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Abstrakt  
Hjärtstopp drabbar årligen flera tusen människor på svenska sjukhus. Syftet 
med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med 
hjärtstopp och hjärt- och lungräddning på sjukhus. Denna litteraturstudie 
genomfördes med en litteratursökning av kvalitativa artiklar inom området 
och analyserades sedan genom kvalitativ innehållsanalys och manifest ansats. 
Litteraturstudien begränsades med att specialistsjuksköterskor exkluderades. 
Analysen resulterade i fem kategorier; Att uppleva stöd och krav från 
kollegor, Att uppleva ett sjätte sinne för ens egna patienters tillstånd och 
deras önskan, Att sakna struktur och kunskap, Att känna sig otillräcklig och 
granskad vid familjens närvaro samt Erfarenhet av återupplivningar 
påverkar känslan. Slutsatser var behov av att öva HLR, skapa en djupare 
relation till patienten, låta familjen närvara om möjligt samt att reflektera 
efter ett hjärtstopp för utveckling av vårdkvaliteten samt sjuksköterskans 
personliga utveckling i sin profession. 
 

Nyckelord: Hjärtstopp, HLR, sjuksköterskor, upplevelse, kvalitativ 
innehållsanalys. 
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Sjuksköterska som profession innebär många utmaningar både genom att möta olika 

människor och situationer där känslor kan vara inblandade. Som person kan sjuksköterskan 

vara tvungen att omvärdera sin självbild samt utveckla sin självkännedom för att själv veta 

hur man kommer att reagera och hantera vissa situationer där olika människor är inblandade 

(Arbon, 2004). Scott (2000) beskriver omvårdnad som ett omtänksamt yrke där moralen har 

stor betydelse. Vidare beskriver Scott att emotionellt arbete har en betydande roll i 

omvårdnaden. Morse (2001) beskriver hur viktig sjuksköterskerollen är för patienter som 

genomgår lidande, de bör ha kunskap om hur man kan förstå samt se behoven hos patienten 

för att kunna lätta och lindra dennes lidande. Detta är viktigt för att kunna stödja patienter i 

sitt uthärdande av lidande, sjuksköterskan bör kunna identifiera olika emotionella tillstånd för 

att ge en adekvat och effektiv omvårdnad. Enligt Arbon (2004) beskriver sjuksköterskor att 

början av karriären upplevs som väldigt intensiv på grund av den nya situationen där 

sjuksköterskan skall kunna behärska både teknik och omvårdnad samtidigt. Erfarenhet och 

utveckling av sin profession gör sjuksköterskor med tiden bättre på att utöva teknik och 

omvårdnad samtidigt, sjuksköterskan blir mer redo och mottaglig för förståelse av 

patienternas livsvärld i de olika situationerna vilket ökar vårdkvaliteten. Även erfarenheter 

från privata livet är av betydelse, en sjuksköterska beskriver vikten av att ha förståelse för att 

alla känner och upplever samma situation olika. Tekniska färdigheter inom professionen har 

även betydelse för sjuksköterskans hantering och reaktion (Arbon, 2004).  

 

Hjärtstopp drabbar årligen flera tusen människor på svenska sjukhus där cirka 30-40% 

överlever och kan åka hem. Hjärtstopp innebär att hjärtat utsätts för exempelvis 

kammarflimmer där kammarens förmåga att pumpa ut blodet i kroppen upphör omedelbart 

vilket resulterar i att kroppens organ inte längre förses med syresatt blod. Vid kammarflimmer 

fungerar inte hjärtats elektriska signaler på korrekt sätt menar Svenska rådet för hjärt- 

lungräddning (HLR-rådet, 2012). Bohm (2009) samt Lee och Low (2010) beskriver att 

kammarflimmer leder till att personen omedelbart är i akut behov av hjärt- och lungräddning 

(HLR) samt tidig defibrillering för att så snabbt som möjligt återställa en normal hjärtrytm 

samt undvika neurologiska komplikationer. Defibrillering beskriver HLR-rådet (2012) samt 

Lee och Low (2010) är den enda behandling som kan återställa ett kammarflimmer och sker 

genom att defibrillatorn skickar en strömstöt genom hjärtat som då bryter flimret och hjärtat 

kan återfå sin normala rytm. Lee och Low (2010) beskriver att tiden till defibrillering är 

avgörande om patienten kommer att överleva eller inte.  HLR-rådet (2012) menar att varje 

minut som går utan HLR och defibrillering minskar den drabbades chans att överleva med 10 
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%. Andra orsaker till hjärtstopp beskriver Bohm (2009) kan vara bland annat 

kranskärlsjukdomar, arytmier, medfödda hjärtsjukdomar och lungemboli samt kan hjärtstopp 

även orsakas av yttre påverkan så som drogöverdos, trauma och kvävning. Människor som 

drabbas av hjärtstopp orsakat av yttre faktorer har sämre chans till överlevnad än de som 

drabbats av hjärtstopp på grund av en hjärtsjukdom. Exempel på de vanligaste symtomen som 

kan uppkomma precis innan ett hjärtstopp är bland annat kärlkrampsliknande så som andnöd, 

illamående/kräkning, yrsel samt svimning.  

 

Enligt HLR-rådet (2012) samt Lee och Low (2010) krävs att HLR påbörjas så snart som 

möjligt för att öka chansen att rädda en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Efter 5-10 

minuters hjärtstopp har hjärnan drabbats så svårt av syrebristen att det inte finns någon 

möjlighet till överlevnad på längre sikt. Vidare beskriver HLR-rådet att HLR innebär att 

bröstkompressioner varvas med inblåsningar för att manuellt syresätta och pumpa runt blodet 

i kroppen så att de vitala organen syresätts och kan fungera. Enligt Hallstrom, Cobb, Johnson 

och Copass (2000) har studier visat på att syrehalten i blodet kvarstår på en relativt hög nivå 

efter att hjärtat slutat slå och menar då på att bröstkompressionerna är av största vikt i början 

vid hjärtstopp, ventilationen av lungorna inte är lika viktigt då cirkulationen av det redan 

syresatta blodet kan förse de vitala organen med syre i flera minuter. Bröstkompressioner i sig 

är bättre att utföra än att ingenting göra om rädsla finns för smitta eller om situationen 

förhindrar mun-mot-mun metoden. Bohm (2009) beskriver dock att ju längre tiden går 

minskar till slut syrehalten i blodet och kräver ändå tillförsel av syre.  

 

Sjuksköterskans roll vid ett hjärtstopp är att larma ett akutteam samt påbörja HLR inom 

loppet av en minut. Akutteamet består av personal som arbetar på sjukhuset med kompetens 

inom invärtesmedicin, hjärtmedicin samt anestesi (HLR-rådet, 2012). Vidare beskriver HLR-

rådet att patienten skall defibrilleras inom tre minuter. Sjuksköterskans kunskap om vad som 

skall göras vid hjärtstopp samt att det är väl etablerat hur allt skall gå till väga är av största 

vikt för patientsäkerheten vid hjärtstopp. Enligt Heng, Fong, Wee, och Anantharaman (2011) 

bör sjuksköterskorna minst vara utbildade i grundläggande HLR då de oftast är de som är 

först på plats och därmed upptäcker hjärtstopp hos patienterna. Heng et al. samt HLR-rådet 

(2012) beskriver att det är av stor vikt att sjuksköterskorna med jämna mellanrum tränar HLR 

för att upprätthålla en god kvalitet. HLR-rådet (2012) beskriver även vikten av 

sjuksköterskors kunskaper och förmågor att kunna se varningssignaler hos patienterna som 

kan tyda på försämrat tillstånd och på så sätt kunna larma tidigt. Något som kan vara 
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problematiskt vid hjärtstopp är att faktiskt veta att personen drabbats av hjärtstopp, personen 

kan uppvisa agonal andning (Bohm, 2009). Bohm beskriver att agonal andning kan 

uppkomma vid hjärtstopp eftersom andningscentrat i hjärnan fortsätter vara aktivt en stund 

efter att resten av hjärnan stängts av, detta är inte en effektiv ventilation, agonal andning 

syresätter inte blodet på ett tillfredställande sätt, det är viktigt att kunna skilja på normal 

andning och agonal andning. HLR- rådet menar även att det är viktigt att sjuksköterskor är 

uppmärksamma och pålästa på patienternas journaler, där står nämligen dokumenterat om en 

patient inte skall ha HLR (ej-HLR), annars skall alla som drabbas av hjärtstopp omedelbart 

behandlas med HLR. Heng et al. (2011) beskriver det problematiska kring sjuksköterskornas 

agerande kring situationer med HLR, de teoretiska kunskaperna är inte alltid de man agerar 

efter i stressiga situationer. Kunskapen finns oftast men i praktiken sker något annat.  

 

Litteraturstudien genomförs för att beskriva hur sjuksköterskor upplever situationen vid ett 

hjärtstopp, detta för ökad kunskap om något behöver utvecklas och göras bättre för att öka 

patientsäkerheten och på vilket sätt. När ett hjärtstopp inträffar handlar det om att korrekta 

åtgärder och behandlingar sätts in omedelbart. Tiden är viktig, fördröjning av åtgärder och 

felaktiga behandlingar kan äventyra patienternas säkerhet, därför behöver vi 

sjuksköterskornas upplevelser kring denna situation för att kunna utveckla patienternas 

vårdkvalité. Litteraturstudien hoppas vi kommer kunna ge en kunskapsbild över vad 

sjuksköterskor känner i dessa situationer. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med 

hjärtstopp och hjärt- och lungräddning på sjukhus.  

 

Metod 
Litteraturstudier 

Metoden som användes var en litteraturstudie med inifrånperspektiv för att ta reda på 

sjuksköterskors upplevelser vid hjärtstopp. Data bestod av vetenskapliga tidskrifter med fokus 

på kvalitativa studier. Data analyserades sedan med kvalitativ manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats.  

 

Litteraturstudier går ut på att forskaren söker och samlar in befintligt material utifrån 

forskningsfrågan och sammanställer detta i en översikt (Polit & Beck, 2012, s. 95). Materialet 
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analyseras sedan metodiskt, detta innebär att forskaren läser befintliga och väsentliga studier 

inom området och kvalitetsgraderar dem för att kunna ta till vara på de mest väsentliga 

studierna. (Willman et al., 2011, s. 100-101). Forskaren skapar forskningsfrågan utifrån ett 

problem eller frågeställning för att fördjupa sig inom ett område (Holloway & Wheeler, 2010, 

s. 31). Beslutar forskaren för att fördjupa sig inom ett område där människors upplevelse vill 

studeras väljer forskaren en kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2012, s. 73-74).  

 

Litteratursökningen och kvalitetsgranskningen 

Litteraturstudien inleddes med att utföra en pilotsökning över forskningsproblemets 

utsträckning och begränsning. Pilotsökningen utfördes för att kontrollera om tillräckligt med 

vetenskaplig litteratur fanns inom området det var tänkt att studera (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s.61). 

 

Ämnesguiderna Svensk Mesh och Svemed+ användes för att finna relevanta sökord där 

svenska orden gav alternativa sökord på engelska. Databaserna CINAHL with Full Text, 

Medline och Pubmed användes för litteratursökningen. Sökorden som användes var cardiac 

arrest, heart arrest, nurse, nurses, nurse attitudes, attitudes, emotions, nursing staff, nursing, 

cardiopulmonary resuscitation, resuscitation, decision making, teamwork, role, emergency 

care, och qualitative studies. Sökorden kombinerades med booleanska frasen AND som visas 

i Tabell 1. Inklusionskriterier för sökningen var artiklar på engelska, exklusionskriterier var 

sjuksköterskor inom akutsjukvård, intensivvård samt anestesivård.  

 

Artiklarnas titlar och abstrakt lästes för att finna de intressanta artiklarna som hörde till 

litteraturstudiens område. Vidare lästes artiklarna noggrant för att finna de mest relevanta och 

som svarade till syftet, dessa presenteras i Tabell 2. För att öka trovärdigheten läste författarna 

igenom artiklarna var för sig för att sedan tillsammans diskutera och kvalitetsgranska dem. De 

artiklar som inte stämde överens med syftet valdes bort (jmf, Willman et al., 2011, s. 110-

111). Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa studier 

(Willman et al., 2011, s. 175-176). För bedömning av kvaliteten gavs svaren på frågorna i 

mallen poäng, ”JA” fick 1poäng, ”NEJ” fick 0poäng och ”Vet ej” fick ett halvt poäng, vidare 

slogs poängen samman och delades med antalet frågor för att få poängsumman i procent (jmf, 

Willman et al., 2011, s. 108). Vidare menar Willman et al. att procentberäkning kan påverka 

kvalitetsbedömningen på grund av att frågornas vikt kan variera. För bedömning om 
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kvaliteten var hög, medel eller låg, delades procenten in i tre grader. Grad I (80-100%), Grad 

II (70-79%) och Grad III (60-69%) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96). 

 
TABELL 1 Översikt av litteratursökning 
Syftet med sökning: Sjuksköterskors upplevelse vid hjärtstopp och hjärt- och lungräddning  
CINAHL 2014- 09-05 
Sökn *) Söktermer  Antal träffar Antal valda 
1 MSH Heart arrest  5391  
2 FT Nurse  118208  
3 MSH Resuscitation  13756  
4  #1 AND #2   62 1 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
 
12 
13 
14 
15 
 
16 
17 

 
 
SubMajor 
 
MSH 
MSH 
MSH 
 
MSH 
 
MSH 
 
MSH 
MSH 
 
MSH 

 AND #3 
#1 AND #2 
Nurse attitudes, 
Resuscitation 
Decision making 
Nurse attitudes 
Emergency care 
#7 AND #8 AND #9 
Cardiopulmonary 
resuscitation 
Nurse attitudes 
#11 AND #12 
Nursing staff 
Cardiopulmonary 
resuscitation 
Teamwork 
#14 AND #15 AND  
#16 

  
122 
10 
 
62640 
18548 
22047 
19 
5693 
 
14936 
84 
19577 
5693 
 
9601 
4 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

MEDLINE 2014-09-08 
18 MSH Heart arrest  29962  
19 MSH Nurses  152597  
20 MSH Emotions  53218  
21  #18 AND #19 

AND #20 
 6 1 

22 
23 
24 
25 

MSH 
MSH 
MSH 
 

Attitudes 
Nursing staff 
Resuscitation 
#22 AND #23 
AND #24 

 233505 
82824 
69749 
48 

 
 
 
1 

PubMed 2014-09-09 
26 MSH Cardiac arrest  54596  
27 
28 
 
29 
 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

MSH 
MSH 
 
 
 
MSH 
MSH 
MSH 
MSH 
MSH  

Nurse attitudes 
Qualitative 
studies 
#26 AND #27 
AND #28 
Nurses 
Nursing 
Resuscitation 
Attitude 
Role 
#30 AND #31 
AND #32 AND 
#33 AND #34 

 41150 
102428 
 
8 
 
193315 
588645 
93697 
283592 
1866402 
67 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

*MSH- Mesh termer i Cinahl, Medline och PubMed, FT- Fri text, SubMajor- Huvudsökord i Cinahl 
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TABELL 2 Översikt av artiklar som analyserats i litteraturstudien 

Författare/år Typ av studie Deltagare Metod  

Datainsamling/analys 

 Huvudfynd Kvalitet  

Astroth, K., 
Woith, W., 
Stapleton, S., 
Degitz, R. & 
Jenkins, S.  
År 2013 

Kvalitativ 15 personer Bandinspelade intervjuer. 
Analyserades genom 

begreppsanalys. 

Sjuksköterskors upplevelse av att aktivera 
akutteam resulterade i en känsla av lättnad 
att ringa akutteam pga. deras kompetens. 
Stöd och uppmuntran från kollegor och 
ledare var betydande. Hinder som framkom 
var bristande kommunikation med 
akutteamet samt att ringa läkaren.    

 Hög 83 % 

Cioffi, J.  
År 2000 

Experimentell 

deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

32 personer Ostrukturerad 
bandinspelade intervjuer. 
Analyserades genom 
tematisk analys. 

Sjuksköterskors upplevelse av att larma 
akutteamen vid försämring av sina patienter 
resulterade i 5 teman: Osäkerhet om 
akutteam skall larmas, identifiering av 
patientens försämring, identifiering av ”risk” 
– situationer, associerade känslor och 
värdering av akutteam.  

 Medel 78 % 

Crunden, E. 
År 1991 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats. 

8 sjuksköterskor i 

den kvalitativa 

delen och 51 

sjuksköterskor i 

den kvantitativa 

delen.  

Semi- strukturerade 
bandinspelade intervjuer.  
Analyserades genom 
Ground theory (GT)  

Sjusköterskors upplevelse av HLR 
resulterades i 6 teman: Deras roll under 
HLR, problem att få öva HLR, hot mot 
självkänsla, attityd till sin kunskap, 
förväntningar på andra och betydelse av 
tidigare erfarenhet. 

 Medel 78 % 

Hemming, 
TR., Hudson 
MF. & 
Richuso K. 
År 2003 
 

Kvalitativ  30 personer Personliga bandinspelade 
intervjuer.  
Experimentell 
beskrivande studie med 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskors upplevelse av hinder vid 
akutlarm och återupplivning gav 6 teman: 
Oerfarenhet, för många inblandade, 
personliga känslor, oklara arbetsuppgifter, 
bristande kunskap och etiska problem. 
Sjuksköterskors upplevelse vad som kan 
förbättras vid akutlarm och återupplivning 
gav 5 teman: Öka färdigheter och lärdom 
vid akutlarm, mer kunskap, användning av 
ett erfaret larmteam, minska antalet 
inblandade och tydligare kommunikation. 

 Hög 91 % 

Knott, A. & 
Kee, C. År 
2005 

Beskrivande 
kvalitativ 
ansats. 

10 personer  Bandinspelade intervjuer 
med semistrukturerade 
öppna frågor. 
Analyserades genom 
konstant jämförande 
metod. 

Sjuksköterskors upplevelse när 
familjemedlemmar är närvarande under 
HLR resulterade i 4 teman: Under vilka 
villkor är familjen ett alternativ, använda 
familjmedlemmar till att fatta beslut, 
deltagarnas känsla att bli iakttagen och 
effekten av att ha familjemedlemmar med.  

 Hög 86 % 



 9 

Meerabeau, L. 
& Page, S.  
År 1999. 

Kvalitativ 7 personer  Bandinspelade intervjuer 
under reflektions 
tillfällen. 
Analyserades genom 
Ground theory (GT).  

Sjuksköterskors upplevelse efter att ha varit 
med om ett hjärtstopp resulterade i att 
teamwork under HLR är viktigt men att det 
saknar tydliga arbetsuppgifter. Personalens 
känslor får inte påverka. Inom teamet är 
alla beroende av varandra, speciellt 
beroende av ledarens kunskap.  

 Medel 64 % 

Page, S. & 
Meerabeau, L.  
År 1996. 

Kvalitativ 
studie  

14 personer Bandinspelande 
diskussioner. Manifest 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskors upplevelser vid ett 
hjärtstopp upplevdes som stressfullt och 
kaotiskt (kan inte tänka klart). Reflektion 
efter ett hjärtstopp upplevdes som 
stödjande och hjälpande inför framtiden. 
Ångest påverkar agerandet, skickligheten 
och känslor. 

 Medel 72 % 

Pups, G., 
Weyker, J. & 
Rodgers , B. År 
1997 
 
 
 

Deskriptiv 
studie med 
kvalitativ 
ansats. 

29 personer Enkät med öppna frågor. 
Analyserades genom 
tematisk analys. 

Sjuksköterskors huvudkänsla under HLR 
var stress. Deras önskan efter HLR var att 
få reflektera med varandra. Återgärder för 
att minimera stress kan vara att öva HLR. 

 Hög 86 % 

Ranse, J. & 
Arbon, P.  
År 2008 
 
 
 

Hermeneutisk 
fenomenologis
k studie med 
kvalitativ 
ansats. 

6 personer Semi- strukturerade 
intervjuer. Analyserades 
genom tematisk analys. 

Sjuksköterskors erfarenheter vid 
återupplivning på sjukhus resulterade i 4 
huvudteman: Måsta ta beslut, måste agera, 
känna sig delaktig och bli stöttad.  

 Hög 88 % 

Saevareid, T.J. 
& Balandin, S.  
År 2011 

Kvalitativ 10 personer Semi-strukturerande, 
djupgående 
bandinspelade intervjuer. 
Analyserades genom 
konstruktiv- ground 
theory. 

Sjuksköterskors tankar och attityder vid 
HLR av äldre människor gav 5 
huvudteman: lämplighet av att inte utföra 
HLR, kommunikationen, beslutsfattande, 
etik och omvårdnad.  
Dessa teman resulterade till 16 underteman.  

 Hög 88 % 

 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren för samman deltagarnas berättelser i olika 

kategorier och teman som har gemensam innebörd, detta upprepas vidare tills forskaren inte 

längre hittar gemensamma kategorier och teman (Polit & Beck, 2012, s. 562). Artiklarna 

lästes grundligt för att få en översikt av innehållet, sedan valdes textenheter ut (exempelvis 
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ord, meningar och uttalanden) som svarade på forskningsfrågan. Artiklarna analyserades med 

fokus på manifest innehåll och innebär fokus på uttryck i texterna och delas oftast in och 

presenteras i kategorier (jmf, Graneheim & Lundman, 2004). Textenheterna kondenserades 

vilket innebär en förkortning av texten i textenheterna där kärnan och betydelsen kvarstår. 

Textenheterna som hade gemensam betydelse delades slutligen in i olika kategorier (grupper) 

samt underkategorier och tilldelades en beskrivning som sammanfattar textenheternas innehåll 

(jmf, Graneheim & Lundman, 2004). Kategorierna presenteras nedan i löpande text. 

 

Resultat 
Litteraturstudiens författare fann 10 kvalitativa artiklar som stämde överens med syftet, i 

analysen togs textenheter ut och slutligen bildades fem huvudkategorier som svarade på 

sjuksköterskornas upplevelse i samband med hjärtstopp och hjärt- och lungräddning, dessa 

presenteras i tabell 3. Deltagarna i studierna varierade mellan att vara oerfarna sjuksköterskor 

till erfarna sjuksköterskor som endast hade grundutbildning och arbetade på olika avdelningar 

på sjukhus. De sammanställda kategorierna presenteras i löpande text och illustreras med citat 

från artiklarna som analyserades.  

 
TABELL 3 Sammanställda kategorier utifrån textenheter ur de analyserade artiklarna (n=5) 

Kategorier 

Att uppleva stöd och krav från kollegor 

Att uppleva ett sjätte sinne för ens egna patienters tillstånd och deras önskan 

Att sakna struktur och kunskap 

Att känna sig otillräcklig och granskad vid familjens närvaro 

Erfarenhet av återupplivningar påverkar känslan 

 

Att uppleva stöd och krav från kollegor 

Studier (Astroth et al., 2013; Cioffi, 2000; Page & Meerabeau, 1996) beskriver att 

sjuksköterskor kände en osäkerhet vid sin personliga bedömning av patientens tillstånd och 

kände ett behov av att få diskutera och få råd från kollegor. Oftast sökte de råd från erfarna 

kollegor i sin närhet innan de larmade akutteamet. Sjuksköterskorna ville gärna få kollegornas 

åsikt och bekräftelse på patientens tillstånd då de kände osäkerhet i sin bedömning om de 

skulle aktivera akutlarm eller inte. De kände en osäkerhet för vilka kriterier patientens tillstånd 

skulle ha för att vara ett fall för akutteamet. Vidare menar Astroth et al. (2013) att 

sjuksköterskorna uppmuntrades av sina kollegor att lita på sin egen förmåga vid bedömning av 
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patienten. Enligt Astroth et al. (2013) och Cioffi (2000) kände sig däremot sjuksköterskorna 

säkra att larma då patienten tydligt var försämrad, när de inte kunde få hjälp av någon annan 

samt då de haft bra erfarenhet av det tidigare.  

 

Sjuksköterskorna upplevde däremot ett stöd när de väl ringde akutteamet genom att snabbt få 

tillgång till deras expertis och hjälp då misstanke fanns att patienten skulle drabbas av 

hjärtstopp eller redan hade drabbats (Astroth et al., 2013; Cioffi, 2000). En sjuksköterska 

beskrev det så här:  

 
...can always rely on MET (Medical Emergency Team)...come up really quickly 

and make an on the spot decision...good to have them around. The MET is like 

a security blanket for us (Cioffi, 2000). 

 

Studier (Astroth et al., 2013; Cioffi, 2000; Pups et al., 1997; Ranse, & Arbon, 2008) beskrev 

att sjuksköterskor upplevde att akutteamet och erfarna sjuksköterskor gav stöd och hjälp i 

komplicerade situationer i form av identifiering av patientens tillstånd samt vid beslutstagande 

om vad som skulle ske. Akutteamet gav även vägledning till sjuksköterskorna i deras fortsatta 

behandling av patienten efter hjärtstoppet. Enligt Pups et al. (1997) kände sjuksköterskor ett 

behov av att få stöd och att få reflektera med både personal och familj efter återupplivningen. 

Enligt Page och Meerabeau (1996) samt Pups et al. (1997) betonade de vikten av att få 

reflektera med kollegor om både vad som varit bra samt vad som hade kunnat göras bättre vid 

händelsen, detta gav en lugnande känsla. Ranse och Arbon (2008) menade att sjuksköterskor 

kände att debriefing skulle varit värdefullt efter en sådan situation.  

 

Sjuksköterskorna kände en förväntan på sig att kunna rädda liv och agera ledare på grund av 

sin kompetens (Crunden, 1991). Sjuksköterskor upplevde att kollegor och akutteamet hade 

förväntningar att sjuksköterskorna hade kunskap om HLR samt att de kände en förväntan från 

akutteamet att allt skulle finnas på plats då de kom fram (Astroth et al., 2013; Crunden, 1991). 

Vidare framkom det i studien av Crunden (1991) samt Ranse och Arbon (2008) att 

sjuksköterskorna kände en förväntan från sina chefer att de skulle klara av att arbeta effektivt 

till dess att akutteamet kom, samtidigt ville de göra sitt bästa men utan förväntningar. 

 
I feel I'm expected to know CPR and this comes from being a staff nurse who's in 

charge of the ward and I feel I would be expected to know, you act as a leader and 

just being qualified you're expected to know what to do (Crunden, 1991). 
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Sjuksköterskorna upplevde en förväntan från kollegor att de skulle kunna arbeta säkert genom 

att arbeta strukturerat och systematiskt, bland annat genom att använda sig av 

kommunikationstekniken SBAR (situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation) 

vid informationsöverföring för att snabbt och enkelt ge väsentlig information (Astroth et al., 

2013). Genom att följa specifika protokoll vid avancerad hjärt- och lungräddning kände 

sjuksköterskorna att de utfört alla åtgärder och inte missat något, detta gav en känsla av 

trygghet (Pups et al., 1997). Återupplivningssituationen upplevdes fungera bra och vara 

kontrollerad då samarbetet var samordnat samt då det fanns experter inom området 

närvarande. Sjuksköterskorna upplevde ett lugn då de kände att situationen var under kontroll 

och läkarna visste vad de gjorde (Meerabeau & Page, 1999; Pups et al., 1997; Ranse & 

Arbon, 2008).  

 
Nine nurses described their code experience as well controlled. According to these 

nurses, the situation went well because of teamwork or because of the expertise of 

the people directing and participating in the code (Pups et al., 1997). 
 

Enligt Pups et al., 1997 samt Ranse och Arbon, 2008 hade oerfarna sjuksköterskor en tendens 

att ta på sig att dokumentera händelsen då de kände sig säkra i den rollen, däremot behövdes 

fler erfarna sjuksköterskor för att kunna kontrollera och leda situationen. Sjuksköterskorna 

påpekade vikten av att deltagarna är kompetenta för uppgiften för att uppleva situationen 

säker.  

 

Att uppleva ett sjätte sinne för ens egna patienters tillstånd och deras önskan 

Sjuksköterskorna i studien av Pups et al. (1997) kände att HLR på deras egna patienter var 

mer påfrestande än på kollegors patienter eftersom de brydde sig om dem personligen. 

Sjuksköterskorna upplevde ibland en magkänsla att något var fel, det stod inte rätt till, något 

var på väg att hända med patienten, fast än de vitala parametrarna var normala (Cioffi, 2000). 

Vidare beskrev Cioffi att sjuksköterskorna upplevde en magkänsla där de anade att patienten 

var i behov av akutteamet. En sjuksköterska beskrev så här: 
 

A feeling, a gut feeling and a sixth sense, was one way nurses described how 

they recognized patients needing a MET(medical emergency team) call (Cioffi, 

2000). 
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Enligt Cioffi (2000) beskrev sjuksköterskor att deras egna patienter som de lärt känna 

personligen, kunde de, genom att bara titta på patienten, se om de betedde sig annorlunda och 

på så sätt känna att något inte stod rätt till.  

 

I studien av Saevareid och Balandin (2011) framkom det att sjuksköterskorna kände sig osäkra 

på om HLR bör utföras alla gånger då patienterna var gamla och ibland multisjuka. De 

upplevde att ej-HLR beslutas för sällan, speciellt då det var uppenbart att patienten skulle dö. 

HLR kändes dock mer meningsfullt om patienterna var någorlunda friska i övrigt då de kan 

klara av en återupplivning och samtidigt ha kvar livskvaliteten. Vidare framgick det i studien 

att sjuksköterskorna inte alltid kände att HLR var värdigt då patienten inte upplevdes vilja ha 

det men aldrig hade fått chansen att prata om HLR. Många gånger kände de ett obehag att 

utföra HLR då det gick emot patientens egen önskan. De kände oro över att behöva utföra 

HLR trots att de själva kände att patienten inte var stark nog att klara av det och livskvaliteten 

skulle försämras. Sjuksköterskorna beskrev även en svår känsla då de hade återupplivat 

patienter som inte skulle återupplivas, de betonade vikten av att ej-HLR finns tydligt 

dokumenterat i journalerna.  

 

Enligt Pups et al. (1997) och Saevareid och Balandin (2011) upplevde sjuksköterskorna en 

osäkerhet för när HLR bör avbrytas. De kände ibland att akutteamet försökte återuppliva 

patienten för länge då det var uppenbart att denne inte kunde återupplivas, de kände att insatsen 

borde ha stoppats tidigare. Vidare framgick det i studien av Saevareid och Balandin (2011) att 

sjuksköterskorna kände att vissa återupplivningsförsök gav mer skada än vad det gjorde nytta 

för patienten, ”You hear it cracking, and, yeah, it is a person without a life lying there. I think 

that is very unethical”.  

 

Att sakna struktur och kunskap 

Sjuksköterskor upplevde ofta att det saknades struktur och rutin samt kunskap i samband med 

hjärtstopp (Astroth et al., 2013; Cioffi, 2000; Hemming et al., 2003; Meerabeau & Page, 1999; 

Page & Meerabeau, 1996; Pups et al., 1997; Ranse & Arbon, 2008). Enligt Astroth et al. 

(2013) och Cioffi (2000) kände sig sjuksköterskor osäkra om de skulle ringa den ansvariga 

läkaren eller akutteamet då patienten kraftigt försämrades. Emellanåt kände de att det inte 

fanns tid att vänta på läkarna och ringde därför akutteamet direkt. I studierna Hemming et al. 

(2003) och Page och Meerabeau (1996) beskrev sjuksköterskorna en känsla av förvirring, de 

kände att människorna som deltog i återupplivningen inte hade riktigt koll på vad de gjorde.  
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I remember on my first arrest up here I was running around trying to find an 

oxygen cylinder yet we've got piped oxygen and I just didn't think (laughter) I 

was running up and down the ward with a cylinder (Page & Meerabeau, 1996). 

 

Sjuksköterskorna upplevde en känsla av osäkerhet på sin roll vid återupplivning samt veta vad 

ens uppgifter är, de förklarade att detta ofta beror på att rollerna ser olika ut från gång till gång.  

De betonade även vikten av att ta reda på sin roll då akutteamet anlänt (Hemming et al. 2003; 

Meerabeau & Page, 1999). Sjuksköterskorna kände osäkerhet då de upplevde bristande 

ledarskap och att kommunikationen var dålig. De kände att akutteamets kroppsspråk gjorde det 

otydligt att förstå vad de ville och kände sig därför osäkra (Astroth et al., 2013; Hemming et 

al., 2003; Meerabeau & Page, 1999; Ranse & Arbon, 2008). Enligt Meerabeau och Page 

(1999) samt Pups et al. (1997) upplevde sjuksköterskorna stress till följd av att arbetsmiljön 

kändes rörig då alla skriker efter olika saker, de beskrev att de även upplevde stress när 

utrustningen inte fungerar som den ska. Sjuksköterskorna i studierna av Hemming et al. (2003) 

och Meerabeau och Page (1999) kände osäkerhet vid hantering av material, bland annat 

defibrillatorn, syrgas och akutvagnen, samt att de var osäkra på vart de kunde hämta 

utrustningen.  

 

Många sjuksköterskor kände ibland att det var för många närvarande under 

återupplivningsförsöken, de upplevde att det blev trångt och att det var för många som ville 

leda situationen. De menade på att man inte är lika samspelta då det blir för många, alla känner 

inte alltid varandra (Hemming et al., 2003; Meerabeau & Page, 1999; Pups et al., 1997; Ranse 

& Arbon, 2008). 

 

Hjärtstopp och återupplivningar upplevdes som otroligt stressande och orsakade förvirring i 

arbetet (Astroth et al., 2013; Pups et al., 1997; Ranse & Arbon, 2008). 

 
I felt very, very stressed..(the patient in cardiac arrest) was lying in the 

corridor, I had just pushed the emergency trolley down (to the patients 

location) and (i decided) i will get the oxygen and the mask. So I ran to a 

patient´s bedside to grab a mask.. I didn't even think it's in the trolley that i 

have just pushed (Ranse & Arbon, 2008). 
 



 15 

Enligt sjuksköterskorna i studierna av Ranse och Arbon (2008) och Page och Meerabeau 

(1996) beskrev de att stressen påverkade hur de agerade och tänkte i dessa situationer, de 

menade att det var svårt att tänka klart. De beskrev en känsla av förvirring till följd av 

stressen. Samtidigt upplevde de att de fick en positiv stress genom adrenalinpåslag, de 

beskrev en känsla av spänning och att det hjälpte en till att agera och utföra arbetsuppgifter 

(Cioffi, 2000; Pups et al., 1997). 

 

Sjuksköterskorna beskrev en känsla av att vara otillräcklig då de upplevde bristande kunskap 

kring HLR och AHLR, de upplevde även en okunskap om akutteamet och deras kunskaper 

(Astroth et al., 2013; Crunden, 1991). I studien av Ranse och Arbon (2008) upplevde de sig 

osäkra vid utförandet av HLR och tog sig således an uppgifter de kände sig säkra med och 

undvek de uppgifter där de kände sig okunniga. Vidare framkom det att oerfarna 

sjuksköterskor inte ville ta sig an lika stort ansvar som de erfarna sjuksköterskorna. Enligt 

Cioffi (2000) och Ranse och Arbon (2008) beskrev sjuksköterskorna en känsla av att inte 

räcka till, detta beskrev de bidrog till att de upplevde rädsla. 

 
...makes you nervous and anxious because in the ward setting not used to 

dealing with acute emergencies...very nerve racking experience even though 

you know you are doing a great job it is still very nerve racking...not used to 

it...do not know the procedure...feel like you are always chasing your tail a 

little bit (Cioffi, 2000). 

 

I studierna (Astroth et al., 2013; Cioffi, 2000; Pups et al., 1997; Ranse & Arbon, 2008) 

beskrev sjuksköterskor en osäkerhet på sin egen förmåga vid bedömning och besluttagande 

gällande patientens behov av akutteam. De kände att de saknade självförtroende att kunna ta 

beslut, samt ifrågasatte de ofta sitt eget omdöme om de hanterat situationen på rätt sätt 

Samtidigt beskrev sjuksköterskorna i studierna av Astroth et al. (2013), Cioffi, (2000) samt 

Ranse och Arbon, (2008) att de ska våga lita på sin förmåga att se försämring hos patienten 

och då aktivera akutteamet direkt, om misstanke fanns att patienten var i behov av 

akutteamets hjälp. De beskrev även en rädsla för hur akutteamet skulle reagera då de larmade 

efter deras hjälp, eftersom de beskrev att de ibland bemöttes med en dålig attityd (Astroth et 

al., 2013; Ranse & Arbon, 2008). Vidare beskrev sjuksköterskorna att de upplevde en rädsla 

att larma då de var oroliga att de hade bedömt fel, en rädsla att de larmat i onödan och att 

akutteamet då skulle tycka illa om dem.  
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Att känna sig otillräcklig och granskad vid familjens närvaro 

I studien av Knott och Kee (2005) kände sjuksköterskorna en osäkerhet om 

familjemedlemmar klarar av att närvara vid återupplivningar eller inte. De kände att familjen 

får närvara om de inte stör arbetet och kan hantera situationen på ett lugnt sätt. De beskrev en 

svårighet att i förväg bedöma om familjen kunde delta då de inte visste hur de hanterar sådana 

situationer. 

 
The suddenness of the event, the family’s medical knowledge, and the age of the 

patient all affected these nurses’ decision to include the family. They believed that 

each of these factors affected the family’s coping skills. The suddenness of the 

event is a variable affecting the option of FP (Family Presence) (Knott & Kee, 

2005). 

 

Enligt Knott och Kee (2005) nämnde sjuksköterskorna att familjens okunskap om 

tillvägagångssättet under en återupplivning påverkade om de ville ha familjen närvarande 

eller inte då det kan påverka familjens beteende. En annan problematik till att inte låta 

familjen närvara, beskrev de var för att det blir svårt att utföra arbetsuppgifterna på grund av 

trängsel då det oftast redan är många personer inblandade vid återupplivning  

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att de kände sig otillräckliga då de inte kunde stödja och ta 

hand om familjen, de menade att de då måste fokusera på både patienten samt dess anhöriga 

samtidigt. För att stödja familjen beskrev de att det behövs enkom personal för det vilket inte 

alltid var möjligt. Vidare upplevde de en obekväm känsla då familjen iakttog dem, de kände 

en rädsla att de anhöriga kunde missuppfatta deras arbete. De kände en förväntan från de 

anhöriga att utföra ett snabbt och smidigt arbete, samtidigt upplevde sjuksköterskorna en 

säkerhet och lättnad då familjen var närvarande under återupplivningen och fick se samarbetet 

samt att de gjorde allt de kunde för att rädda patienten (Knott & Kee, 2005). 

 

Erfarenhet av återupplivningar påverkar känslan  

I studierna av Crunden (1991), Ranse och Arbon (2008), Page och Meerabeau (1996) samt 

Pups et al. (1997) upplevde sjuksköterskorna att återupplivningar gav en positiv erfarenhet i 

deras lärande, de beskrev att erfarenheter och reflektioner med kollegor från tidigare 

återupplivningar gav en lugnande känsla. De menade att de lättare kunde hantera nästa 



 17 

situation tack vare erfarenheter från tidigare hjärtstopp. De betonade att se värdet av varje 

återupplivning som en erfarenhet. Ranse och Arbon (2008) beskrev ”Participants felt that 

being positive and recognising the benefit, learning and value of the experience were 

important aspects of a resuscitation event”. Enligt Pups et al. (1997) samt Ranse och Arbon 

(2008) upplevde sjuksköterskorna lyckade återupplivningar som intressanta och 

självutvecklande. Sjuksköterskorna beskrev att de kände positiva känslor som lättnad, lycka 

och stolthet då patienten överlevt (Pups et al., 1997).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände sig otillräckliga, besegrade och misslyckade då 

patienten inte överlevde. Vidare beskrev de att trots att du gjorde allt du kunde, går inte alltid 

resultatet att påverka (Meerabeau & Page, 1999; Pups et al., 1997). En sjuksköterska i studien 

av Meerabeau och Page (1999) uttryckte efter en misslyckad återupplivning ”Just everything 

we tried to do we couldn't. It just went wrong from start to finish from the minute...I mean 

what a way to go...I think I felt really inadequate afterwards". Sjuksköterskorna beskrev 

negativa känslor som hjälplöshet och sorg vid misslyckade återupplivningar men även en 

ilska över att patienterna inte fick avsluta sitt liv bekvämt och värdigt (Pups et al., 1997). 

Vidare framkom det i studien av Pups et al. att de upplevde att återupplivningarna tog på 

krafterna och de upplevdes som överväldigande. Sjuksköterskorna beskrev en svår känsla att 

tala med den berörda personens anhöriga samt att återgå till det vanliga arbetet och sina andra 

patienter efteråt.  

 

Diskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med 

hjärtstopp och hjärt- och lungräddning på sjukhus. I studien framkom det att sjuksköterskorna 

upplevde självtvivel och kände därför ett behov av stöd från kollegor om beslut att aktivera 

akutlarmet gällande patienternas tillstånd. De förväntades ha kunskap gällande situationen i 

samband med hjärtstopp och färdigheter att kunna utföra arbetet patientsäkert. 

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde förnimma försämringar och önskemål hos sina egna 

patienter, de beskrev det som ett sjätte sinne. Vidare framkom det att de upplevde en saknad 

av struktur samt en okunskap i samband med hjärtstopp. De upplevde både en känsla av att 

vara otillräcklig och inte kunna fokusera enbart på patienten samt en osäkerhet av att vara 

granskad då familjen närvarade under återupplivningen. Sjuksköterskorna beskrev både 
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positiva och negativa känslor beroende på återupplivningens resultat, de såg varje 

återupplivning som en erfarenhet i sitt lärande.    

 

Resultatet i detta examensarbete visade på att sjuksköterskorna kände ett behov av stöd vid 

besluttagande gällande patientens tillstånd. Vi anser att behovet av stöd härstammar från att 

de känner osäkerhet vid egna beslut och vill därför ha någon som står bakom deras beslut. 

Cranley, Doran, Tourangeau, Kushniruk, och Nagle (2012) styrker resultatet i detta 

examensarbete genom att de beskrev i sin studie att sjuksköterskor känner en osäkerhet i 

obekanta, plötsliga och utmanande situationer då patientens tillstånd oväntat försämrats eller 

blivit instabilt. Detta kan jämföras med resultatet i detta examensarbete där sjuksköterskorna 

kände en osäkerhet vid sitt agerande i samband med hjärtstopp. Där av kände 

sjuksköterskorna ett behov av stöd i form av expertis och råd från kollegor och andra 

professioner vid besluttagande. I samband med resultatet om stöd och krav anser vi det som 

att teamwork och bra kommunikation är av stor vikt. Enligt Leonard, Graham och Bonacum 

(2004) beskriver de att bra teamwork och en god kommunikation mellan kollegerna är 

väsentlig för att kunna ge en vård av hög kvalitet och för att kunna främja patientsäkerheten 

för den enskilda patienten. Vidare beskriver Leonard et al. att felande teamwork och dålig 

kommunikation är en orsak till att patienten far illa under sin vård. De menar även att 

teamwork och kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor lätt kan brista då de ofta har 

olika kommunikationsstilar. Vidare beskriver de för att kunna foga samman dessa 

kommunikationsstilar bör utbyte av information och kommunikation professioner emellan 

vara väsentlig, därför skall sjuksköterskan kunna använda sig av korrekt informationsteknik 

så som SBAR.  

 

Vidare visade resultatet i detta examensarbete på att sjuksköterskor kunde förnimma 

försämring hos patienter de lärt känna. Utifrån detta anser vi det som att relationen mellan 

sjuksköterska och patient är av största vikt för att tidigt kunna identifiera en förändring i 

patientens tillstånd. Vidare anser vi att en djupare relation till patienten kan hjälpa 

sjuksköterskan att förstå patienten och dennes önskan utan att patienten alltid uttalat sig 

verbalt. Detta kan jämföras med studien av Ellefsen och Kim (2005) som menade på att när 

sjuksköterskan sammanställt all subjektiv och objektiv data både från sitt eget perspektiv och 

patientens perspektiv tillsammans med diagnosen och provresultaten kan de lättare identifiera 

små förändringar hos patienten. Enligt Williams och Irurita (2004) kan sjuksköterskan få 

patienten att känna sig sedd och unik som individ genom att sjuksköterskan bryr sig om 
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patienten, genom att kommunicera både verbalt och icke verbalt. Williams och Irurita beskrev 

att icke verbal kommunikation kan bestå av att aktivt lyssna, ha ögonkontakt, sitta med, le och 

beröra patienten. Verbal kommunikation beskrev de kunde vara att engagerat småprata om allt 

möjligt och ge uppmuntrande kommentarer. Ellefsen och Kim (2005) menade på att en 

djupare relation till patienten gör det lättare för sjuksköterskan att göra korrekta bedömningar 

om patientens tillstånd samt ana deras behov och önskemål.  

 

Resultatet att sakna struktur och kunskap visade på ett starkt samband med att behöva träna 

HLR regelbundet för att upprätthålla kunskapen och tillvägagångssättet. I Cranley et al. 

(2012) studie framkom det att sjuksköterskor upplevde att ” de inte vet vad de skall göra”, ”att 

de inte vet vad som händer” och ”att de känner att de inte ger en effektiv vård”. Vidare 

beskrev Cranley et al. att sjuksköterskor upplevde bristande information, praktisk kunskap 

men även brist på erfarenhet från sådana situationer. Enligt Hagyard-Wiebe (2007) kan 

sjuksköterskor förbättra sin prestanda genom att med jämna mellanrum öva HLR. Allmänna 

sjuksköterskor bör även utbildas i AHLR (Avancerad Hjärt- och Lungräddning) för att kunna 

höja sin kunskap och skicklighet. Varje avdelning borde utbilda en sjuksköterska till HLR-

instruktör för att sedan internt kunna utbilda resten av personalen kontinuerligt. Vidare 

menade Hagyard-Wiebe att simulering med avancerade HLR-dockor skulle kunna förbättra 

sjuksköterskors prestanda. Sjuksköterskan kan även höja sin prestanda genom att själv ta del 

av filmer om HLR och AHLR med jämna mellanrum (Hagyard-Wiebe, 2007; Hamilton, 

2005).  

 

Utifrån resultatet om familjens närvaro såg vi att sjuksköterskor gärna vill ha familjen 

närvarande och låta de vara delaktiga så långt det går men att det kan bli problem i akuta 

situationer. I Johansson, Benzein, och Saveman (2006) studie framgick det att 

sjuksköterskorna ansåg att familjen är en bra resurs för både sjuksköterskorna själva och 

patienten men att de i största utsträckning skall lyssna till vad patienten vill. Vidare framgick 

det att sjuksköterskorna ansåg att familjens närvaro och delaktighet i vården är positiv på 

många sätt. Bland annat att de kunde ge information till sjuksköterskan om patienten, utgöra 

ett stöd för sin anhöriga samt vara till hjälp i omvårdnaden. Vidare beskrev Johansson et al. 

att familjen är i behov av kontinuerlig information under pågående vård av deras anhöriga på 

grund av att de vill försäkra sig om att deras anhöriga får en god vård. Johansson et al. 

beskrev även att sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på både patienten och familjen då 

en sjukdom inte bara drabbar patienten själv utan även dennes anhöriga. Olika faktorer 
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påverkar dock om sjuksköterskan anser att familjen skall närvara eller inte, exempel på dessa 

faktorer är hur vårdorganisationen ser ut, neddragningar av personal, hur ledarskapet fungerar, 

hur belastade personalen är med arbete och tidsbristen (Johansson et al., 2006). Resultatet i 

detta examensarbete kan jämföras med Johansson et al. (2006) som även de beskriver att det 

finns tveksamheter hos sjuksköterskor om familjen bör närvara under hjärt- och lungräddning, 

på grund av för mycket folk, tidsbrist och svårt att koncentrera sig på patienten. Däremot 

beskrev sjuksköterskorna i Johansson et al. att det ändå kan vara positivt att låta familjen 

närvara i en sådan situation då det stärker bandet mellan sjuksköterskan och 

familjemedlemmarna. Vi anser då att det är viktigt att sjuksköterskan har i åtanke att försöka 

låta familjen närvara vid hjärtstopp om situationen tillåter då det kan vara positivt för 

patienten. Engström (s. 131, 2009) beskrev att närstående är beroende av att vårdpersonal 

tillåter de att få vara nära den sjuke och får veta vad som händer i akuta situationer.  

 

Utifrån resultatet om att erfarenhet påverkar sjuksköterskors känslor, där de beskrev 

erfarenhet av återupplivningar som lärande och intressant, såg vi att erfarenhet gav 

sjuksköterskor kunskap. Erfarenhetsbaserad kunskap innebär enligt Nilsson Kajermo och 

Wallin (s. 303-304, 2009) att kunskap genereras genom att medverka i flera olika 

vårdsituationer, desto fler situationer (erfarenheter) desto mer ökar kunskapen. Vidare menade 

de att denna kunskap ger möjlighet att känna igen mönster och lättare kunna bedöma liknande 

situationer. De beskrev även vikten av att kritiskt kunna granska och reflektera över en 

händelse för att kunna erhålla ny och bättre kunskap. Enligt Coles (2002) är 

erfarenhetsbaserad kunskap inget man kan läsa sig till utan något man får genom att praktiskt 

delta i olika situationer samt att reflektera genom diskussion med kollegor i efterhand. Nilsson 

Kajermo och Wallin (s. 303-304, 2009) beskrev även att om reflektion inte sker efter en 

händelse kan erfarenheten av situationen leda till stagnation i utvecklingen. Vi anser därför att 

det är viktigt att få chansen att reflektera efteråt oavsett om situationen varit bra eller dålig då 

det ger erfarenhet som stärker kunskapen. Erfarenhetsbaserad kunskap är viktig för utveckling 

i sin profession i samband med teoretisk kunskap, personlig mognad och inställning (Nilsson 

Kajermo & Wallin).  

 

Metodkritik 

Inom kvalitativ metod diskuteras trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet för 

att beskriva tillförlitligheten i forskningsresultatet, vilket innebär att resultatet är detsamma 

över tid (Polit & Beck, s. 585, 2012). Enligt Polit och Beck (s. 122, 2012) kan en 
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litteraturstudie vara svår att kritisera och avgöra tillförlitligheten på då det är svårt som läsare 

att veta om författaren granskat all relevant litteratur och samlat data på ett adekvat sätt. 

Trovärdigheten av denna litteraturstudie stärktes genom att en lämplig metod användes för att 

sammanfatta sjuksköterskors upplevelser och ge svar på studiens syfte (jmf, Polit & Beck, s. 

175, 2012). Vidare stärktes trovärdigheten genom att författarna använt citat från studierna 

samt att författarna resonerat med handledare, andra forskare och medforskare för att uppnå 

bästa resultat. En annan aspekt som kan påverka tillförlitligheten är pålitlighet som innebär att 

deltagarna är relevanta för studien (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna stärkte 

pålitligheten genom att deltagarna och institutionerna i de analyserade artiklarna var relevanta 

för studien. Däremot kan författarna i denna litteraturstudie inte vara helt säkra på att 

resultaten från de analyserade artiklarna kommer från relevanta deltagare då författarna själva 

inte har träffat deltagarna. Bekräftbarhet innebär att resultatet härstammar från deltagarnas 

upplevelser och den studerade miljön och inte från forskarnas fördomar och egna tankar (Polit 

& Beck, s. 585, 2012). Denna litteraturstudies bekräftbarhet stärktes genom citat samt att 

forskarna var objektiva och bortsåg från alla sina personliga fördomar och tankar. Som 

tidigare nämnt kan dock inte författarna veta helt säkert att författarna i de analyserade 

studierna var objektiva och hade bortsett från sina personliga fördomar och tankar. Vidare 

stärkte författarna i denna litteraturstudie bekräftbarheten genom att båda författarna läste 

igenom textenheterna och kondenseringarna flera gånger för att se att kärnan i textenheterna 

kvarstod. En aspekt som kan påverka tillförlitligheten av kvalitativa studier är att det finns 

risk att tappa viktig information vid kondensering av textenheterna samt att det finns risk att 

författarna gör en egen tolkning av textenheterna. Överförbarhet stärker resultatets 

tillförlitlighet ytterligare och innebär att resultatet av studien kan överföras till en större grupp 

inom samma område som deltagarna i studien (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

s. 525, 2012). Överförbarheten i denna litteraturstudie stärktes genom att författarna samlade 

data från många artiklar där deltagarna varierade i ålder, kön och erfarenhet samt att 

deltagarnas arbetsplatser varierade inom slutenvården (jmf, Polit & Beck, s. 585, 2012). 

Tillförlitligheten av denna litteraturstudie kan påverkas negativt genom att några artiklar i 

litteraturstudien var äldre och kanske inte lika tillförlitliga idag. Författarna bedömde dock att 

dessa artiklar var relevanta då de beskrev deltagarnas subjektiva upplevelser. Något som 

författarna ansåg kunna påverka tillförlitligheten negativt var att endast en artikel beskrev 

sjuksköterskors upplevelser av att ha familjen närvarande. Vidare kan det vara svårt att 

överföra resultatet till verkligheten då det är individuella upplevelser (jmf, Graneheim & 

Lundman, 2004).  
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Slutsats 
Denna litteraturstudies resultat visar att sjuksköterskor känner osäkerhet och bristande 

kunskap i samband med hjärtstopp. Patientsäkerheten under hjärtstopp kan stärkas genom 

tydligare struktur och bättre teamwork, därför bör HLR övas oftare för att behålla kunskapen. 

Det bör finnas en ansvarig person per avdelning som har till uppgift att se till att personalen 

med jämna mellanrum får öva HLR och fortlöpande hålla personalen med den nyaste 

kunskapen. Genom djupare relation till patienten kan sjuksköterskor lättare och tidigare 

identifiera försämring i dennes tillstånd, vilket innebär att sjuksköterskan behöver färre 

patienter eller mer personal kring sig för att få tiden att skapa denna relation. Sjuksköterskan 

kan stärka banden mellan patient och familj men även mellan familjen och sig själv genom att 

låta de närvara och delta i vården av den sjuke. Reflektion efter en återupplivning ger 

möjlighet till utveckling av vårdkvaliteten samt sjuksköterskans personliga utveckling i sin 

profession.  

 

Utifrån denna litteraturstudies resultat behövs mer forskning inom detta område då det finns 

lite forskat om detta. Nyare forskning med kvalitativ ansats behövs för att få en djupare 

förståelse för allmänsjuksköterskans upplevelser i samband med hjärtstopp och HLR men 

även vad de anser kan förbättras i sådana situationer. Vidare behövs denna forskning eftersom 

kunskapen i samband med HLR ständigt utvecklas.   
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