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Abstrakt 

 

Bakgrund: Död på grund av hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden, och 

majoritet av dessa dödsfall sker utanför sjukhus. Närstående är oftast närvarande vid 

hjärtstopp då merparten av dessa hjärtstopp sker i hemmet. De närstående upplever ofta i 

samband med detta en känsla av overklighet, och även känslor som panik, rädsla och 

osäkerhet. Ambulanspersonalen känner ett ansvar för omvårdnaden av både patienten och 

dennes närstående. Syfte: Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskans 

upplevelser av att möta närstående efter avslutat hjärtstopp i hemmet. Metod: Data samlades 

in genom semistrukturerade intervjuer som analyserades med innehållsanalys. Resultat: 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskorna upplevde det svårt att möta närstående efter 

avslutat hjärtstopp i hemmet, och speciellt svårt var det att möta närstående till unga patienter. 

Resultatet visade även att ambulanssjuksköterskan försökte bemöta den närstående som man 

själv skulle vilja bli bemött och efter hjärtstoppet fanns ofta tankarna kvar hos den närstående. 

Dessa tankar fanns det ett behov av att ventilera med kollegor. Att vara ny i arbetet beskrevs 

som svårare jämfört med om man jobbat några år. Konklusion: Sammanfattningsvis visar 

denna studie att bemöta närstående efter avslutat hjärtstopp upplevs vara ett av det jobbigaste 

mötena inom den prehospitala vården. Ambulanssjuksköterskorna ansåg att mötet med 

närstående vid hjärtstopp bör beröras mer under utbildningen till specialistsjuksköterska. 

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, hjärtstopp, närstående, bemötande, omvårdnad, 

semistrukturerad 

Key words: ambulance nurse, cardiac arrest, close relative, encounter, nursing care, semi 

structured 
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Bakgrund 

I början av 1900-talet var ambulanssjukvården en renodlad transportservice där tanken var att 

transportera patienterna till sjukhus så snabbt som möjligt. Personalen kom från brandkåren 

och hade inte någon särskild sjukvårdsutbildning. På 60-talet utvecklades detta då det infördes 

en tre veckor lång utbildning som var inriktad på akutsjukvård. Utbildningen har sedan 

succesivt utökats. Ambulanssjukvården har under de senaste årtiondena genomgått en otrolig 

utveckling både vad det gäller kvalitet och kapacitet. Nya behandlingsmetoder har 

introducerats och integrerats i ambulanssjukvården, vilket även kräver en ökad kompetens hos 

personalen (Suserud, 2005). Sedan den första november 2005 är det krav på att varje 

ambulans ska vara bemannad med minst en sjuksköterska. Den som ska administrera 

läkemedel inom ambulanssjukvården idag ska vara legitimerad (SOSFS 1999:17). 

 

Död på grund av hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden, och majoriteten 

av dessa dödsfall sker utanför sjukhus (Hollenberg et al., 2007). Varje år drabbas cirka 10 000 

personer av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. År 2012 inträffade 67,7 % av hjärtstoppen i 

hemmet och 55 % av hjärtstoppen var bevittnade av närstående. Av dessa 10 000 hjärtstopp 

kunde 493 personer räddas och levde fortfarande en månad efter utskrivning från sjukhus 

(Svenska Rådet för hjärt-lungräddning, 2013). De flesta patienter som får hjärtstopp utanför 

sjukhus möter dock en oväntad och plötslig död, och återupplivningsförsök är enligt Atwood, 

Eisenberg, Herlitz och Rea (2005) oftast misslyckade. När en person drabbas av plötsligt 

hjärtstopp är orsaken oftast kardiella orsaker som exempelvis ventrikelflimmer. Andra orsaker 

för plötsligt hjärtstopp kan vara andningsstillestånd, drunkning, kvävning, intoxikation, suicid 

eller fysiskt trauma.  

 

Enligt Berdowski, Beekhuis, Zwinderman, Tijssen och Koster (2009) är larmkedjan vid ett 

hjärtstopp viktigt för överlevnadschansen. Det är viktigt att kedjan fungerar effektivt från 

kontakten med larmcentralen till vård på sjukhus. I Sverige har ambulansens responstid (tid 

från larm till att ambulansen är på plats) har ökat på grund att otillräckliga ambulansresurser i 

landet, och i genomsnitt är responstiden cirka 8 minuter (Svenska hjärt-lungräddningsregister, 

2013). För att öka överlevnadschansen vid hjärtstopp är viktigt med direkt påbörjad 

högkvalitativ hjärtlungräddning där kontinuerliga hjärtkompressioner är av stor vikt (Perkins, 

Brace, Smythe, Ong & Gates, 2012; Gässler, Ventzke, Lampl & Holm, 2013). Svenska rådet 
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för hjärt-lungräddnings riktlinjer vid hjärtstopp är 30 bröstkompressioner följt av 2 

inblåsningar. Sandroni och Cavallaro (2008) beskriver i sin artikel hur 30 bröstkompressioner 

mot tidigare 15 kompressioner genererar i ett bättre blodflöde kring hjärtat och därmed också 

ökar chansen till överlevnad. Den livräddande behandlingen vid ett hjärtstopp är tidig och 

effektiv hjärt-lungräddning (HLR) samt tidig defibrillering (Hollenberg, et al., 2007; Bakhtiar 

& Maziar, 2007). För varje minut utebliven hjärt-lungräddning minskas chansen till 

överlevnad med 10 %. Jäntti, Kuisma och Uusaro (2007) visar att redan efter 2-3 minuter av 

HLR blev personerna som utförde kompressionerna trötta och okoncentrerade vilket ledde till 

en dålig kvalitet av HLR. Bröstkompressioner under pågående transport in till sjukhus uteblir 

ofta på grund av begränsat utrymme samt att många andra uppgifter ska utföras samtidigt 

(Gässler et al. 2013; Olasveengen, Wik & Steen, 2007). Socialstyrelsen (2006) uttrycker att 

HLR under transport vare sig är effektivt eller säkert och hos patienter med hjärtstopp där det 

inte föreligger trauma, hypotermi, intoxikation eller om det är ett barn, ska HLR avslutas i 

hemmet. Detta efter att ambulanspersonalen gjort vad dom kunnat, utefter 

behandlingsriktlinjer.  

 

Thorén, Danielson, Herlitz och Axelsson (2010) beskriver att närstående ofta finns närvarande 

vid hjärtstopp då merparten av alla hjärtstopp sker i hemmet. De närstående upplever ofta i 

samband med detta en känsla av overklighet, och även känslor som panik, rädsla och 

osäkerhet. Bremer et al. (2009) beskriver hur de närstående kan känna oro och hjälplöshet och 

även ilska och skuld. Axelsson, Zettergren och Axelsson (2005) beskriver att flertalet 

anhöriga ville närvara under återupplivningsförsöken. Belpomme et al. (2013) visade 

resultatet att de flertalet prehospitala sjukvårdsteam var ovilliga till att ha närstående 

närvarande vid hjärtstopp hos vuxna. Närstående hade tron i att detta skulle skapa ett 

psykologiskt trauma för familjen, vilket även Löf, Sandström och Engström (2010) beskriver. 

Belpomme et al. (2013) menar att ha närstående närvarande vid HLR kunde påverka 

tidslängden av återupplivningsförsöket samt störa ambulanspersonalens koncentration. Dock 

var majoriteten av ambulanspersonalen i studien villiga att ha närstående närvarande.  

 

I HLR-situationer är ambulanssjuksköterskorna ofta fokuserade på patienten och anhöriga 

kommer i andra hand (Larsson & Engström, 2013). När allt är under kontroll kan det finnas 

tid och möjlighet för en ur personalen att ta hand om närstående och förklara situationen. 

Ambulanspersonalen har många gånger ett dilemma av att ha de närstående närvarande under 
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HLR, dock fick det att de fick vara i närheten så länge de inte var i vägen. En upplevelse var 

att HLR ibland påbörjades enbart på grund av de anhörigas åsikter (Larsson & Engström, 

2013; Nordby & Nöhr, 2012). Bremer et al. (2012) beskriver hur ambulanspersonalen tog de 

närståendes förmodade reaktion och känslor i beaktning även vid avslutande av HLR. Larsson 

och Engström (2013) beskriver om det etiska dilemmat av att fortsätta HLR på grund av de 

anhöriga trots att ambulanspersonalen upplevde att det var lönlöst.  

 

Ambulanspersonalen känner ett ansvar för omvårdnaden av både patienten och dennes 

närstående, dock behövs vissa prioriteringar mellan dessa göras i det akuta omhändertagandet 

(Bremer et al., 2012). Nordby och Nöhr (2012) skriver om det etiska dilemmat att låta 

anhöriga medverka vid hjärtstopp och HLR. De beskriver att god kommunikation är av stor 

vikt för att kunna prata med och förstå de anhöriga, och att detta är något som utvecklades 

under tid och erfarenhet. Vikten av en god kommunikation för att kunna bemöta anhöriga 

skriver även Jack et al. (2013) om, samt betydelsen av att ha självförtroende för att kunna 

möta människor i nöd. Det finns olika etiska dilemman som ambulanspersonalen kan hamna i 

vid prehospitala hjärtstopp (Bremer et al., 2009). De menar att ambulanspersonalen kan känna 

sig obekväm i att ge närstående emotionellt stöd i dessa situationer. Flertalet etiska 

funderingar krävs från ambulanspersonalen för att säkerställa att både närstående och 

patienten blir bemötta med värdighet i dessa situationer. Etisk kompetens är att kunna tackla 

etiska problem, att tänka och agera på ett moraliskt försvarbart sätt och ha en förståelse för 

vad ansvar är (Bremer et al., 2012). Vidare beskriver de hur ambulanspersonalen i deras 

studie hade en förmåga att växla mellan närhet och distans för att med skicklighet kunna 

bemöta de närståendes känslomässiga uttryck. En känsla av otillräcklighet kunde upplevas vid 

HLR-situationer samt krav på etisk kompetens och flexibilitet för att kunna ta hand om både 

patienten och de närstående.  

 

Merlevede et al. (2004) skriver att de korta med ofta intensiva mötena i den prehospitala 

vården kan ligga till grund för hur de anhörigas fortsatta sorgeprocess kan komma att 

utvecklas. De närståendes krisreaktioner kan få kvarstående negativa konsekvenser vid ett 

dåligt omhändertagande. Börjesson och Johansson (2008) beskriver att ambulanspersonal 

upplevde det viktigt att sitta ner och samtala med de anhöriga och få dem att känna sig hörda 

och bekräftade. Detta sågs som en betydelsefull del av arbetet. Vidare menar Börjesson och 

Johansson att det tunga arbetet vid dödsfall är att vara kvar i situationen och bemöta 
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reaktionerna från anhöriga när man själv kan vara påverkad av det som skett. Att ha en 

beredskap att ha möjlighet att prata med någon professionell inom krishantering var även 

viktigt. 

 

Rational  

Litteraturgenomgången visar att det finns studier där ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

att ta hand om en patient med hjärtstopp är studerat.  Detsamma gäller även upplevelsen av att 

ha anhöriga i närheten under pågående HLR. Däremot finns det lite beskrivet om 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att möta närstående efter avslutat hjärtstopp i 

hemmet. Ambulanssjuksköterskan har den komplexa uppgiften att ta hand om både patient 

och närstående. Genom kunskap om ambulanssjuksköterskors upplevelser av att möta 

närstående vid hjärtstopp i hemmet kan vården utvecklas för att tydligare möta behoven hos 

patienter och närstående.   

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av att möta 

närstående efter avslutat hjärtstopp i hemmet.  

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ design där data samlades in genom individuella 

intervjuer med ambulanssjuksköterskor. Intervjuerna analyserades sedan genom kvalitativ 

innehållsanalys beskrivet av Kvale och Brinkmann (2009). Kvalitativ forskning har enligt 

Polit och Beck (2008) till uppgift att utveckla en förståelse för personers upplevelser och 

erfarenheter och den kvalitativa metoden anses därför kunna användas för att svara på syftet 

för studien. 
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Procedur  

Ett ändamålsenligt urval gjordes där nio ambulanssjuksköterskor tillfrågades om att delta i 

studien. Ett ändamålsenligt urval används där deltagarnas erfarenheter ska besvara studiens 

syfte (Polit & Beck, 2008). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerad 

sjuksköterska med specialistutbildning inriktning ambulanssjukvård, anställning vid en 

specifik ambulansstation i Mellansverige och samt att ha omhändertagit personer som 

drabbats av ett hjärtstopp i hemmet. Tillstånd för att få göra studien inhämtades av 

enhetschefen vid berörd ambulansstation och skriftligt medgivande gavs. Efter givet tillstånd 

att utföra studien skickades informationsbrev (bilaga 1) med förfrågan om deltagande ut till 

ambulanssjuksköterskorna vid ambulansstationen som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Samtliga deltagare som kontaktades valde att delta i studien. De som skriftligen svarat ja 

kontaktades via telefon för att bestämma en tid och plats för intervjun. Intervjuerna skedde på 

deltagarnas fritid. Deltagarnas ålder varierade mellan 28- 54 år och var uppdelade på 6 

kvinnor och 2 män.   

 

Datainsamling 

För att samla in data genomfördes individuella semi-strukturerade intervjuer vilket Polit och 

Beck (2008) beskriver som en bra lämplig metod för att svara på syftet i kvalitativa studier. 

Semistrukturerade intervjuer avser att genom ett samtal få fram kunskap från 

intervjupersonens individuella perspektiv och upplevelse. Samtalet utgår från ett förbestämt 

syfte och är strukturerat på så sätt att forskaren till viss del styr samtalet (Kvale & Brinkmann, 

2009). En intervjuguide (bilaga 2) användes som stöd för att vid behov styra upp eller återföra 

samtalet till ämnet för studien. Vi eftersträvade att den intervjuade skulle kunna berätta fritt 

med egna ord om sina upplevelser. En provintervju gjordes med båda författarna närvarande. 

De övriga intervjuerna gjordes med endast en författare. Samtalen spelades in digitalt samt 

transkriberades ordagrant. Intervjuerna varade mellan 25-40 minuter.  
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Dataanalys 

Kvalitativ tematisk innehållsanalys användes vid analysen för att få en djupare förståelse för 

textens innehåll. Först lästes texten igenom flertalet gånger för att få en större förståelse av 

texten och se helheten, sedan togs textenheter ut i syfte att tydliggöra innehållet. 

Textenheterna kodades för att kunna spåra dem tillbaka till ursprungstexten. Därefter delades 

textenheterna ihop med liknande textenheter för att på så vis skapa kategorier. Kategorierna är 

samlade i ett övergripande tema som speglar syftet med studien (jmf. Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

Etik 

Etiskt godkännande för studien har inhämtats från etiska gruppen vid Luleås tekniska 

universitet. Alla deltagare deltog frivilligt i studien och informerades både muntligt och 

skriftligt. Samtycke till att använda det insamlade materialet gavs skriftligt av deltagarna. 

Deltagarna fick när som helst, utan orsak, avbryta deras deltagande i studien. Namn och 

platser utelämnades i utskriften för att värna om deltagarnas konfidentialitet. Det är inte 

möjligt att spåra resultatet till någon deltagare. Detta var viktigt då författarna arbetar på den 

ambulansstation vilken även deltagarna också arbetar på.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i ett tema och fem kategorier (tabell 1) som presenteras i texten nedan 

och illustreras med citat från intervjuerna.  

 

Tabell 1. Resultatöversikt Tema och kategorier 

Tema Kategorier 

 Att få kontakt med närstående 

 Att känna otillräcklighet i mötet 

Upplevelsen av att möta närstående Att underrätta de närstående 

 Att möta etiska svårigheter 

 Att ha tankarna kvar hos närstående 
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Att få kontakt med närstående 

Förberedelserna för larmet och vad de kunde tänka sig möta på platsen började redan vid 

utlarmning och fortsatte sedan hela vägen fram till patienten, för att sedan övergå i hjärt- 

lungräddning och sedan stöd och vård av den närstående i efterförloppet. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att kontakt med den närstående etablerades direkt då de 

kom fram till hemmet. De ansåg att det var viktigt att tänka på hur bemötandet av närstående 

skulle ske då detta låg till grund för tilltron mellan ambulanspersonalen och närstående. 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att de gånger det endast var en ambulans på plats vid ett 

hjärtstopp blev kontakten med närstående lidande. Att vara två ambulanser på plats, och på så 

sätt vara fyra ambulanspersonal, skapade utrymme för att en av personalen kunde etablera 

kontakt med närstående direkt då de andra börjar jobba med patienten. På detta sätt ansåg 

ambulanssjuksköterskorna att tilltro skapas snabbare mellan ambulanspersonalen och de 

närstående.  

Är man fyra personer, då är man ju lite mer medveten om de närstående. Men är man bara 

två då är det ju lite svårare att, liksom ja, fokusera på dem. Det är ju nästan omöjligt. 

 

Flertalet av ambulanssjuksköterskorna ansåg att kontakten med närstående blev bättre om de 

lyckades skapa ett lugn kring patienten och samtidigt ge den närstående utrymme att komma 

med frågor och funderingar. De uttryckte att det var bra om de närstående var med vid hjärt- 

lungräddningen om de själva önskade det. Ambulanssjuksköterskorna menade att en 

förståelse skapades för vad de gjorde med patienten samt att de då också kunde ge 

information löpande till de närstående. En ambulanssjuksköterska uttryckte  

… man måste ju se om man kan få lite information av anhöriga vad som har hänt, samtidigt 

som man håller på att jobba då… Och, samtidigt förklara, medan man håller på att jobba, att 

vi försöker allt vi kan och framför allt försöka få stämningen att inte bli varken upptrissad 

eller konstig. 

 En ambulanssjuksköterska beskrev dock att det kunde vara jobbigt om de närstående ställde 

för mycket frågor under hjärtlungräddningssituationen. Då fanns risken att tappade fokus på 

vad som skulle göras.  
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En annan av de svårigheter som ambulanssjuksköterskorna beskrev i mötet med närstående 

var när det var oroligt på platsen och om de närstående var oroliga eller hysteriska. 

Oroligheter på platsen gjorde det ofta svårjobbat för ambulansen, och att då ta bort alla 

personer runt omkring skapar en bättre arbetsmiljö, dock upplevdes detta påverka kontakten 

till de närstående negativt.  

 

Att känna otillräcklighet i mötet  

Att avsluta ett hjärtstopp i hemmet kändes aldrig bra och var beroende på situationen runt 

omkring. Oftast fanns förståelse från de närstående att det inte fanns något mer att göra för 

patienten, men ibland kunde närstående upplevas vara ifrågasättande och skuldbeläggande 

gentemot ambulanspersonalen. En del av ambulanssjuksköterskorna beskrev att en känsla av 

skuld kunde uppstå i samband med att patienten avled. Trots att ambulanssjuksköterskorna 

hade gjort allt de kunde, fanns ändå en känsla av otillräcklighet och skuld gentemot 

närstående. Denna känsla var något som kunde utvecklas med tiden. En 

ambulanssjuksköterska uttryckte det att då denne var ny fanns ofta en känsla av obehag och 

stress i att möta närstående vid hjärtstopp. En känsla av osäkerhet som med erfarenhet och 

utbildning utvecklades till en trygghet i dessa situationer. Dock var detta mötet något som 

upplevdes som bland det jobbigaste inom yrket. Det upplevdes svårt att vara professionell. 

Flertalet av ambulanssjuksköterskorna uppgav att det var sorgligt att inte kunna rädda livet på 

patienten, men att de ändå kunde uppleva att de hade gjort ett bra jobb.  

Det kan ha gått bra för oss ändå, trots att patienten dog. Vi gjorde allt vi skulle göra och då 

kan vi inte göra nå mer… 

 

Flertalet av ambulanssjuksköterskorna tog även upp åldern som svårighet. De upplevde att det 

var svårare att möta närstående om patienten var ung och tidigare frisk, mot om det var en 

äldre, sjuk människa. När det var en yngre person som hade dött var det oftast oväntat, och 

det upplevdes svårt att finna ord vid mötet med närstående. Det var lättare att acceptera 

dödsfallet för ambulanssjuksköterskan om patienten led av någon sjukdom som kan förklara 

hjärtstoppet. En ambulanssjuksköterska beskrev att  

larm till personer som är yngre är ju givetvis värre, det ger mer puls… … det känns jobbigare 

för att det inte är naturligt och man vill ju rädda dem till varje pris. 
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Att inte gripas av den panik de närstående ofta upplevde var svårt enligt en 

ambulanssjuksköterska. Den totala sorg de närstående gick igenom var svår för 

ambulanspersonalen att ta in och berörde dem. Att dela den traumatiska situationen med en 

närstående upplevdes ansträngande. Det var en väldigt viktig händelse för de närstående och 

en ambulanssjuksköterska beskrev att de närstående med stor sannolikhet kommer ihåg 

personalen som var där, vilket upplevdes sätta press på att skapa det lugn och den trygghet 

som denne upplevde att professionen krävde.  

Jag tycker nog det är svårast just den här förtvivlan och sorgen. Just att man inte är 

mottaglig för någonting. Man är liksom tröstlös. Man söker, man greppar, man har inget tag 

liksom, och man bara flyter och på något sätt skall man bara hålla ihop det där och då. Det 

tycker jag är väldigt svårt… just den där trösten som inte finns. Det gör ont att se… det är de 

jag tycker är svårast. 

 

Att underrätta de närstående  

Att möta och underrätta de närstående om att patienten inte går att rädda tillbaka till livet 

upplevde ambulanssjuksköterskorna som svårt. En ambulanssjuksköterska uttryckte det som  

… det är en väldigt speciell situation just när man inser att detta inte kommer gå vägen, och 

att man sedan skall försöka förklara detta. 

Att förklara vad de hade gjort och varför det inte gick att rädda patienten upplevdes lättare om 

de närstående var med under förloppet och att de sett att ambulanspersonalen hade gjort allt 

de kunde för att få tillbaka patienten till livet. Om det var två besättningar på plats hade oftast 

en person redan från början tagit kontakt med närstående och kunnat förbereda dem.  

 

Att ge informationen till flertalet närstående mot om det bara var en upplevdes som lättare då 

de kunde finna tröst hos varandra och det var lättare att hålla avståndet som 

ambulanssjuksköterska gentemot den närstående. Vad de skulle säga och hur de skulle säga 

det upplevdes som svårt för personalen. Lika svårt upplevdes det vara att läsa av om de 

närstående behövde mer hjälp än vad ambulansen kunde ge. Att de tog sig tid för de 

närstående upplevdes som viktigast i detta läge. Ord var inte allt utan ibland räckte det med en 

kram eller att bara finnas till.  
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Det viktigaste är att ta sig tid, det tycker jag. 

 

Att hela tiden sträva efter att bemöta närstående som man själv skulle vilja bli bemött 

upplevdes viktigt. Som ambulanssjuksköterska ville man bli ihågkommen för ett bra 

bemötande och omhändertagande. Några ambulanssjuksköterskor beskrev vikten av att 

informera närstående noggrant om förloppet. Detta upplevdes som en svårighet om närstående 

inte är mottagliga för informationen ambulanspersonalen ger dem. Om närstående inte 

accepterade det faktum att patienten var avliden ställde ambulanssjuksköterskan i en svår 

situation då han eller hon skulle redogöra för förloppet.  

 

Att möta etiska svårigheter  

I mötet med närstående upplevde ambulanssjuksköterskan att det kunde uppstå etiska 

dilemman som påverkade förfarandet. Mötet med de närstående kunde bli bättre om man 

jobbade lite på deras villkor. Ville närstående att ambulanspersonalen jobbade med hjärt- 

lungräddning trots att de ansåg att det inte var förenligt med liv så gjordes det ibland det ändå 

för de närståendes skull. För att försöka undvika att hamna i dessa situationer försökte 

ambulanssjuksköterskan förklara noggrant hur utsikterna såg ut för patienten. Dock kunde 

situationer uppstå där närstående var i chock och inte accepterade att ambulanspersonalen 

avslutade hjärtlungräddningen. Det upplevdes som ett svårt ställningstagande att avgöra hur 

ambulanssjuksköterskan skulle bemöta hysteriska närstående gentemot patientens integritet. 

En ambulanssjuksköterska uttryckte sig  

… när anhöriga kräver att vi ska återuppliva fast det inte finns en chans… Det blir ju en etisk 

konflikt när vi vet att det inte är förenligt med liv, att det inte finns något mer att göra, med att 

anhöriga inte accepterar det, utan de kräver att man fortsätter. 

 Det kunde bli ett svårt dilemma att ställas inför. 

 

Språkförbistringar upplevdes av ambulanssjuksköterskan som ett stort etiskt problem vid 

bemötandet av närstående. Att inte kunna göra sig förstådd när de befann sig hos en person 

som genomgår en kris skapar en stor frustration. Det var viktigt att kommunikationen 

fungerade fullt ut med de närstående då detta upplevdes skapa en bättre förståelse mellan de 

närstående och ambulanssjuksköterskan.  



11 

 

Om man inte kan förmedla varför man gjort som man gjort och inte kan bemöta de 

närstående i den kris de har… ja… då blir det väldigt svårt. Man vill ju göra sig förstådd, om 

inte kan det bli en väldigt svår situation för mig. 

 

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte även att det var viktigt att behandla den avlidne med 

respekt och att göra allt så bra som möjligt i situationen. Det var viktigt att behandla patienten 

med respekt och värdighet. Det var även viktigt att bemöta närstående med värdighet. Det 

upplevdes svårt att veta hur personlig man skulle bli gentemot närstående. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det kunde vara svårt att läsa av närstående hur de 

ville bli bemötta.  

 

Att ha kvar tankarna hos de närstående  

Efter ett hjärtstopp och ett starkt möte med en närstående behövde tid för tanke och reflektion. 

Som ambulanssjuksköterska fanns tankarna ofta kvar hos de närstående och det fanns en 

känsla av stark samhörighet och empati. En djup kontakt upplevdes ofta trots den korta 

kontakten. Flera ambulanssjuksköterskor uttryckte att det var väldigt viktigt att mötet med 

närstående var bra och funderade i efterhand om hur närstående hade upplevt dem. Det var 

viktigt att känna att man gjort sitt allra bästa och de hoppades att de närstående hade upplevt 

ett bra bemötande. Om den närstående var tacksam upplevdes mötet bli bättre och det var då 

lättare att gå vidare efter larmet. Att få beröm för att man gjort ett bra jobb trots dåligt 

slutresultat skapade en trygghet och styrka inför liknande situationer som 

ambulanssjuksköterskan kunde komma att ställas inför.  

 

Det var viktigt att reflektera och prata igenom situationen med sin kollega. Funderingar kring 

hur närstående upplevde bemötandet fanns ofta. Det var lätt att tänka att man kunde ha gjort 

något fel eftersom patienten inte överlevde, likaså fanns funderingar om man hade gjort allt 

man kunnat även för den närstående.  

Det är ju ingenting man bara skakar av sig och går obemärkt ur, det är det väl ingen som gör 

från ett hjärtstopp egentligen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod styrdes av syftet att beskriva ambulanssjuksköterskornas 

erfarenheter av att möta närstående till patienter med hjärtstopp utanför sjukhuset i hemmet. 

Kvalitativ metod är enligt Polit och Beck (2008) samt Kvale och Brinkmann (2009) den mest 

lämpliga ansatsen vid intervjustudier. Detta för att forskaren strävar efter att beskriva och få 

en mer djupgående förståelse för en eller flera personers unika upplevelser kring sin livsvärld, 

i vilken olika fenomen som uppstår bekräftas och tas tillvara på under processen. För att få ett 

bra och ett trovärdigt resultat användes en metod som objektivt speglade deltagarnas 

värderingar.  

För att få ett resultat som speglade verkligheten gjordes urvalet till ambulanssjuksköterskor 

med inga specifika krav på arbetslivserfarenhet. Stor vikt ställdes på deras vilja att själva delta 

i studien. Att inte fokusera på hur många år de jobbat som ambulanssjuksköterska upplevde vi 

skapa en bra bild över den spridda personalens kompetens och erfarenheter.   

Genom lämplighetsurval kan författarna själva styra vilka de vill ska delta i studien, vilket 

skapar en stor variation och kan skapa en större variation i resultatet (Polit & Beck, 2008). 

Urvalet av deltagarna gjordes genom lämplighetsurval på en ambulansstation där båda 

författarna har personlig kontakt med stora delar av personalen. Detta kan ha påverkat urvalet 

både positivt och negativt. Polit och Beck (2008) beskriver att det kan vara en fördel vid 

lämplighetsurval att känna deltagarna innan. Detta kan ge ett bra urval för att svara på 

studiens syfte. Polit och Beck menar vidare att deltagarna bör få en chans att överväga sitt 

deltagande i studien då risken finns att de har svårt att tacka nej om de känner författarna 

sedan tidigare. Deltagarna fick först skriftlig information där de svarade ja eller nej om 

deltagande i studien. Författarnas förhoppning var att detta gav deltagarna en bra möjlighet att 

bestämma om de ville delta i studien utan press från författarna. Risk finns dock att de ändå 

tackade ja för att vara snälla mot författarna trots att de inte ville delta.  

Studien bestod av sex stycken kvinnor och två män. Denna sneda könsfördelning kan ha 

påverkat resultatet då kvinnor och män kan ha olika uppfattning om dessa situationer. Ingen 

jämförelse är gjord med tanke på detta. Dock anser författarna att deltagarnas personliga 

egenskaper har större betydelse för resultatet än deras kön.  
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Information om studien syfte gavs innan intervju via informationsbrevet. Intervjufrågorna fick 

de först då själva intervjun genomfördes. Detta gjorde att inte deltagarna kunde konstruera 

svaren innan intervjun ägde rum. Förslag på att ha fokusgrupp togs upp men det valdes bort 

då detta kan hämma deltagare att utrycka sig och viktigt information kan gå förlorad. Vår 

uppfattning är att semistrukturerade intervjuer ansågs svara bäst på studiens syfte. Alla 

deltagare fick svara på samma frågor var för sig som ställdes mot syftet och på så sätt kom 

den enskilda individens erfarenheter fram. 

Båda författarna deltog då en provintervju först utfördes. Efter detta beslutades att endast en 

av författarna skulle genomföra intervjuerna. Polit och Beck (2008) beskriver att tillit mellan 

deltagarna och författarna måste finnas för att få fram ett tillförlitligt resultat. Vår uppfattning 

är att intervjuerna gjordes bäst när bara en författare intervjuade så de vart ett neutralt samtal 

mellan två personer istället för deltagaren kände sig underlägsen då vi var två personer. 

Intervjuerna gjordes då ambulanssjuksköterskan inte var i tjänst eftersom vi ansåg att detta 

skulle kunna påverkat denne negativt, eftersom stress kan finnas för att hinna med intervjun 

innan larmet ljuder.  

Intervjuerna gjordes utifrån den guide vi gjort för att svara på syftet vi ställt upp. Hela 

intervjun började med att deltagaren fick kort beskriva sig själv med kön och arbetstid som 

ambulanssjuksköterska. Intervjun var utformad så att deltagaren fick föra samtalet själv 

utifrån de frågor vi ställde. Detta gjorde att de själva beskrev händelser och upplevelser som 

styrdes mot frågan vi ställde, som i sin tur svarade bra in på syftet i studien. Följdfrågor 

behövde bara ställas vid ett fåtal gånger då deltagarna i helhet pratade självständigt och 

beskrivande. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en intervjuguide leder till att samtalet 

utgår från ett förbestämt syfte och är strukturerat och på så sätt kan forskaren till en viss del 

styra samtalet. 

Alla intervjuer spelades in elektroniskt och därefter delade vi de åtta intervjuerna mellan 

författarna och transkribering gjordes av dessa. Texten kategoriserades sedan utifrån 

innehållsanalys av båda författarna. Texten resulterade i fem kategorier och styrktes med citat 

för att öka trovärdigheten i texten. Ett övergripande tema vilket svarade på studiens syfte 

framkom.  

Den egna förförståelsen är svår att bortse från, detta kan ha påverkat datainsamlingen. Detta 

kan vara aktuellt då båda författarna redan jobbar inom ambulansen. Polit och Beck (2008) 
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beskriver att det är en fördel att författarna har en förståelse för deltagarnas situation och detta 

kan ge ett mer detaljerat resultat. 

 

Resultatdiskussion 

En kontakt med närstående etablerades direkt då de kom på plats och 

ambulanssjuksköterskorna upplevde att det första mötet lade grunden till hur relationen skulle 

bli. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att kommunikation vid det första mötet med 

närstående var viktig. De beskrev att det var viktigt att skapa ett lugn och vara ärlig gentemot 

de närstående. Suserud, Bruce och Dahlberg (2003) beskriver förtroende som en nyckel till en 

meningsfull relation. Om den närstående känner sig säker och sjuksköterskan visar respekt för 

individen kan en meningsfull relation uppnås. Ambulanssjuksköterskorna bör möta de 

närstående med respekt för att de ska känna sig trygg och känna förtroende. Det är viktigt att 

ge de närstående plats och fortlöpande informera kring vårdförloppet. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att närstående ibland hade ett stort behov av att bli sedd, 

bekräftad och informerad. Detta kunde ambulanssjuksköterskorna uppleva ledde till att 

trycket på dennes axlar ökade eftersom det blev mer personer än patienten att ta hand om.  

 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde ett ansvar att ge den närstående medmänsklig omsorg. 

Tiden efter avslutad hjärt- lungräddning beskrev av flertalet ambulanssjuksköterskor som en 

stund där de kunde skapa en kontakt med de närstående och fokusera enbart på dem, för att 

kunna påverka dennes upplevelse. Tiden det tog för läkaren att komma och dödförklara 

patienten sågs som en möjlighet för att informera närstående. Denna tid upplevdes även 

viktigt för att kunna få positiv återkoppling från närstående att ambulanssjuksköterskan hade 

gjort ett bra jobb, trots dålig utgång för patienten. Att i handling visa att 

ambulanssjuksköterskorna är intresserade och bryr sig om utgör grunden i den omsorg som 

också anses nödvändig för att bemötandet ska vara gott enligt Croona (2003). Där beskrev 

vissa ambulanssjuksköterskan svårigheter kring att avgöra hur personlig och fysisk närstående 

ville att de skulle vara. En bedömning och avvägning behövdes göra för avgöra om närstående 

ville ha en kram eller om det räckte att bara finnas där. Då det var en ensam närstående 

upplevdes närheten ha större betydelse, då de inte hade någon annan att luta sig mot.  
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Ambulanssjuksköterskornas upplevde det positivt att ha närstående i närheten av patienten vid 

ett hjärtstopp. De upplevde att det var bättre för närstående att vara närvarande under hjärt- 

lungräddningsförloppet. Detta skapade en förståelse och förberedelse inför avslutandet av 

hjärtstoppet och på så sätt fick de närstående tid att förbereda sig. Ambulanssjuksköterskornas 

upplevelse var att de närstående hanterade sorgen bättre där och då om de hade varit med och 

sett vad ambulanspersonalen hade gjort. Jaques (2014) beskriver att närstående i England 

länge blivit inbjudna till att vara med under återupplivning av deras närstående på sjukhuset 

men prehospitalt har inte några sådana tankar funnits tidigare. Hon skriver vidare att om 

närstående får vara med prehospitalt vid återupplivning minskar risken för att utveckla 

posttraumatisk stress betydligt mot dem som inte getts chansen att vara med under 

återupplivningen. En annan studie skriver dock om motsatsen. Belpomme et al (2013) har 

studerat hur man som anhörig har upplevt att se en närstående få hjärt- lungräddning. 90 % av 

dem som svarade på enkäten tycker att upplevelsen som man fick av att se en närstående få 

hjärt- och lungräddning kunde skapa en psykologisk stress efteråt. 70 % trodde att 

återupplivningen blev sämre om de var med i rummet och 56 % trodde att 

ambulanspersonalen fick svårare att göra sitt jobb och koncentrera sig om närstående var 

närvarande.  

 

En svårighet som ambulanssjuksköterskor tog upp var om närstående var hysteriska eller om 

platsen upplevdes orolig eller hotfull. Suserud, Blomquist och Johansson (2002) har studerat 

hur hotfulla situationer med oroligheter på platsen påverkade ambulanspersonalen när de 

skulle ta hand om patienter. Resultatet visade att majoriteten av ambulanspersonalen tyckte att 

relationen mellan patienten och dennes närstående blev lidande om man kände av en otrygg 

miljö som ambulanspersonal. Att tvingas sära närstående från patienten under pågående hjärt- 

lungräddning på grund av miljön omkring upplevdes olyckligt då närståendes behov inte 

kunde tillgodoses. Tidigare studier visar även att de närståendes självbevarelsedrift kan 

komma i konflikt med det organisationen kräver och personalens professionella identitet. 

Detta kan ske när de närstående är så stressade av situationen att det är omöjligt för 

ambulanspersonalen att ta hand om patienten (Sandman & Nordmark, 2006). Närstående till  

patienter som är akut sjuka eller kritiskt sjuka, som vid hjärtstopp, ställs inför risken för att 

patienten dör samt rädslan av att ens anhörig ska uppleva fysiska och psykiska påfrestningar 

(Stubberud & Guldbrandsen, 2009). Detta är oerhört påfrestande och chockerande för 
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närstående och svårt att hantera. Det kan leda till ett ologiskt tänkande och orationella 

handlingar som stör ambulanssjuksköterskan i hennes arbete.  

 

Cullberg (2000) beskriver hur denna kris kan delas in i fyra olika faser: chockfas, 

reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Inom det prehospitala arbetet ses oftast 

bara de två första faserna. I chockfasen kan närstående ha svårt att förstå vad som hänt och 

svårt att acceptera förlusten. I denna fas kan det vara svårt att få kontakt med närstående då 

den ofta inte är mottaglig för information. I fas två börjar de närstående få förståelse för vad 

som har hänt och händelsen upplevs mer och mer hanterbar. Här kan starka reaktioner som 

aggressivitet, desperata handling, skuldkänslor och självförakt förekomma enligt Cullberg 

(2000). Ambulanssjuksköterskorna beskrev hur vissa närstående inte var mottagliga för 

information och var svåra att få kontakt med. De beskrev vidare att vid dödsfall med yngre 

personer där hjärtstoppet var väldigt oväntat upplevdes reaktioner som aggressivitet och 

skuldbeläggande. Närstående upplevdes då ha svårt att förstå vad som hade hänt och kunde bli 

hysteriska och panikslagna. De närstående kunde upplevas otröstliga och inte mottaglig för 

något.  

 

Etiska konflikter kan uppstå när närstående kräver att den akut sjuka patienten ska 

transporteras till ett visst sjukhus medan organisationen säger något annat. Vid ansträngande 

förhållanden är det viktigt att sjuksköterskan visar den närstående respekt och har en neutral 

inställning, oavsett kulturella och sociala olikheter som denne möter (Isaksson & Ljungqvist, 

1997). Fischer, Azevedo och Fernandes (2006) har i sin studie undersökt etiska aspekter hos 

sjuksköterskor som jobbar på ambulansen. I intervjuerna kom man fram till att 

sjuksköterskorna behövde ta hänsyn till de etiska aspekterna då detta lade grunden till att 

arbetet vart av hög kvalitet. Etiska aspekter som uppkom under intervjuerna var bland annat 

då närstående krävde något som stred mot ambulanssjuksköterskornas organisations 

behandlingsriktlinjer. Då ambulanssjuksköterskorna inte kunde förmedla sig till närstående på 

grund av språkförbistringar upplevdes detta som en otrevlig situation. En förtvivlad känsla att 

inte kunna informera och stötta närstående uppkom då det fanns hinder för kommunikationen.  

 

Ambulanssjuksköterskorna uppgav att de ibland kunde känna skuld över att inte kunna rädda 

patienten. I en doktorsavhandling av Jonsson (2004) studerades stressreaktioner hos 
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ambulanspersonal. I resultatet redovisas att ambulanspersonalen uttryckte svårigheter med att 

visa ett lugnt yttre i kaotiska situationer, samt att det tar mycket kraft att inte kunna vara ärlig 

och öppen utan tvingas att dölja sin oro och ångest för att inte oroa patient och anhöriga. 

Vidare redovisar Jonsson att ambulanspersonalen kan ha svårigheter med att hantera 

anhörigas reaktioner, då det på förhand är omöjligt att veta hur någon ska reagera. Att lämna 

svåra besked om att någon är död upplevs inte som det värsta, utan värre är att lämna den 

anhöriga som man gjort upprörd. Ambulanspersonalen kan känna sig skyldig till att inte ha 

kunnat ställa allt till rätta. Jonsson och Segesten (2004) skriver att posttraumatisk stress och 

obehag är vanligt hos ambulanspersonal som handskas med bland annat död i sitt dagliga 

arbete. Deras studie visade att skuld, skam och att inte räcka till är tankar som 

ambulanspersonalen upplever efter ett traumatiskt larm. En ambulanssjuksköterska uttryckte 

att det blev lättare att hantera svårigheter med erfarenhet och utbildning. Dock beskriver 

Halpern, Gurevich, Schwartz och Brazeau (2009) att svårigheter för ambulanspersonal inte 

blir lättare bara för att man jobbat länge. Att vara ny i arbetet har visat sig att man är öppen 

för att lära sig hur man skall tackla svåra situationer. 

 

För att kunna tackla dessa tankar och funderingar som skuld och skam menar Jonsson och 

Segesten (2004) att det är viktigt att ha en öppen och bra dialog med sina arbetskamrater och 

sin familj. Som ambulanspersonal bör man informeras om att skuld och skam är ett tidigt 

tecken på posttraumatisk stress och bör fångas upp och bearbetas tidigt. Jonsson, Segesten 

och Mattsson (2003) har studerat posttraumatisk stress hos ambulanspersonal och sett att 

ambulanspersonalen skattar sin stress ganska högt. Studien visar att stressen är åldersbetingad 

men även direkt kopplad till hur länge man har jobbat inom ambulansen. Poljak, Tveith och 

Ragneskog (2006) har i sin studie kommit fram till att ambulanspersonal tycker det är 

viktigast med den basala vården. När nära kontakt till patienten och den närstående skapades 

var man glad som ambulanspersonal att kunna ha sin kollega närvarande då detta skapade ett 

lugn och säkerhet i arbetet. Att ha en kollega att bolla frågor med och dela psykiskt jobbiga 

saker med gav energi att orka fortsätta arbetet. Trots att man påtalade att detta fungerade bra 

visade studien dock att 82 % av dem som medverkade gärna ville ha debriefing. 

Ambulanssjuksköterskorna i vår studie tyckte det var viktigt att prata med sin kollega om hela 

förloppet, och då även om mötet med närstående. Debriefing i samband med hjärtstopp hos 

vuxna fungerade bra och var tillräcklig genom samtal med sin kollega i bilen på väg tillbaka. 

Purves & Edwards (2005) menar att mötet med ambulanspersonal efter dödsfall kan spela en 



18 

 

betydelsefull roll gällande de anhörigas framtida återhämtningsprocess, vilket flera av 

ambulanssjuksköterskorna verkade ha i åtanke. De var mån om att mötet med närstående hade 

gått bra då de ville att de skulle ha något positivt med sig från det tragiska som hade inträffat.  

 

Konklusion 

Resultatet i denna studie visar att ambulanssjuksköterskor upplever mötet med närstående 

efter ett avslutat hjärtstopp i hemmet som en av de svåraste situationerna de kan hamna i. 

Förutsättningarna för ett bra bemötande och förståelse från närstående skapades genom en 

tydlig kommunikation och ett lugn från ambulanssjuksköterskorna. Oftast upplevdes mötet 

positivt då de hade gjort vad de kunnat för patienten och de upplevde en tacksamhet från 

närstående. Dock framkom svårigheter som ambulanssjuksköterskorna fick bemästra utifrån 

deras kunskap och erfarenhet. Resultatet visar att då det endast fanns en besättning närvarande 

vid hjärtstoppet kom närstående i andra hand eftersom patienten då krävde 

ambulanssjuksköterskornas fulla uppmärksamhet. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att 

utbildning inför dessa utmanande och jobbigt situationer var viktigt och önskade att detta 

skulle tas upp i större omfattning under vidareutbildningen till ambulanssjuksköterska.  

 

Vidare forskning  

Det upplevs angeläget med ytterligare forskning om ambulanssjuksköterskan upplevelse av 

att bemöta närstående vid hjärtstopp då det finns få studier som belyser detta. Närståendes 

upplevelse av detta möte bör också utforskas för att få en komplett bild över upplevelsen av 

mötet. Denna forskning kan leda till riktlinjer att ha som stöd i mötet med närstående efter 

avslutat hjärtstopp. Detta kan även tydliggöra vad som bör tas upp i specialistutbildningen till 

ambulanssjuksköterska för kunna skapa en tryggare arbetssituation.  
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Bilaga 1. 

      

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap   2014-02-10 

Avdelningen för omvårdnad 

 

INBJUDAN 

 

Till deltagande i intervjustudie 

 

Vi är två studenter som studerar vid Luleå tekniska universitet (LTU) med inriktning 

specialistsjuksköterska inom ambulans. I denna utbildning skall vi göra en studie där vi 

önskar intervjua ambulanssjuksköterskor om deras upplevelse att möta närstående efter 

avslutat hjärtstopp i hemmet. 

 

I Sverige drabbas ungefär 5000 personer av hjärtstopp utanför sjukhuset varje år, av dessa 

överlever endast 10 %. Ambulanssjuksköterskan jobbar initialt med akut omhändertagande av 

den livlöse, detta ofta med en eller flera närstående till patienten runt omkring. Stort fokus 

läggs vid patienten och närstående upplever ofta osäkerhet, rädsla och panikkänsla.  

Att möta närstående till avliden patient upplevs ofta av ambulanssjuksköterskan som svårt då 

vården övergår till att bli emotionell. 

 

För att delta i studien skall man vara ambulanssjuksköterska och jobba på ambulansen samt 

ha erfarenhet av hjärtstopp prehospitalt.   

 

Studien kommer att genomföras i form av en intervju med riktade frågor med fokus på syfte. 

Intervjun beräknas ta ca 30 – 45 minuter och kommer att spelas in och sedan transkriberas i 

text. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 

delge orsak. Efter avslutad studie kommer materialet att förstöras och resultatet kommer inte 

att kunna spåras till dig eller intervjun.  

Studien kommer efter godkännande att publiceras vid LTU:s hemsida: 

http://pure.ltu.se/portal/.   

Om du önskar delta i denna studie vill vi att du fyller i medföljande svarstalong och skicka 

den tillbaka till oss. Vi kommer därefter att kontakta dig för överenskommelse av tid och plats 

där intervjun kommer äga rum. Vid frågor eller funderingar kring studien får du gärna höra av 

dig till oss genom nedanstående kontaktuppgifter. 

 

http://pure.ltu.se/portal/
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor:  

- Antal år specialistsjuksköterska 

- Antal år inom ambulansen 

- Kön 

 

1. Beskriv hur du mentalt förbereder dig när du får larm om att en vuxen person har 

drabbats av hjärtstopp.  

2. Hur upplever du att ha närstående till patienten närvarande under HLR? 

3. Beskriv hur du känner när hjärtstoppet avslutas i hemmet.  

4. Berätta om hur du upplever mötet med närstående efter HLR.  

5. Vilka svårigheter ställs du inför i dessa situationer? 

6. Vilka etiska ställningstagande ställs du inför i denna situation? 

7. Beskriv hur du upplever att informera närstående om att ni avslutat HLR. 

8. Berätta hur du reflekterar kring mötet med närstående efter ett avslutat hjärtstopp. 

9. Beskriv hur din utbildning bidragit till att möta närstående, saknar du något? 

10. Övriga erfarenheter som du vill delge? 

Uppföljande/Utvecklande frågor: 

 

- Kan du beskriva det mera… 

- Hur menar du när du säger så? 

- Hur tänker du då? / Vad tänker du då? 

- Hur upplever du det? 

- Varför tror du att det är på det viset? 

- Vad tror du det kan bero på? 


