vi i deras hem och andra träffade vi på ett café. På cafét var det 

folktomt och vi kunde sitta ifred och prata ostört under intervjun. Vi utförde 3 intervjuerna över 

skype. Dessa 3 deltagare bodde geografiskt längre bort och de upplevde själva att skype kändes 

som ett bra alternativ.   

 

Datainsamling 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 41-43) söker den kvalitativa forskningsintervjun 

kvalitativ kunskap. Den har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 

aspekter av intervjupersonens livsvärld.  Den kvalitative intervjuaren uppmuntrar 

intervjupersonen att på ett så exakt sätt som möjligt beskriva vad de upplever och känner samt 

hur de handlar. Det är beskrivningar av specifika situationer och handlingar som dras fram, inte 

allmänna åsikter. Data till denna studie samlades in genom åtta individuella semistrukturerade 

intervjuer med hjälp av en intervjuguide, se bilaga 1. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 49) 

styr då forskaren samtalet till viss del, det vill säga forskaren ställer breda och öppna frågor och 

deltagarna får prata relativt fritt och på så sätt fångar man deltagarnas upplevelse. Intervjuguiden 

är enligt Polit och Beck (2016, s. 510) en lista över områden eller frågor att gå igenom med varje 

deltagare. Forskarens jobb är då att uppmana deltagarna att tala fritt om ämnen på guiden och 

berätta med sina egna ord. På så sätt får forskaren fram den information som behövs och ger 

deltagarna frihet att komma med så många illustrationer och förklaringar som de vill. 

Intervjuerna pågick mellan 20 till 30 minuter och deltagarna själva valde var de skulle äga rum. 

En pilotintervju har gjorts som också har ingått i analysen. Intervjuerna spelades in digitalt samt 

transkriberades ordagrant. Datainsamlingen pågick under en tidsperiod på knappa tre veckor. 

Varje intervju började med några bakgrundsfrågor och sedan följde ett antal frågor som ansågs 

kunde svara på studiens syfte. I slutet av varje intervju gavs deltagarna tillfälle att tillägga 

ytterligare information som de ansåg adekvat.  
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Dataanalys  

Vi analyserade textinnehållet med kvalitativa innehållsanalys i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004). Fokus ligger då på ämnet och sammanhanget och betonar skillnader mellan 

och likheter inom koder och kategorier. Metoden handlar om både vad texten säger, presenteras 

ofta i kategorier, och vad texten talar om, presenteras ofta i teman. Den kvalitativa 

innehållsanalysen är en balansgång. Å ena sidan är det omöjligt och inte önskvärt för forskaren 

att inte lägga till ett visst perspektiv på de fenomen som studeras. Å andra sidan måste forskaren 

"låta texten tala" och inte antyda någonting som inte finns där. Vi började med att transkribera 

åtta intervjuer från våra ljudinspelningar, de fick siffror 1-8 för att kunna skilja dem åt under 

analysarbetet. Vi läste sedan igenom intervjuerna för att bilda oss en uppfattning om helheten. 

Intervjuerna lästes igenom utan att göra egna tolkningar. Nästa steg i analysen var att bryta ner 

materialet i meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. Meningsbärande enheterna 

kondenseras sedan till kortare meningar för att sedan abstraheras till en kod. Koden beskriver 

meningsenheternas innehåll. De meningsenheter med liknande innehåll fördes samman till 21 

underkategorier som vi sedan skalade ner till fem kategorier som ligger till grund för studiens 

resultat. Intervjuns sammanhang beaktades vid kondenseringen och kodningen. De olika 

koderna jämfördes baserat på skillnader och likheter. För att se ett analysexempel, se tabell 1. 

 

Tabell 1 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Och sen bara man var 

allmänt förvirrad, ähh för 

man var ju i väldigt chock 

naturligtvis. 

Sen var man 

allmänt förvirrad 

för man befann 

sig i chock. 

Jag kände 

mig 

förvirrad 

och 

chockad 

Känslan av 

förvirring och 

chock vid 

händelsen. 

Kaotisk situation 

I luren sa hon ju hela 

tiden att dom var på väg, 

dom är snart där, och hon 

kunde säga att jag ser att 

dom snart är framme men 

det kändes jätte jätte länge 

tyckte jag. 

I luren sa hon 

[SOS operatören] 

att dom var på väg 

och snart är 

framme men det 

kändes jätte länge 

Det tog 

lång tid 

innan 

ambulansen 

kom 

Lång väntan på 

ambulansen 

Personalens 

närvaro gav 

förändrad 

tidsuppfattning 
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Etiska överväganden 

Enligt Belmontrapporten (1979) baseras etiskt beteende på att göra gott, ge en rättvis behandling 

och visa respekt för individen. Skyldigheten att göra gott innebär att forskare måste minimera 

skada och maximera nytta. Forskningen bör producera nytta för deltagarna och/eller andra. 

Eventuell risk med denna studie var att gamla, svåra känslor och minnen kunde komma upp till 

ytan och de kunde bli känslomässigt jobbigt för deltagarna. Vi förberedde oss mentalt och 

skapade en plan för hur vi skulle bemöta deltagarna på bästa sätt om intervjun skulle kännas 

jobbig för dem. Vid två intervjutillfällen avbröts intervjun och vi gav deltagarna den tid de 

behövde för att återhämta sig. Deltagaren blev även tillfrågad om hen kände sig bekväm med att 

fortsätta intervjun, vilket dom gjorde. En nytta med studien kan vara att ambulanspersonalens 

bemötande gentemot anhöriga kan förbättras och ökar chansen att andra som genomgår samma 

upplevelse får en så positiv erfarenhet som möjligt.  

 

Respekt för individen innebär rätten att när som helst, utan orsak, avbryta deltagandet i studien 

och rätten till fullständig information. Vi informerade våra deltagare om studiens syfte, vad som 

krävdes av dem som deltagare och forskarnas ansvar, vilka frågor vi skulle ställa, troliga risker 

och nytta, samt deras rätt att avbryta deltagandet när som helst, utan orsak. Detta informerade 

samtycke har inhämtats både skriftligt, före deltagande, och muntligt vid början av den 

individuella intervjun. Rättvis behandling innebär att deltagarna har rätt till rättvis behandling 

och rätt till integritet. Detta gjorde vi genom att respektera deltagarnas åsikter, vanor, livsstil, 

bakgrund och kultur. Vi gav deltagarna vår kontaktinformation så att de kunde ställa frågor 

angående studien och få klarifikation. Vi försäkrade våra deltagare om att all data behandlas 

konfidentiellt och att namn och platser utelämnades i utskriften för att skydda deras anonymitet. 

Vi informerar om att data sparas tills studien har blivit godkänd och makuleras därefter. 

Examensarbetet publiceras i DiVa. Etiskt godkännande för studien har inhämtats av etiska 

gruppen på institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet.  
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Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier vilka finns sammanställda i tabell 2. Resultatet presenteras 

i löpande text utifrån kategorierna. För att förtydliga resultatet har även vissa citat redovisats. 

 

Tabell 2. Översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier  

Förändrad tidsuppfattning 

Personalens närvaro gav trygghet och lugn 

Pendla mellan hopp och hopplöshet 

Befinna sig i en kaotisk situation  

Uppskattning av tydlighet  

 

Förändrad tidsuppfattning  

Närstående förlorade sin exakta tidsuppfattning. Några tyckte att tiden gick fort och några tyckte 

att den gick långsamt. En del upplevde att det tog lång tid innan ambulansen kom men när de i 

efterhand återblickar insåg de att i själva verket tog de inte lång tid alls. En deltagare beskrev hur 

han upprepade gånger frågade SOS operatören efter ambulansen lokalisation och om dom inte 

var framme snart. Väntan på ambulansen upplevdes som väldigt jobbig och frustrerande.  

Sen banka det på dörren, det gick väl, jag vet inte om det gick en 20 minuter eller en 

kvart eller vad det gick, man kollar ju aldrig på klockan, fast man tycker att det är en 

evighet det vi håller på [HLR i väntan på ambulans]. 

I luren sa hon [SOS operatören] hela tiden att de var på väg, de är snart där, och hon 

kunde säga att jag ser att de snart är framme men det kändes jätte jätte länge tyckte jag. 

Andra beskrev att de tyckte att det gick snabbt tills ambulansen kom på plats. En av deltagarna 

sprang för att se om ambulansen var på väg medan andra upplevde att dom inte ens hann fundera 

så mycket innan ambulansen kom.  

Sen har jag ingen tidsuppfattning men det kändes som att det inte tog så lång tid innan 

jag hörde sirener och vi har ju så stora fönster så det blixtra ju blått i hela området här. 

Det gick ju väldigt fort när ambulansen kom, jag hann inte tänka så mycket annat en var 

är dom men dom kom ju, sladdande verkligen. 
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Deltagarna var eniga om att det gick undan när ambulanspersonalen väl var på plats. 

Alltså alla var ju väldigt snabba. Dom kom in och frågade var är hon och så snabbt ner 

eller så. Det var ju liksom inte nån långsam process utan fort ner och tog över. 

 

Personalens närvaro gav trygghet och lugn 

Att vara i kontakt med SOS-larmcentral beskrevs som lugnande och att vetskapen om att 

ambulansen var på väg ingav en viss trygghetskänsla. Det uttryckte även en känsla av lättnad 

och tacksamhet då ambulansen kom till platsen, de beskrev att det var skönt när någon tog över 

situationen och ansvaret. Deltagarna upplevde att ambulanspersonalen agerade på ett 

professionellt, kompetent och fokuserat sätt vilket även det resulterade i en ökad 

trygghetskänsla. Trygghetskänslan låg även mycket i att personalen behöll sitt lugn. Deltagarna 

beskrev också hur viktigt det var att bli sedd av ambulanspersonalen och att ambulanspersonal 

hälsade och presenterade sig när dem kom. Att få ögonkontakt med personalen och att inte 

behöva känna sig anonym var viktigt. Deltagarna var även eniga om att de var tacksamma över 

att personalen hade fokuserat på personen som drabbats av hjärtstoppet då det var viktigaste. Vid 

de tillfällen då det kom mycket personal, från ambulans, räddningstjänst samt polis kunde 

personalen engagera sig åt både patient och närstående. Även det upplevdes som lugnande. Det 

gjorde att deltagarna kände att de kunde lämna över allt ansvar till personalen. Deltagarna kände 

att ambulanspersonalen gjorde allt de kunde och de använde all den kunskap och resurser som 

fanns för att hjälpa till. Deltagare vars anhörige överlevde uttryckte en känsla av lättnad då de 

såg att återupplivningen hade började ge ett positivt resultat. Det gav dem hopp. De deltagare 

vars anhöriga dog uttryckte tacksamhet över den hjälp och stöd de fått av personalen under 

denna tuffa upplevelse. Deltagarna var även tacksamma för personalens fokus, snabba agerande 

och hårda arbete.  

Jag kände mig ganska trygg ändå för att jag tyckte det kändes som att dom vet vad dom 

gör. Jag kände mig lugn i att dom kom dit och tog hand om henne [personen som 

drabbats], nu vet jag att dom gör vad dom kan. Dom var väldigt lugna, alltså i all 

stressen så då upplevde jag att dom var lugna i sin kunskap, eller vad ska jag säga. Jag 

förstod att det var bråttom, att det var illa men dom kändes ändå lugna i detta […]De 

kändes ju inte att det var något stirrigt eller virrigt utan dom visste precis vad dom skulle 

göra och gjorde det, det kändes tryggt. 
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Jag bara känner, jag tror det var otroligt viktigt just det här, jag kan också säga det, jag 

tänkte på det att jag fick ögonkontakt med alla som kom in även om dom inte sa så 

mycket, heja, nicka och titta mej i ögonen. Det för mej var viktigt. Det var inte nån 

anonym, vi hann inte mer men dom var inte anonyma eller så. Det tyckte jag var viktigt. 

Pendla mellan hopp och hopplöshet 

Deltagarna pendlade mellan hopp om att det skulle gå bra till slut och hopplöshet över 

situationen. Dom beskrev hur dom försökte hålla hoppet uppe medan de på samma gång var 

övertygade om att det inte skulle sluta bra. Deltagarna uttryckte att de ganska snabbt insåg 

situationens allvar och några hade en känsla av att den som drabbats av hjärtstopp inte skulle 

klara sig. Att utföra HLR i väntan på ambulansen kändes hopplöst för många då dom var 

övertygade om att det inte gjorde någon skillnad och att det nog var slut, andra kände ett stort 

ansvar och att det var upp till dom att göra rätt så deras kära skulle leva. En deltagare beskrev att 

man hade börjat fundera över sin egen insats, om man verkligen hade gjort allt man kunde innan 

ambulansen kom. Deltagarna beskrev hur dom pratade med den drabbade och uppmuntrade dem 

att inte ge upp. En deltagare beskrev även en känsla av rädsla över att den drabbade personen 

skulle överleva men att hjärnan skulle bli skadad och hur tankarna gick då kring vilket liv den 

som hade drabbats av hjärtstoppet skulle få efter det. Deltagarna blev hoppfulla när de såg eller 

fick information om att återupplivningen gav positivt resultat. En del ville skydda sina andra 

barn som var i omgivningen, från att se på medan ambulanspersonalen gjorde HLR då de insåg 

hur allvarlig situationen var och då de trodde att deras anhöriga inte skulle överleva. Att komma 

till akuten kändes väldigt tungt för en del då de var helt säkra på att det inte hade gått bra och 

deras anhöriga inte hade klarat sig.  

 

Nånstans kände jag att det här kommer inte att gå och samtidigt kände jag att det får inte 

vara så, det kändes som så dubbelt men inuti mej kände jag som att det är kört. Sen när 

vi kom in till akuten då var min man redan där och dom visa oss till ett rum och då satt 

min man ihop med en läkare och en sjuksköterska och dom reste sig när jag kom in och 

då förstod jag att det var kört och då ramla jag ihop. 

Deltagare beskrev hur händelsen har lämnat dom med en rädsla om att det ska hända igen medan 

andra beskrev hur dom gick vidare ganska snabbt.   
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Befinna sig i en kaotisk situation 

Deltagarna beskrev att de upplevde någon slags kaos eller förvirring under tiden hjärt-

lungräddningen pågick. De beskrev att det blev kaotiskt och förvirrande då det hände mycket på 

en och samma gång, de hade svårt att hålla koll på situationen och människorna, vem som gjorde 

vad. En del upplevde det kaotiskt när de själva eller andra gjorde HLR i väntan på ambulansen. 

Andra upplevde att det blev kaotiskt när ambulansen kom med olika människor som hade med 

sig komplex utrustning, ställde frågor och utförde återupplivning. En deltagare berättade dock att 

det var då de fick en chans att samla sina förvirrade tankar lite grann. En annan beskrev att de 

gärna ville hjälpa till på något sätt men att de inte visste vad de kunde göra eller hur de skulle 

bära sig åt. Deltagarna beskrev hur de hamnat i chock under händelsen och att det kändes 

fruktansvärt och förvirrande. En del upplevde dock att det också gav dem någon sorts energi att 

fortsätta och inte bryta ihop. De beskrev att allt hände så snabbt, att tankarna gick åt tusen olika 

håll och att hela situationen kändes overklig. Trots chocken försökte alla göra sitt bästa för sina 

kära. Hela situationen kändes overklig och deltagarna hade reagerat på olika sätt. Någon beskrev 

hur den hade suttit sig på köksgolvet och en annan att den hade blivit väldigt orolig över vad 

personalen skulle tycka om deras agerande och deras första insats. Deltagarna beskrev hur det 

blev svårt att göra vanliga sysslor som att låsa upp telefonen eller få på sig skorna. En del 

behövde avlägsna sig från scenen då det blev för svårt att se på medan andra satt bredvid 

ambulanspersonalen, som jobbade på deras anhöriga, och grät. Fast att alla deltagarna insåg 

situationens allvar så var det några som inte begrep exakt vad det var som hade hänt. Några 

upplevde att det var “kaos i huvudet” och att hela situationen och omgivningen var kaosartad.  

Då [när ambulansen kom] stod jag och försökte trösta min dotter, jag måste ju trösta 

henne. Så det var lite kaos där. Alla i hennes klass var ju ledsna, alla grät och det var 

verkligen kaos. 

Det var precis som det var overklig, […] jag ville inte vara där, det var inte hos oss det 

hände sånt, det var inte vårat hus det hände sånt va, varför går det såhär. Sonen höll om 

mej. 

Det var först en tid efter själva händelsen som allt började klarna till och deltagarna kunde 

begripa vad det var som hade hänt och hur allt hade gått till. En del upplevde dock minnesluckor 

och kunde inte själva minnas vad andra berättade för dem.  
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Uppskattning av tydlighet 

Deltagarna värdesatte att ambulanspersonalen var tydlig och klar med den information de gav 

och att de hade berättat vad som hade hänt på ett sakligt sätt men inte berättat varenda liten detalj 

men att de heller inte utelämnat värdefull information.  Enligt deltagarna hade en mer detaljerad 

information inte gjort någon skillnad då man inte var mottaglig för den typen av information. 

Deltagarna beskrev att det var viktigt att ambulanspersonalen informerade dem om vad det var 

som hade hänt samt hur läget såg ut. Det var även viktigt att personalen inte lovade någonting de 

inte skulle kunna hålla. Det uppskattades att personalen var rak på sak och att de använde sig av 

ett enkelt språk som var lätt att förstå istället för komplicerade fraser och ord. Att 

ambulanspersonalen tog över och ledde situationen uppskattades. Att ha en möjlighet att efteråt 

kunna tacka personalen var något deltagarna nämnde att de hade saknat. De hade gärna velat 

träffa personalen efteråt och prata med dem. En av deltagarna berättade att ambulanspersonalen 

hade givit en chans till återkoppling. De hade då fått åka till stationen och prata med personalen. 

Detta upplevdes väldigt betydelsefullt, att få ta del av personalens syn på det hela och på så sätt 

få en klarare bild av vad som hände.  

Just att dom var tydliga med information, vad är det som har hänt, hur är läget och så 

[...] Det känner jag att det är så viktigt att det blir rätt information att man inte säger att 

det här går nog bra. 

Jag pratade med den där kvinnliga ambulanssjukvårdaren eller sjuksköterskan och just 

att hon gav mig bra information, att hon var så tydlig och klar med vad som liksom 

hände på en normal eller bra svenska. Hon linda inte in, jag tänker bara när vi fick åka 

in till sjukhuset och träffa en läkare som prata om arytmier och jag visste faktiskt inte 

vad arytmi var då utan jag bara sådär jaha. Men hon förklara väldigt bra. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att beskriva närståendes upplevelse av att bevittna hjärtstopp 

prehospitalt. I resultatet framgick det att deltagarna vars familjemedlemmar drabbats av 

hjärtstopp upplever känslor som kaos, chock och blandade känslor av hopp och hopplöshet.  

Resultatet visade även att de upplevde en känsla av lättnad och tacksamhet samt en känsla av 

trygghet och lugn när ambulanspersonalen kom på plats.  
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I resultatet framkom det att deltagarna förlorat sin tidsuppfattning under hjärtstoppet. De beskrev 

hur de hade svårt att begripa exakt vad det var som hänt och hur orealistisk hela situationen hade 

känts. Detta styrks i studien av Bremer, Dahlberg och Sandman (2009), där känslan av 

overklighet tycktes vara kopplad till en förändrad tidsuppfattning och en känsla av att tiden 

brutits ner och blivit till ett kaos vilket resulterade i en känsla av overklighet och osäkerhet. 

Slobodin (2016) beskriver även hur det kan finnas ett samband mellan traumatiska händelser och 

en förändrad tidsuppfattning. I en värld där tiden inte finns behöver personen i fråga inte anpassa 

sig och ta itu med förväntningar och behov. En person som har blivit utsatt för trauma kan 

uppleva världen som tidlös för att på så sätt försöka undvika skräck och psykiska påfrestningar. 

På långt sikt kan tidsförändringar ha en skyddande effekt mot den traumatiska upplevelse som 

då inte längre upplevs lika verklig. Enligt Slobodin kan denna tidlösa upplevelse vara medveten 

eller omedveten.  I resultatet till våran studie framgick det hur situationen kändes overklig men 

samtidigt jobbig och besvärlig. Den förändrade tidsuppfattningen ansågs därför inte ha haft 

någon skyddande effekt i det akuta skedet.  

 

I studiens resultat framkommer det att ankomsten av ambulanspersonalen gav en känsla av hopp 

och lättnad då någon med kunskap och kompetens kom och tog över situationen. Resultatet 

visade också att deltagarna kände sig trygga med att lämna över den drabbade personen i 

personalens händer då de kände att personalen var professionella och skickliga och att de hade 

den kunskap som behövdes. Det styrks i en studie av Weslien, Nilstun, Lundqvist och Fridlund 

(2005) där deltagarnas stressnivå blivit lägre vid ambulansens ankomst och att de då hade 

upplevt en lättnad över att få hjälp och över att få lämna över patienten. I resultatet visade det sig 

att det var några fall där den drabbade personen avled. De närstående beskrev då ändå 

tacksamhet till personalen och berättade att de var helt säkra på att personalen hade gjort allt de 

kunde för att återuppliva den som drabbats av hjärtstoppet. Det styrks i en studie av De Stefano 

et al. (2016) där närstående beskrev att det kändes tryggt att se att personalen faktiskt har gjort 

allt de kunde för att rädda personen. Författarna beskriver vidare att detta motverkar upplevelsen 

av hjälplöshet och kan därmed ha en skyddande effekt. Halpin et al. (2015) beskriver att ett 

professionellt och systematiskt bemötande och behandling har en lugnande effekt på patienten 

och anhöriga och förmedlar även en trygghetskänsla. Enligt Suserud, Bruce och Dahlberg (2003) 

bör närstående mötas av respekt för att de ska känna förtroende och trygghet. Författarna 

beskriver vidare att närståendes känsla av trygghet och personalens respekt för individen ligger 

till grund för att en meningsfull relation ska uppnås. Croona (2003) påpekar att grunden för ett 

gott bemötande och en god omsorg är att personalen visar intresse för patienten och anhöriga. I 

Croonas studie visade det sig att ensamma närstående hade ett större behov av närhet från 
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personalen då de inte hade någon annan att luta sig emot. Författarna till denna uppsats anser 

således att ambulanspersonalen kan ha en positiv effekt på anhöriga genom att vara 

professionella, respektfulla och lugna. 

 

I studiens resultat framkommer det att närstående till personer som fått hjärtstopp pendlade 

mellan hopp och hopplöshet, hopp om att allt skulle gå bra till slut och hopplöshet över att det 

skulle sluta dåligt. I en studie av Bremer et al. (2009) beskrevs att det kändes smärtsamt då den 

drabbade personen möjligen kunde vara död samt en känsla av osäkerheten över hur de ska gå 

för den drabbade. Detta resulterade i ett lidande för de anhöriga oavsett hur det gick i slutändan. 

Enligt Flesner (2011) är ett lidande något som alla människor upplever och går igenom. Lidande 

involverar även andra processer med emotionella reaktioner, vilket kan beröra människans 

upplevelser och därmed människan själv. Hur lidandet upplevs är unikt för varje människa och 

som vårdpersonal kan man lindra lidandet genom att visa omsorg och finnas till hand och ge 

stöd och tröst. I studiens resultat framkommer även hur närstående pratade med personen som 

drabbats av hjärtstoppet för att inge hopp och uppmuntrat dem att inte ge upp. Det styrks i en 

studie av De Stefano et al. (2016) där de beskriver hur många anhöriga hade ett behov av att 

stötta patienten under återupplivningen genom att till exempel prata med dem. Allen (2005, s. 

279-292) belyser hur personer som befinner sig i en traumatisk upplevelse ofta måste lita på ett 

“lånat” hopp, det vill säga hopp som andra har att ge. Personer som befinner sig i en traumatisk 

situation kan ofta inte föreställa sig någonting annat en fortsatt lidande. Allen påpekar att de då 

litar på att andra kan visa dem alternativa, realistiska, framtidsmöjligheter. Författarna till denna 

studie anser därför att de är viktigt att visa engagemang och vilja att hjälpa den drabbade genom 

att lyssna och genom att vara ärlig. En naiv optimistisk inställning ingjuter inte hopp då den inte 

tar hänsyn till allvaret i situationen.  

 

I studiens resultat framkommer det även att man som närstående hade upplevt en känsla av kaos, 

panik, chock och rädsla under händelsen. De hade även svårt att uppfatta vad det var som hade 

hänt. Cullberg (2000) beskriver hur en kris kan delas in i fyra olika faser: chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorienteringsfas. De senare två faserna ses dock inte så ofta inom den 

prehospitala akutsjukvården. Cullberg belyser att under chockfasen kan närstående ha svårt att 

förstå och acceptera vad som har hänt. I denna fas har närstående ofta svårt att ta emot 

information. I andra fasen börjar de närstående förstå vad det är som har hänt och händelsen 

upplevs allt mer hanterbar. I en studie av Bremer et al. (2009) beskriver närstående hur de 

upplevde den akuta fasen som orealistisk och oförståelig. De påpekar att närståendes hjärtstopp 

innebär ett hot som stör vardagen och dagliga rutiner vilket leder till att känslan av normalitet 
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försvinner, endast den omedelbara katastrofen existerade. Det är en brutal och krävande 

verklighet, och ändå är den genomsyrad av en känsla av overklighet. Ingen av våra deltagare 

anade vad som skulle hända innan det hände men dom insåg ganska snabbt situationens allvar 

och ringde då efter en ambulans när de inte kunde få kontakt med den drabbade. Thorén et al. 

(2010) beskriver att närstående oftast inte uppfattar några varningstecken före ett hjärtstopp samt 

att symtomen kan vara diffusa och svåra att tolka. De påpekar då att hjärtstopp kan också 

inträffa helt oväntat och utan förvarning men när det väl har hänt så förstår de flesta situationens 

allvar och behovet av hjälp. Fastän deltagarna i vår studie upplevde kaos och förvirring så 

beskrev de ändå att de hade hjälpt den drabbade genom att kalla på hjälp och påbörjat HLR i 

väntan på ambulansen. De Stefano et al. (2016) beskriver att närstående upplever ett behov av 

att bidra till återupplivning processen. Enligt Bremer et. al. (2009) finns det vanligtvis ingen 

misstanke om att man snart ska befinna sig i en livshotande situation och även om misstanken 

hade funnits där så skulle det vara omöjligt att förbereda sig för den chocken.  

 

Studiens resultat visar även vikten av tydlighet och behovet av att få tillräcklig information från 

ambulanspersonalen. Att någon tar sig an en, ger tydlig information och enkla förklaringar 

uppskattas av deltagarna. Suserud et al. (2003) beskriver vikten av att ge närstående plats och 

fortlöpande information kring hela vårdförloppet. Mansson och Dykes (2004) påpekar också att 

informationen och stödet som vårdaren ger ska anpassas med hänsyn till omständigheterna. I en 

studie av De Stefano et al. (2016) beskrivs det hur kvaliteten på kommunikationen mellan 

vårdpersonal och familjemedlemmar är ett återkommande tema och att det är en viktig aspekt för 

de anhöriga. Denna kommunikation omfattar både verbal och icke-verbal information som till 

exempel att personalen visar tillräckligt med empati och stöd. Ahl, Nyström och Jansson (2006) 

belyser att kommunikation, vare sig den är verbal eller icke-verbal, har stor betydelse för att 

minska känslor av ångest och rädsla. Att skapa en väl fungerande relation med patienten och 

anhöriga är viktigt för en god vård. Elmqvist (2016) påpekar att en medveten närvaro bidrar till 

att personen känner sig både sedd och bekräftad. Det ger energi och kräver inte speciellt mycket 

tid från vårdpersonalen. Resultatet till denna studie visar att kommunikation är ett viktigt 

redskap för att uppnå god omvårdnad. Den möjliggör en god vårdrelation vilket kan leda till 

bättre omvårdnad för både patienten och anhöriga.  

 

Resultatet visade även att det var önskvärt att ambulanspersonalen skulle ge de närstående en 

chans till återkoppling ifall de ville och orkade vid ett senare tillfälle. De närstående hade gärna 

velat få träffa personalen efteråt och prata med dem. Resultatet visade att några av de närstående 

blivit erbjudna att komma och besöka ambulansstationen och få prata med personalen om 
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händelsen. Det beskrevs betydelsefullt att få ta del av personalens syn på det hela och på så sätt 

få in de pusselbitar som hade saknats. Bremer et al. (2009) beskriver i sin studie hur det kan 

kvarstå obesvarade frågor och att det kan finnas ett behov av att prata om själva händelsen och 

orsaker till hjärtstopp men även att få kunskap om agerande vid ett eventuellt återkommande 

hjärtstopp.  

 

I denna studie var majoriteten av personerna som drabbades av hjärtstopp unga vuxna personer, 

varav en avled. Enligt Mayer et al. (2012) är ett plötsligt hjärtstopp hos unga vuxna en förödande 

händelse. Rosengren, Grimby och Nyberg (2016) belyser att ett bra omhändertagande i sorgens 

inledningsfas underlättar återhämtningen och sparar sjukvårdsresurser på lång sikt. Hos sårbara 

individer kan den psykiska stressen som uppstår i samband med sorgen medföra en ökad risk 

både för den psykiska och fysiska hälsan. Det är därför viktigt att sörjandet får ett gott 

omhändertagande och att sårbara individerna följs upp.  

 

Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod styrdes av syftet att beskriva anhörigas upplevelse av att bevittna 

hjärtstopp. Enligt Graneheim och Lundman (2004) samt Kvale och Brinkmann (2014) är 

kvalitativ metod en lämplig metod vid intervjustudier. Forskaren strävar då efter att få en 

djupgående förståelse av unika upplevelser i personernas livsvärld. För att få fram ett resultat 

som är så korrekt som möjligt så gjordes urvalet till personer som har upplevt att deras anhörige 

någon gång de senaste 5 åren drabbats av hjärtstopp där återupplivning påbörjats prehospitalt.  

 

Urvalet av deltagare gjordes genom snöbollsurval enligt Polit och Beck (2016, s. 252, 492-493) 

som beskriver att kvalitativa och kvantitativa forskare ibland använder snöbollsurval som 

urvalsmetod. Med detta tillvägagångssätt är det de tidiga deltagarna, även kallade “frön”, 

ombedda att hänvisa andra människor som uppfyller kriterierna till studien. Detta 

tillvägagångssätt används ofta när befolkningen involverar människor som annars skulle vara 

svåra att identifiera. Den här metoden är den vanligaste metoden i många studier och har olika 

fördelar. Den första är att det kan vara praktiskt, den andra är att forskarna kan även spara tid 

genom att inte behöva undersöka om de nya deltagarna är lämpliga för studien. En svaghet i 

detta tillvägagångsätt är att studien kan vara begränsad till ett ganska litet nätverk av bekanta. 

Vidare kan kvaliteten påverkas beroende på deltagarnas förtroende till forskarna och ifall dem 

verkligen vill samarbeta.  
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Vi fick från börja nio deltagare men det slutade med åtta stycken då en av deltagarna valde att 

avbryta. Studien bestod av fem kvinnor och tre män. Denna sneda könsfördelning kan ha 

påverkat överförbarheten då kvinnor och män kan uppleva situationer olika. Tre av deltagarna 

hade en anhörig som avled medan resterande fem överlevde, detta kan påverka överförbarheten 

då upplevelsen kan vara annorlunda beroende på om deltagarens anhörige avled eller överlevde. 

I två av tillfällen var den drabbade deltagarens barn vilket även kan påverka överförbarheten då 

det kan upplevas annorlunda att närvara vid hjärtstopp av sitt eget barn en make/maka. 

Deltagarnas medelålder var endast 44 år. Resultatet hade kunnat bli annorlunda ifall deltagarna 

och de som drabbats av hjärtstoppet varit äldre.  

 

Intervjuerna gjordes med en semistrukturerad karaktär där forskaren till viss del styr samtalet, 

det vill säga forskaren ställer breda och öppna frågor och deltagarna får prata ganska fritt och på 

så sätt fångas deltagarnas upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 49). Intervjuerna gjordes 

utifrån den guide som gjordes för att svara på syftet för studien. Varje intervju började med 

bakgrundsfrågor om födelseår, kön, relation till den som fick hjärtstoppet och tidpunkt av 

händelsen. Resten av intervjun var utformad så att deltagaren fick föra samtalet själv utifrån de 

frågor som ställdes. På så sätt beskrev deltagarna själva händelser och upplevelser som styrdes 

mot de frågor som blev ställda, som i sin tur svarade på syftet till studien. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 49) beskriver att en intervjuguide leder till att samtalet utgår från ett förutbestämt syfte 

och är strukturerat, på så sätt kan forskaren till viss del styra samtalet. En väl genomförd 

forskningsintervju kan vara en ovanlig och berikande upplevelse för intervjupersonen, som kan 

vinna nya insikter om sin livssituation.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 218-219) finns det olika sätt att registrera intervjuer för 

dokumentering, bland annat ljudbandspelare eller videobandspelare. Vi valde att använda 

ljudbandspelare. Det ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun. Inspelningarna kan överföras direkt till en dator där de lagras, spelas upp och 

transkriberas vilket vi även valde att göra.  

 

Genom att analysera texten noggrant och systematiskt och kategorisera den utifrån kvalitativ 

innehållsanalys stärktes trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Texten resulterade i 5 

kategorier som styrktes med citat för att öka trovärdigheten och bidra till större förståelse av 

resultatet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan citat både leda till att studiens 

trovärdighet och överförbarhet ökar, det är dock sist och slutligen upp till läsaren att besluta om 

detta baserat på studiens kontext. Vi har strävat efter att hålla oss så nära den ursprungliga texten 
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som möjligt för att undvika feltolkning av textens innebörd. Denna magisteruppsats har 

dessutom granskats av författarnas handledare, kurskamrater och lärare vid seminarier vilket 

enligt Polit och Beck (2016, s.175) stärker studiens trovärdighet och validitet.  

 

Slutsats 

Ett hjärtstopp är en kaosartad och oväntad situation vilket bidrar till att närstående upplever 

händelsen som overklig, förvirrande och kaotisk, deras tidsuppfattning förändras och dom 

pendlar mellan hopp och hopplöshet. Känslan av att ha kontroll över eget liv kan ersättas med 

känslor av hjälplöshet, förvirring och overklighet. Det är omöjligt att förbereda sig för en 

chockerande händelse som hjärtstopp men ambulanspersonalens ankomst och professionalitet 

kan ger en känsla av trygghet och lättnad. Tydlig kommunikation är även av stor betydelse för 

att minska känslor av ångest och rädsla. Att vara närstående under ett pågående hjärtstopp är en 

mycket komplex och svår roll, inte minst om det är ens barn eller en ung vuxen som drabbats. 

De finns ett behov av återkoppling för att kunna prata om händelsen och få svar på frågor. 

Studiens resultat bidrar till den prehospitala vården då den tydliggör vilket behov närstående har 

under ett hjärtstopp prehospitalt. Ambulansverksamheten kan dra nytta av resultatet i såväl 

utbildningen som dagligt arbete. Ambulanspersonal som är medvetna om närståendes 

upplevelser och behov har goda förutsättningar för att göra ett bra jobb när det kommer till 

omhändertagande av närstående. För att kunna utveckla vården ännu mer behövs vidare 

forskning och kunskap om hur man ska bemöta närstående som just bevittnat ett hjärtstopp, 

speciellt när det kommer till unga personer.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet möjliggör för ambulanspersonal och annan prehospital personal att ta del av 

närståendes erfarenheter att närvara vid ett hjärtstopp prehospitalt och således få bättre förståelse 

för deras reaktioner. Om möjlighet finns bör en vårdare avsättas till att ta hand om, stödja och 

informera närstående. Återkoppling med närstående bör eftersträvas och information om 

möjlighet till det bör ges rutinmässigt vid prehospitala hjärtstopp som bevittnas av närstående.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Födelseår? 

Kön? 

Relation till patienten? 

Tidspunkt av händelsen? 

  

Frågor: 

1. Var vänlig och berätta vad som hände? 

2. Hur gick tankarna under tiden det hände? 

3. Kan du beskriva hur du kände då? 

4. Hur upplevde du väntan på ambulansen? 

5. Hur kände du när amb pers kom på plats? 

6. Hur upplevde du ambulanspersonalens bemötande? 

7. Hur har upplevelsen påverkat dig idag? 

8. Är det något som du vill lägga till eller berätta om? 

  

Uppföljande/Utvecklande frågor: 

● Skulle du vilja berätta/beskriva mer om det? 

● Vad hände då? 

● Hur menar du när du säger så? 

● Hur/Vad tänker du då? 

● Hur upplever du det? 

● Varför tror du att det är på det viset? 

● Vad tror du det kan bero på? 

 

 


