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Abstrakt 

Många människor dör till följd av hjärtstopp och behandlingen för att öka överlevnaden 

utvecklas ständigt. De flesta hjärtstillestånd inom sjukhus sker på intensivvårdsavdelningar. 

Det är dock få studier som belyser intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse av 

behandlingen. Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser vid hjärt- och lungräddning. Åtta intensivvårdssjuksköterskor intervjuades 

individuellt. Data analyserades med en tematisk innehållsanalys som resulterade i fem teman 

som belyser intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av HLR: Känslor vid HLR-

situationer; Samarbetet med kollegor; Vikten av övning; Anhöriga under HLR-situationer; 

Etiska dilemman vid HLR. Resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskor upplever mer 

eller mindre stress i samband med HLR och för många uppstår det en känsla av förlust när 

återupplivning inte lyckas. Med ett bra samarbete och samtal med kollegorna underlättas 

arbetet och reflektionerna efteråt. Det är även viktigt att involvera anhöriga i vården. 

Intensivvårdssjuksköterskor och läkare bör dessutom få genomföra träning tillsammans 

regelbundet. 

Nyckelord: HLR, intensivvårdssjuksköterkor, omvårdnad, samarbete, stress, träning, 

upplevelser  

Keywords: CPR, care, experiences, intensive care nurses, practice, stress, teamwork 
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Bakgrund 

De flesta hjärtstopp inom sjukhus sker på intensivvårdsavdelningar. Under hjärt- och 

lungräddning (HLR) är det viktigt att ha en sjuksköterska som leder arbetet för att få en bättre 

och mer övergripande kontroll av situationen. Ledaren bör vara den sjuksköterska med mest 

kompetens, erfarenhet och förmåga att leda, innan läkare anländer (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2011). Det kan uppstå etiskt svåra situationer vid HLR för vårdpersonal. Denna 

studie vill därför belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av hela vårdförloppet vid 

HLR, det vill säga innan, under och efteråt.  

Definition 

HLR kan vara en livräddande åtgärd vid hjärtstopp (Mokhtari Nori, Saghafinia, Kalantar 

Motamedi & Khadmmol Hosseini, 2012). Vid hjärtstopp har hjärtat slutat att slå och 

avsaknaden av central puls leder till att blodförsörjningen till hjärnan och andra vitala organ 

stannar och patienten förlorar medvetandet (Goodzari, Jalali, Almasi, Naderipour, Kalhori & 

Khodadadi, 2015; Khan, Kirkpatrick, Yang, Groeneveld, Nadkarni & Merchant, 2014). HLR 

påbörjas vanligtvis i samband med hjärtstopp. Goodazi et al. (2015) beskriver att en lyckad 

HLR innebär att hjärtat börjar slå igen vilket bekräftas av hjärtmonitorering och att patienten 

har puls både centralt och perifert. Vikten av tidig och effektiv HLR uppmärksammas i både 

litteratur och vetenskapliga artiklar (Bergum, Nordseth, Mjølstad, Skogvoll & Haugen, 2015; 

Goodarzi et al., 2015; Larsson & Rubertsson, 2012, s. 188-189; Mokhtari Nori et al., 2012; 

Ristagno, Pellis & Li, 2014; Savastano & Vanni, 2011; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 

2011, s. 11; Tanigawa, Iwami, Nishiyama, Nonogi & Kawamura, 2011). 

Historik 

Det var på 1960-talet som fokus lades på luftväg, andning, kompressioner och defibrillering i 

samband med HLR (Ristagno et al., 2014). De aktuella riktlinjerna för HLR kom 2011 då det 

bestämdes att HLR ska utföras med 30 bröstkompressioner följt av två inblåsningar (Ristagno 

et al. 2014; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011, s. 12). Spiro et al. (2015) poängterar 

hur viktigt det är med effektiva kompressioner för överlevnad vid hjärtstopp och gjorde därför 

en studie där personal på en hjärtavdelning först fick träna sig i att använda ett mekaniskt 

bröstkompressionssystem för att sedan använda den på människor på sjukhus vid hjärtstopp. 

Det visade sig att överlevnaden var bättre hos patienter där ett mekaniskt 

bröstkompressionssystem använts. Däremot rekommenderade de att fler studier skulle 

genomföras då endast 25 av 285 patienter fick HLR med det mekaniska 
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bröstkompressionssystemet. Enligt Suserud och Svensson (2009, s. 297) har inte 

överlevnaden ökat inom ambulansvården, trots att det mekaniska bröstkompressionssystemet 

används prehospitalt. Forskning pågår ständigt för att utveckla behandlingen av och 

eftervården vid hjärtstopp och därmed öka överlevnaden. 

Orsaker 

Ristagno et al. (2014) skriver i sin artikel att akut myokard ischemi förekommer hos 70 % av 

människorna med hjärtstopp och att kardiovaskulär sjukdom är den mest förekommande 

dödsorsaken i västvärlden. Enligt Goodarzi et al. (2015) beror 70-85 % av alla hjärtstopp på 

ventrikelflimmer. Även Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011, s. 20) bekräftar att det är 

den vanligaste arytmin vid hjärtstillestånd. Goodarzi et al. (2015) tar också upp 

klaffsjukdomar, hjärttamponad, aortaanevrysm, pulmonell tromboembolism, ischemisk 

hjärtsjukdom och överdosering av läkemedel eller droger som andra orsaker till hjärtstopp. 

Tillståndet kan även orsakas av kvävning, drunkning, allergi, chock och infektioner (Larsson 

& Rubertsson, 2012, s. 189-190). Bergum et al. (2015) skrev i sin artikel att orsaken till 

hjärtstoppet bör klargöras och att en minnesregel att utgå från vid diagnostisering är “4H4T”, 

dvs. hypoxi, hypovolemi, hypo-/hyperkalemi, hypotermi, tromboser/pulmonell emboli, 

toxiner, (hjärt-)tamponad, tension eller (övertrycks-) pneumothorax. 

Prognos 

Alla människor kan drabbas av hjärtstillestånd, men de med hjärtsjukdom löper större risk att 

drabbas (Savastano & Vanni, 2011). Både enligt Goodzari et al. (2015) och Ristango et al. 

(2014) är det årligen 700 000 européer som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Tanigawa et al. 

(2011) beskriver att tre fjärdedelar av alla plötsliga dödsfall utanför sjukhus orsakas av hjärt- 

och kärlsjukdom. Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011, s. 11) påpekar att av de som 

defibrilleras inom tre minuter överlever upp till 70 % till utskrivning. 

I Sverige drabbas 10 000–15 000 människor per år av plötslig hjärtstopp utanför sjukhus 

(Larsson & Rubertsson, 2012, s. 188; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011, s. 11). Av 

dessa blir 4 000-5 000 människor tillgängliga för vårdinsatser, men enbart ca 400 överlever 

(Larsson & Rubertsson, 2012, s. 188). Larsson och Rubertsson (2012, s. 188) beskriver vidare 

att av de hjärtstopp som uppkommer på sjukhus räddas 30-40 %, varav hälften överlever 

trettio dagar. Även Goodarzi et al. (2015), Khan et al. (2014) och Ristango et al. (2014) 

belyser att prognosen för överlevnad vid hjärtstopp är liten och att de som överlever dessutom 

riskerar att dö av komplikationer inom 72 timmar. 
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Patienternas chans till överlevnad ökar där sjukhuspersonal strategiskt arbetar för att förbättra 

rutinerna vid hjärtstopp (Bergum et al., 2015). En del i det arbetet är ”kedjan som räddar liv”, 

vilket innebär att när personal uppmärksammar varningssignaler som exempelvis centrala 

bröstsmärtor och andnöd, ska de snabbt larma, påbörja HLR och defibrillera hjärtat tidigt. 

Efter att cirkulationen återfåtts fortsätter kedjan med fortsatt vård av patienten (Larsson & 

Rubertsson, 2012, s. 189; Savastano & Vanni, 2011; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 

2011, s. 11-12). Trots vårdinsatser och HLR dör de flesta som drabbas av hjärtstopp. Det kan 

väcka många blandade känslor hos både anhöriga och personal (Larsson & Engström, 2013). 

Sjuksköterskornas upplevelser 

Sjuksköterskor som möter hjärtstopp ställs inför vissa etiska dilemman (Larsson & Engström, 

2013; Sævareid & Balandin, 2011). Sjuksköterskorna kunde reflektera över hur etiskt 

försvarbart det var att påbörja HLR eller avstå från det, då det inte diskuterats med patienten 

och dennes vilja uppdagats. Dilemmat låg i funderingar kring vilken livskvalité patienten 

skulle få om återupplivning lyckades och om patienten ens ville återupplivas. Eftersom 

vården ska bedrivas på lika villkor enligt lag, har alla rätt till försök till återupplivning. 

Sjuksköterskor ansåg därför att de alltid skulle påbörja HLR. De ansåg även att ingen 

åldersgräns skulle införas, då patienterna trots hög ålder kan vara friska och ha en god chans 

till ett fortsatt bra liv efter ett hjärtstopp. Varje enskild patients autonomi skulle tas i 

beaktning (Sævareid & Balandin, 2011). 

Många sjuksköterskor upplever det som positivt när anhöriga är närvarande vid HLR 

(Fullbrook, Abarran & Latour, 2005; Larsson & Engström, 2013). Vissa kan däremot känna 

sig osäkra och rädda att anhöriga ska lida av långvariga känslomässiga effekter på grund av 

att de sett deras nära få HLR. Samtidigt poängterade Fulbrook, Albarran och Latour (2005) att 

de flesta sjuksköterskor höll med om vikten av att de anhöriga ska få vara med vid patientens 

sista tid i de fall då återupplivningen inte lyckas. Det som talar emot att anhöriga ska få 

närvara vid HLR är att Krage et al. (2014) i sin studie fann att hjärt- och lungräddningen blev 

mindre effektiv i närvaro av distraherande faktorer, som till exempel närvarande anhöriga. 

Detta oavsett hur erfaren sjuksköterskan i fråga var. 

I en studie av Larsson och Engström (2013) visade sig samarbetet med kollegorna vara 

oerhört viktigt, framförallt för att effektivt kunna byta av varandra vid manuella 

bröstkompressioner, då deltagarna efter ett tag blev trötta och behövde bytas av. Vissa 

sjuksköterskor upplevde därför att mekaniska bröstkompressionssystem underlättade arbetet, 
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även om själva apparaten var bullrig och dessutom upplevdes som grotesk både för dem och 

för anhöriga. Att anhöriga fick information var något som poängterades som viktigt, men 

ibland fick det vänta tills sjuksköterskorna upplevde att situationen var under kontroll. För att 

sedan kunna svara på anhörigas frågor och stötta dem. Efteråt brukade de reflektera över 

händelserna och om behov skulle uppstå även diskutera händelserna i grupp. Larsson och 

Engström (2013) fann slutligen att deltagarna upplevde det som viktigt att regelbundet få 

träna på HLR då det kan gå lång tid mellan gångerna de möter ett hjärtstopp. 

Rational 

Litteraturgenomgången av både av kvalitativa och kvantitativa studier inom de senaste 5-10 

åren visade att många har dött till följd av hjärtstopp och att behandlingen för att öka 

överlevnaden utvecklas ständigt. Av alla hjärtstillestånd inom sjukhus sker 50 % på 

intensivvårdsavdelningar. Det var dock få studier gjorda utifrån 

intensivvårdssjuksköterskornas perspektiv. Under HLR är det viktigt att en person leder 

arbetet, vilket brukar vara en sjuksköterska innan läkare anländer. Nyttan med denna studie 

var att belysa intensivvårdssjuksköterskorna upplevelser vid hjärt- lungräddning och 

vidarebefordra kunskapen till verksamhetschefer och intensivsjuksköterskor. Kunskapen om 

dessa upplevelser kan stimulera utveckling av kontinuerlig fortbildning och stöd i att hantera 

etiska dilemman. Kunskapen kan även leda till ett förbättrat omhändertagande av patient och 

anhöriga.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser vid hjärt- och 

lungräddning. 

Metod 

Författarna har genomfört en kvalitativ studie med intervjuer. Det är en bra metod i och med 

att kvalitativ forskning strävar efter att förstå ett fenomen, i detta fall upplevelser (Polit & 

Beck, 2012, s.17, 84). Intervjuer är det vanligaste sättet inom kvalitativ forskning för att 

samla data. För att kunna svara på syftet tematisk innehållsanalys var den lämpligaste 

metoden att använda sig av (Polit & Beck, 2012, s. 532, 564). 

Urval 

Deltagare rekryterades via intensivvårdsavdelningar i norra Sverige. Författarna skickade ut 

en förfrågan till verksamhetschefer och avdelningschefer på intensivvårdsavdelningarna och 
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fick tillstånd från dem att genomföra studien (bilaga 1). Informationsbrev (bilaga 2) lades ut i 

intensivvårdsavdelningarnas personalrum och de sjuksköterskor som ville delta i studien 

visade intresse genom att fylla i svarstalongen. Svarstalongen lämnades i en mapp som 

hämtades av författarna enligt överenskommelse. För att bevara deltagarnas konfidentialitet 

uppmanades deltagarna att placera svarstalongen i ett kuvert och sedan försluta det. Kuverten 

öppnades sedan först efter att författarna hämtat mappen. På grund av lågt deltagande i 

studien, enbart sex stycken visade intresse, valde författarna att utöka förfrågan till fler 

intensivvårdsavdelningar. Efter utökningen fick författarna åtta deltagare och datan som 

erhölls bedömdes vara tillräcklig, varav datainsamlingen avslutades. 

Deltagare 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle vara sjuksköterskor som 

jobbade på en intensivvårdsavdelning och medverkat vid minst ett hjärtstopp där HLR 

påbörjats. Åtta deltagare rekryterades och samtliga var vidareutbildade sjuksköterskor inom 

intensivvård. Fem av deltagarna var kvinnliga och tre manliga.  

Datainsamling 

Författarna genomförde enskilda intervjuer med åtta intensivvårdssjuksköterskor. De frågor 

författarna utgick ifrån ses i intervjuguiden (bilaga 3). Båda författarna genomförde intervjuer 

var för sig. För att komma ihåg vad som sagts och kunna ägna deltagaren all uppmärksamhet 

under samtalet spelades intervjuerna in och transkriberades sedan, vilket rekommenderas av 

Polit och Beck (2012, s. 534). Intervjuerna tog 20 till 35minuter och datan ansågs tillräcklig 

eftersom den svarade tillfredsställande på frågorna. Intensivvårdssjuksköterskorna fick 

bestämma tid och plats för intervjun. Detta för att deltagarna skulle känna sig trygga i 

egenvald miljö och därmed kunna delge så mycket information som möjligt (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 22). Intervjuerna kodades redan vid inspelningen till ex. röst 001, röst 

002 o.s.v. när de sparades i telefonen. Författarna arbetade tillsammans med intervjuerna vid 

transkribering och det fortsatta arbetet varvid intervjuerna kodades om igen till 1, 2, 3 o.s.v. 

Detta för att helt kunna avidentifiera och bevara deltagarnas konfidentialitet (Sandman & 

Kjellström, 2013, s. 329-331). 

Analysmetod 

Analysen skedde utifrån den innehållsanalys som Graneheim och Lundman (2004) utarbetat. 

Författarna valde att utgå från både det manifesta och latenta innehållet, men fokuserade mest 
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på det manifesta. Graneheim och Lundman (2004) ger även exempel på olika metoder som 

kan användas och författarna valde att använda sig av teman och kategorier. 

För att få en uppfattning om helheten av intervjuerna lästes transkriberingarna flera gånger. 

Utifrån intervjuerna togs meningsenheter ut för att sedan kondenseras, kategoriseras och 

tematiseras (Graneheim & Lundman, 2004). Med meningsenhet menas en informativ mening 

eller flera meningar i rad som innehåller fakta relaterat till syftet. Kondensering innebär att 

själva kärnan i meningen plockas fram och överflödiga ord plockas bort. En kategori är något 

som kortfattat beskriver vad meningen och kondenseringen handlar om, ex. ordet stress. 

Meningsenheterna sammanfördes utifrån innehåll och bildade kategorier. Temat är den röda 

tråden som beskriver övergripande vad texten handlar om. Exempel på steg i analysprocessen 

visas i tabell 1. 
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Tabell 1 Exempel ur innehållsanalysen  

Nr Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet, 

textnära 

Kondenserad 

meningsenhet, 

underliggande 

tolkning 

Kategori Tema 

1 Ja man blir lite stressad när 

man hör larmet […]. 

Stress av att höra 

HLR larmet 

Stress uppstår av 

HLR-larmet 

 

Att känna stress 

av HLR-larmet 

Känslor vid 

HLR 

situationer 

4 Ja, de bli ju såklart 

pulshöjande å man börja 

förbereda se å tänka hur man 

ska behandla de här å. […] 

så de bli ju såklart ett 

stresspåslag. 

 

Pulshöjande, 

förbereder mentalt 

på vad som ska 

göras. 

Stress innan HLR 

påbörjas. Mental 

förberedelse 

innan. 

6 Klart det är väldigt 

spännande. Adrenalinet rusar 

upp lite grann, det känns lite 

grann i fingerspetsarna. 

 

Adrenalinpåslag 

ända ut i 

fingerspetsarna av 

HLR.  

Känner sig 

stressad innan 

HLR börjat 

utföras. 

4 De ä ju såklart stressigt för 

man vill ju som, hm, de ä ju 

bråttom me den behandling 

man gör å, men man måst 

göra på rätt sätt […]. ja de ä 

ju såklart stressigt å viktigt 

få, de ska vara god kvalitet 

på ja men inblåsningar å 

kompressioner. 

 

Akutsituation där 

behandlingen ska 

utföras snabbt och 

korrekt, vilket 

upplevs stressigt. 

Stressigt med 

akuta situationer 

som vid HLR. 

Att känna stress 

under HLR 

5 De ä ju klart de ä en speciell 

situation, de känns ju som att 

man måst göra allting mycke 

fortare än va man kan göra. 

man kan ju liksom bara göra 

en sak i taget, måst man ju 

intala se, man vill helst göra 

allt på en gång 

 

Det är en speciell 

situation där 

arbetet måste 

utföras snabbare 

än vad man skulle 

vilja. 

Det upplevs 

stressigt i och 

med att arbetet 

skulle vilja 

utföras snabbare 

än vad man klarar 

av. 

1 […] å vars de är, man ska 

komma dit å man springer, å 

för på något vis man ha ju 

alltid, blire alltid bråttom 

runt omkring, åsså fundera 

på att hur alla grejer är att 

det är ordning och så, hur 

man lättast tar sig dit, he bli 

alltid en liten stressad 

situation tyck ja. 

Springer för att 

komma till 

vårdavdelningen, 

blir alltid bråttom. 

Funderar på 

rutiner och hur 

man lättast tar sig 

till platsen. Det 

blir alltid en 

stressande 

situation. 

 

Stressigt när 

hjärtstoppet är på 

annan 

vårdavdelning, 

rädsla att inte 

hinna fram i tid 

och inte veta vart 

utrustning finns. 

Att känna stress 

av att utföra HLR 

på andra 

vårdavdelningar 

4 Ja men att man ska göra rätt 

asså att komma dit i tid, att 

komma igång med 

kompressioner, att ja men ha 

dom int nål att skynda se att 

sätta nål, skynda se ge 

kanske första adrenalindosen 

att de ä mycke sådära. 

Skynda sig för att 

komma i tid, göra 

rätt och hinna med 

det annan personal 

inte hinna göra. 

Stressigt när 

HLR är på annan 

avdelning. 
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Etiska överväganden 

Studien granskades utifrån etikansökan och godkändes vid institutionen för Hälsovetenskap 

vid Luleå tekniska universitet innan studien påbörjades. 

För att deltagarna skulle kunna lämna informerat samtycke och kunna ta ställning till om de 

ville delta fick de information först skriftligt innan planerad intervju och sedan muntligt i 

samband med intervjun. Detta även för att författarna skulle kunna säkerställa att deltagarna 

förstått informationen och fortfarande ville delta. Det var viktigt att deltagarna inte kände sig 

tvingade att delta i studien, författarna försökte inte övertala dem och deltagarna kunde därför 

både avstå och avbryta när de ville. Samtycket gavs muntligt eller skriftligt i enlighet med 

Sandman och Kjellström (2012, s. 326-327) och lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS, 2003:460, 16-17 §). Konfidentialiteten skyddas genom att inga 

deltagare kommer kunna identifieras. 

Författarna ansåg att studien gagnade vården mer än det skadar deltagarna. Nyttan med 

studien kan vara ifall intensivvårdssjuksköterskorna upplever bristande rutiner eller att de får 

träna HLR för sällan så kan detta belysas till verksamhetscheferna. Cheferna kommer enligt 

deras önskemål att få ta del av resultatet vilket kan leda till förbättrade rutiner och ökad 

möjlighet att träna HLR oftare, men även bättre omhändertagande av patienter som drabbas 

av hjärtstopp och deras anhöriga.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 110-111) finns det en risk att deltagarna kan bli 

upprörda om känsliga ämnen tas upp. Detta hade kunnat uppstå om någon av deltagarna varit 

med om psykiskt påfrestande situationer i samband med hjärt- och lungräddning som 

intervjusituationen påminde dem om. Författarnas deltagare hade däremot inte varit med om 

något psykiskt påfrestande utan kunde berätta om sina upplevelser opåverkat. 
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Resultat 

Resultatet presenteras nedan i löpande text och illustreras med citat som är numrerade för att 

visa vilken deltagare som sagt vad. Teman och kategorier visas överskådligt i tabell 2. 

Tabell 2 Teman och kategorier som framkom av analysen 

Teman Kategorier 

Känslor vid HLR-situationer Att känna adrenalinpåslag av HLR-larmet 

Att känna stress under HLR 

Att känna stress av att utföra HLR på andra vårdavdelningar 

Att känna förlust efter avbruten HLR 

 

 

Samarbetet med kollegor Att känna att samarbetet fungerat 

Att vilja ha en tydlig ledare och inge varandra trygghet 

 

Vikten av övning Att känna trygghet av erfarenhet 

Att känna att situationer kan behärskas av träning 

 

Anhöriga under HLR-situationer Att vilja fokusera på en människa i taget 

Att anhörigas närvaro är positivt 

 

Etiska dilemman vid HLR Att besluta om en annan människas liv 

 

Känslor vid HLR-situationer 

Att känna adrenalinpåslag av HLR-larmet 

De flesta intensivvårdssjuksköterkor upplevde ett adrenalinpåslag i början av en HLR 

situation, vilket intensivvårdssjuksköterska 7 beskrev väl, “Adrenalinet rusar upp lite grann, 

det känns lite grann i fingerspetsarna”. Adrenalinpåslaget motverkade trötthet och vissa 

deltagare upplevde sig uppjagade och nästan euforiska. 

När larmsignalen hördes tänkte deltagarna igenom vad som skulle göras, rutiner och vart 

utrustning fanns. Intensivvårdssjuksköterkor beskrev att de på grund av adrenalinpåslaget 

upplevde full koncentration och fokusering på att utföra uppgiften korrekt. På vissa 

intensivvårdsavdelningar brukade inte hjärtstoppslarmet användas och författarnas tolkning 

var att det inte gav samma adrenalinpåslag. 

Att känna stress under HLR 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde det stressande att vilja utföra alla moment under HLR 

snabbt. Vissa upplevde att det kunde bli kaotiskt vid en HLR-situation då det oftast blev 

många människor som var engagerade. De beskrev även att vissa kollegor kunde bli 

aggressiva på grund av den stressfyllda situationen. 
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Stressen som intensivsjuksköterskorna beskrev kunde orsaka ett tunnelseende, vilket gjorde 

det svårt att överblicka situationen. De försökte fokusera på arbetet med patienten för att 

kunna rädda dennes liv och hoppades att arbetet skulle vara tillräckligt effektivt. 

Stresspåslaget minskade successivt för intensivvårdssjuksköterskorna, särskilt när luftvägarna 

var säkrade. Intensivvårdssjuksköterka 7 berättade att det uppstod många känslor under HLR, 

och beskrev en känsla av overklighet: “[...] håller jag verkligen på med det här just nu?”. 

Att känna stress av att utföra HLR på andra vårdavdelningar 

Vissa av intensivvårdsavdelningarna hade en hjärtstoppssökare. Vissa 

intensivvårdssjuksköterskor beskrev det stressande när hjärtstoppssökaren larmade, detta då 

de ville anlända till patienten så snabbt som möjligt. Det kunde upplevas som en stress i sig 

att snabbt hitta till andra avdelningar. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde även att 

vårdpersonalen på de andra avdelningarna hade höga förväntningar på dem och hur viktigt det 

var att alla kunde HLR rutinerna. Intensivvårdssjuksköterska 2 påpekade att “[...] speciellt 

sjukvårdspersonal ska ju inte va rädd för de här utan vi måst ju veta va, vi måst lägg bort 

våra egna rädslor å veta vad vi ska göra.”.  

Att känna förlust efter avslutad HLR 

Intensivsjuksköterskor beskrev blandade känslor och upplevelser efter ett hjärtstopp. Efter ett 

hjärtstopp brukade de direkt förbereda sig inför ett nytt och reflektera över vad som fungerat 

bra och vad som skulle kunna ha gjorts bättre. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de 

brukade kunna bli så engagerade i HLR situationerna att en tomhet kunde uppstå när arbetet 

avbrutits. På grund av tomheten brukade andra intryck sakta återkomma, vilket kunde ta tid. 

Det upplevdes som en förlust när patienten inte lyckades återupplivas, då de var medvetna om 

att någon förlorat sin anhörig. “[...]En lite konstig känsla för, för när man liksom hade lagt 

ner så mycket jobb på att försöka rädda livet […] så var besvikelsen efteråt när det inte gick 

va väldigt stark!” (7).  

Det var speciellt känslomässigt jobbigt om ett barn eller en ung person inte lyckades 

återupplivas. Vissa ville inte ens tänka den tanken. Ytterligare belystes att 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde deras förmågor som otillräckliga om en relativt ung, 

människa inte lyckades återupplivas och inga anhöriga funnits i närheten. 

Intensivvårdssjuksköterka 5 påpekade dock samtidigt att: “Man vill som ha gjort de man 

kunde, att man ha gjort ett bra jobb.”. När HLR lyckats uppstod en bra känsla, att de lyckats 

med något och att de faktiskt förändrat en människas liv. 
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Samarbetet med kollegor 

Att känna att samarbetet fungerat 

Alla intensivvårdssjuksköterskor belyste vikten av samarbete under HLR. I sådana situationer 

upplevde de att alla lyssnade på varandra och samarbetade bättre, vilket var ännu viktigare på 

de intensivvårdsavdelningar där inget HLR-larm ljuder. 

Intensivvårdssjuksköterskorna förklarade att de inom intensivvården kunde se varningstecken 

innan hjärtstopp uppstått vilket bidrar till att situationen inte blir lika dramatisk. Vidare 

berättades om situationer där arytmier upptäckts hos patienter som sedan defibrillerats med 

gott resultat tack vare samarbete. Intensivvårdssjuksköterska 7 beskrev att “[...] oftast 

upplever jag att det flyter på bra! [...] man arbetar ju väldigt tydligt åt samma mål”. Däremot 

vid vissa tillfällen hade de upplevt att det blivit för mycket folk som velat hjälpa till vid HLR-

situationer, vilket kunde upplevas både på intensivvårdsavdelningar och på andra 

vårdavdelningar. 

Det var även viktigt att kunna diskutera med varandra i arbetsgruppen efteråt ifall svåra 

situationer uppstått, då de enligt lag hindras från att prata med utomstående. Om HLR utförts 

på annan avdelning upplevdes det positivt att ge varandra lite återkoppling innan 

intensivvårdssjuksköterskorna lämnade avdelningen. Detta kunde även minska den tomhet 

som kunde uppstå. 

Att vilja ha en tydlig ledare och inge varandra trygghet 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att någon tydligt ledde arbetet. När 

de anlände till en annan avdelning blev det naturligt att ta över och leda arbetet. Det som även 

nämndes var att läkaren oftast ledde arbetet och ordinerade de läkemedel som skulle ges. Det 

var viktigt att läkaren var tydlig med sina beslut och att bra kontakt med läkaren funnits. Om 

läkaren inte följde de internationella riktlinjerna kunde detta upplevas förvirrande. 

Vissa berättade att de känt sig osäkra och förvirrade vid det första hjärtstoppet. Tack vare bra 

kommunikation i arbetsgruppen och att de delat upp uppgifterna hade arbetet känts bra ändå. 

Det upplevdes tryggt att vara flera som hjälptes åt. Ytterligare belyste sjuksköterskorna att det 

var positivt att dela upp arbetsuppgifterna så att någon fokuserade på läkemedel och några 

utförde HLR. Vidare beskrevs det som viktigt att försöka göra andra trygga oavsett om man 

själv inte kände sig trygg. En deltagare menar dessutom att det var väldigt viktigt att läkaren 

speglade trygghet.  
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” Å de ä jätte viktigt att doktorn ä trygg, då bli man ju trygg själv. å ja måst ju också va trygg, 

vi måst ju ge varandra trygghet, man få ju spela att man ä trygg även om man inte ä de.” (5) 

Vikten av övning  

Att känna trygghet av erfarenhet 

Flera intensivvårdssjuksköterskor belyste att upplevelserna av HLR hade förändrats och att de 

blivit tryggare av erfarenhet. Intensivvårdssjuksköterska 7 beskrev det väl: “Sen riktigt dom 

där känslorna som man hade då, det har man väl kanske inte nu, alltså att man blivit lite mer 

van och sådär”. När vissa var nya inom yrket fanns en rädsla att göra fel och en inre stress 

som de försökte dölja. Med tiden hade intensivvårdssjuksköterskor erfarit olika situationer 

och hade därmed fått kunskap om hur de reagerade. De beskrev även att de hoppades att 

erfarenheterna förändrat dem som människor. Vissa var lite osäkra på om upplevelserna hade 

förändrats, men att de kanske upplevde mindre stress och var tryggare eftersom de hade mer 

erfarenhet.  

Att känna att situationer kan behärskas av träning 

Alla var nöjda med att få träna HLR. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att övning gav 

färdighet. De berättade att det var viktigt att träna för att det skulle vara så intränat att 

personalen skulle veta vad de skulle göra, trots tunnelseendet som de berättade om. Vidare 

belystes att det var viktigt att träna tillsammans i personalgruppen och att även läkarna deltog. 

Deltagare 2: ”De ja tyck ä viktigt gällande de här ä att personaln ska träna tillsammans […]”. 

Det var även viktigt att träna för att kunna behärska HLR situationer eftersom arbetet ska 

utföras snabbt. Många intensivvårdssjuksköterskor fick träna avancerad HLR för både barn 

och vuxna en gång per år medan resterande fick träna två gånger per år. De var överlag nöjda 

med hur ofta de fick träna, samtidigt belyste vissa att de inte kunde träna för ofta. Däremot 

var det en som önskade få träna avancerad HLR på barn lite oftare då det skedde så sällan och 

var en sådan ovan specifik situation. 

När intensivvårdssjuksköterskor tränade HLR använde de sig ofta av dockor och 

scenarioövningar, vilket flera upplevde som positivt. Det belystes även hur bra det var att 

scenariona spelades in på film så de sedan kunde se och reflektera över sitt arbete. Samtidigt 

önskade de att träningen skulle varit mer realistisk. Vissa intensivvårdssjuksköterskor tyckte 

att träningen var tråkig, framförallt eftersom de bara kunde träna med hjälp av en docka. 
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Nackdelen med dockan var som intensivvårdssjuksköterska 4 förklarade, “[...] man uppfatta 

jättemycke me synen eller me ögonen som man int gör på samma sätt när he ä en docka”. 

Intensivvårdssjuksköterskor berättade att personal meddelades direkt då nya riktlinjer kom, 

vilket upplevdes positivt. Vid osäkerhet kunde personalen uppdatera sig teoretiskt på 

arbetstid, vilket vissa brukade göra. De poängterade att all personal hade eget ansvar att 

repetera HLR-riktlinjerna samt kontrollera utrustningen för att kunna komma ihåg allt i en 

stressfylld situation. 

Anhöriga under HLR-situationer 

Att vilja fokusera på en människa i taget 

De flesta intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det var okej om anhöriga närvarade vid 

HLR, så länge det fanns personal som kunde fokusera på den anhörige. 

Intensivvårdssjuksköterska 3 beskrev att det annars var lätt att känna sig splittrad om man 

skulle fokusera både på patienten och anhöriga, vilket medförde en ökad stress, ”Å man vill ju 

minimera stressen egentligen”. Därför upplevdes det positivt om någon i personalen endast 

kunde fokusera på anhöriga och eventuellt ta denne åt sidan om det behövdes. De ville helst 

av allt enbart kunna fokusera på att rädda patientens liv. En viss rädsla fanns att anhöriga 

skulle försvåra arbetet, men det belystes samtidigt att anhöriga sällan hindrat arbetet. 

Ibland valde personalen att låta anhöriga komma in till patienten när situationen inte var lika 

stressig. De menade att det som kunde bli kaotiskt under en HLR situation var om de var 

tvungna att springa och hämtade den utrustning som behövdes. Enligt vissa brukade anhöriga 

visas ut ur rummet under hela arbetet och att en av personalen fick ägna denne sin tid.  

Att anhörigas närvaro är positivt 

Flera intensivvårdssjuksköterskor upplevde det också positivt för anhöriga att närvara om 

viljan funnits. Då hade de anhöriga möjlighet att se att personalen gjort allt de kunnat för 

deras anhörige. Vissa upplevde att det enbart skulle blivit värre för anhöriga om de skulle 

hindrats att närvara. “He kanske se lite barockt ut för en del men oftast så ä dom glad efteråt 

om man ha prata me dom att dom ha vare me, så förstå dom he” (2). Vissa hade själv velat 

närvara ifall det skulle hända någon av deras anhöriga.  
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Etiska dilemman vid HLR 

Att besluta om en annan människas liv 

Att HLR är ett etiskt dilemma är något som alla intensivvårdssjuksköterskor belyste. En etisk 

fråga som kunde uppstå var “vad har vi för rätt att bestämma om liv och död?” (3). Vidare 

berättade de att besluta om liv och död var ett stort beslut att ta. De vidareutvecklade och 

förklarade att det som kunde upplevas som svårt var det faktum att det handlar om beslut 

gällande en annan människas liv. De ansåg att det var viktigt att vara tydliga och diskutera om 

HLR med patienten, anhöriga och personal, eftersom det trots allt handlade om patientens liv. 

Intensivvårdssjuksköterskorna gav som förslag att de svåra besluten kanske kunde 

underlättats med flera anhörigsamtal, för att få en helhetsbild av vad patienten, anhöriga och 

vårdpersonalen tänkte. Ett annat förslag var att personal kunde ta upp frågan om HLR beslut 

mer frekvent på ronderna. Samtidigt menade intensivvårdssjuksköterska 7 att det borde vara 

fulla insatser på en intensivvårdsavdelning: “Och det hör väl egentligen till intensivvård att 

man på nått sätt att vårdas man med intensivvård så är det liksom fulla insatser på något sätt, 

verkar många resonera i alla fall”.  

Intensivvårdssjuksköterskorna belyste även att ingen visste hur patientens liv kommer se ut 

efter återupplivning, om det innebar ett lidande på grund av skador som orsakats sekundärt till 

hjärtstoppet eller om patienten får ett bra liv. Samtidigt menade intensivvårdssjuksköterska 7 

att: 

“[...], gör man inte HLR så får man ju aldrig chansen å ta reda på det heller.” och att “När 

det handlar om liv och död så är det väl lite svårt att ta ett etiskt resonemang just då. Det 

kommer oftast senare.”. 

De specificerade att personal inom intensivvård har stor möjlighet att rädda personers liv i och 

med respiratorvård och annan specialistvård.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av HLR. 

Analysen resulterade i fem teman: Känslor vid HLR-situationer; Samarbetet med kollegor; 

Vikten av övning; Anhöriga under HLR-situationer; Etiska dilemman vid HLR. 
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Resultatet i denna studie visade att intensivvårdssjuksköterskor upplever ett adrenalinpåslag 

vid HLR. Laws (2014), Sjöberg, Schönning och Salzmann-Erikson (2015) fann även att HLR 

ger ett adrenalinpåslag vilket krävdes för att vårdpersonal skulle prestera under HLR. Likaså 

påpekades att personal ville utföra HLR arbetet i snabb takt för att öka patientens chans för 

överlevnad (Laws, 2014). De beskrev att miljön inom intensivvård möjliggjorde en bättre 

vård i och med att det fanns mer resurser, erfarenhet och bättre utrustning. 

Intensivvårdssjuksköterskor ville ha kontroll över situationen för att minska stressen (Laws, 

2014; Sjöberg, Schönning & Salzmann-Erikson, 2015). På grund av stress kunde kollegor bli 

rastlösa, lättretade, ovanligt trötta eller misstänksamma. Ignorerades varningstecknen kunde 

det leda till posttraumatisk stress. Ett sätt att motverka detta var exempelvis genom debriefing 

(Laws, 2014). Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie kunde även uppleva emotionell 

tomhet efter avbruten HLR. Detta är också något som kan förhindras av debriefing. 

I temat samarbetet med kollegor belystes hur viktigt det var med samarbete och bra 

kommunikation, vilket stödjs av vetenskaplig forskning (Dietz, Pronovost, Mendez-Tellez, 

Wyskiel, Marsteller, Thompson & Rosen, 2014; Sjöberg, Schönning & Salzmann-Erikson, 

2015). Detta då vården ska bedrivas i högt tempo eftersom patienternas tillstånd är kritiskt 

och snabbt kan förändras (Pattison, 2004). Dietz et al. (2014) påpekade att ett bättre 

samarbete även ledde till att personalen var mer nöjda på jobbet. Precis som denna studie 

visar, beskriver Sjöberg, Schönning och Salzmann-Erikson (2015) hur viktigt det är att kunna 

få återkoppling och diskutera svåra situationer med varandra. Vidare beskrev Dietz et al. 

(2014) att tydliga mål som alla förstod och följde upp ökade samarbetet och effektiviserade 

vården för patienten. För att effektivisera vården var det även viktigt att ha en tydlig ledare 

och kunna dela upp arbetet (Dietz et al., 2014; Sjöberg, Schönning & Salzmann-Erikson, 

2015). Både Dietz et al. (2014) och Pattison (2004) beskrev hur viktigt det var att ha en öppen 

diskussion mellan alla yrkeskategorier för att besluta om gemensamma mål för behandlingen 

av patienten. I denna studie fann författarna att ett tydligt ledarskap var av största vikt och 

intensivvårdssjuksköterskan är den som har omvårdnadsansvaret för patienten.  

I denna studie belystes hur viktigt det är att anhöriga ges möjlighet att vara delaktig i vården, 

även under HLR. Även Pattison (2004) belyste hur viktigt det var att samarbeta och diskutera 

tillsammans, men även att involvera anhöriga i samtalen. Anledningen till varför de ville 

involvera anhöriga var just för att de känner patienten bäst och känner ofta till deras åsikter 
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och viljor. Författarna vill här lyfta att ett beslut som är ypperlig att diskutera tillsammans är 

just beslut om HLR. Pattison (2004) menade att filosofin inom intensivvård var att rädda liv. 

I temat vikten av övning belyses hur viktigt det är att få träna HLR regelbundet för att öka 

tryggheten inför den stressfyllda situation som HLR innebär, vilket stödjs av Sjöberg, 

Schönning och Salzmann-Erikson (2015). Dessutom visade det sig att team-träning med 

simulering ökade samarbetet (Dietz et al., 2014). Efter HLR träning visade det sig även att 

deltagarna hade mer tilltro till sig själv och meddelade om något under HLR behövde 

förbättras (Jukkala & Henly, 2007). Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie önskade 

mer träning av HLR på barn, vilket skulle kunna vara positivt då mer erfarenhet skapar mer 

trygghet. Jukkala och Henly (2007) fann att de intensivvårdssjuksköterskor som var 

specialiserade inom neonatalvård och personal på förlossnings- och barnavdelningar hade mer 

erfarenhet av HLR på barn och var mer trygga men att det ändå var en komplex situation. 

Detta stödjer resultatet att personal bör få träna regelbundet. 

I resultatet i denna studie beskrevs etiska dilemman vid HLR-situationer och deltagarna 

poängterade hur viktigt det är att göra anhöriga delaktiga i vården. Liknande situationer 

beskrevs av Wakunami, Kawabata, Murakami och Maezawa (2009) där de påpekar att det kan 

vara svårt för anhöriga att själva besluta om deras anhöriges liv. Vissa ville så gärna ha 

anhöriga vid liv att de hellre valde att alla åtgärder skulle utföras än att besluta om palliativ 

och värdig vård. Om anhöriga däremot hade en bättre relation till patienten ville de gärna 

diskutera med denne i första hand. Vissa förklarade att mod krävdes för att säga nej till HLR 

då detta kunde anses som mord eller hjälp till självmord. Vidare förklarades att de 

uppskattade att läkarna tydligt berättade om deras anhöriges tillstånd. Men även att läkarna 

skulle kunna värdera chansen för återhämtning. Anhöriga upplevde det däremot lättare att 

kunna förstå och acceptera beslut om HLR ifall patienten varit svårt sjuk en längre tid 

(Wakunami, Kawabata, Murakami & Maezawa, 2009). 

Enligt Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy och Thomas (2014) hade sjuksköterskor olika 

uppfattningar om anhöriga skulle få närvara vid HLR eller inte och detta framkom även i 

resultatet i denna studie. Samtidigt som de inte ville ha dem närvarande för att de kunde se 

brutalt ut, menade vissa intensivvårdssjuksköterskor att anhöriga accepterade situationen 

bättre om de varit närvarande och sett att personalen gjort allt de kunnat för att rädda 

patientens liv. Tudor et al. (2014) fann att de som hade en specialistutbildning eller jobbade i 

en speciell organisation, accepterade anhörigas närvaro bättre under HLR. De bjöd oftare in 
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anhöriga och skulle själva ha velat närvara vid HLR av deras anhöriga. Däremot var vissa 

rädda att anhöriga skulle störa arbetet. Rekommendationen var därför att en sjuksköterska 

alltid skulle finnas till hand för anhöriga. Detta var även för att kunna förklara medicinska 

termer som kunde uppröra anhöriga då de inte förstod vad som sades. 

Att HLR kan innebära etiska dilemman är något som belyses i denna studie. Framförallt 

framkommer det funderingar om vilken rätt intensivsjuksköterskan har att bestämma om liv 

och död, om HLR ska påbörjas eller inte. Courtwright, Brackett, Cadge, Krakauer och 

Robinson (2015) beskriver att vissa sjukhus i USA hade som policy att inte utföra HLR 

oavsett patientens önskemål medan vissa sjukhus ofta kontaktade etiska konsultteam för att 

kunna bedöma om HLR skulle utföras eller inte. De etiska konsultteamen baserades på 

principen om nytta mot skada, d.v.s. om HLR skulle skada utan att patienten skulle gagnas av 

det utifrån patientens värderingar och prognos, skulle inte HLR utföras. I studien visade det 

sig att inga diskrimineringar hade gjorts utifrån ålder eller etnicitet. Anhöriga kunde ibland 

acceptera beslutet lättare om HLR utifrån konsultationsteamets rekommendationer. I denna 

studie fann författarna att fler anhörigsamtal kunde underlätta beslut om HLR, vilket även 

kunde underlätta för anhöriga. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att utforska intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av HLR. Polit 

och Beck (2012, s. 564) belyser att kvalitativ ansats är bästa sättet att forska om människors 

upplevelser. Polit och Beck (2012, s. 584-585) beskriver fem grundstenar som bör 

kontrolleras för att kunna bedöma om studiens trovärdighet vid kvalitativ forskning: 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftande/objektivitet, överförbarhet och äkthet. Med trovärdighet 

menas datan och dess tolkning, hur väl studien är genomförd och hur väl forskarna 

demonstrerat datan (Polit & Beck, 2012, s. 584-585). Intervjuerna tog 20-35 minuter. Den 

data som erhölls var informativ och svarade mot syftet. 

Precis som Polit och Beck (2012, s. 542) rekommenderade fick intensivvårdssjuksköterskorna 

välja plats för intervjuerna. Författarna hade använt sig av öppna frågor vilket innebär att de 

intervjuade kunde svara så informativt som möjligt. Ledande frågor har undvikits och detta 

stärker studiens trovärdighet, enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 214). 

Pålitligheten innefattar stabiliteten, reliabiliteten av datan över tid och förhållanden (Polit & 

Beck, 2012, s. 584-585). Intervjuguiden och exemplet på innehållsanalysen möjliggör att 
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studien kan upprepas. Eftersom de intensivvårdssjuksköterskor som deltog i studien var från 

olika intensivvårdsavdelningar styrks pålitligheten. Dessutom berättade de liknande 

upplevelser, vilket även styrker trovärdigheten. Även vetenskaplig litteratur stödjer resultatet 

och ger en djupare förståelse. Däremot är HLR och vården i allmänhet en ständigt föränderlig 

process, varav samma resultat kanske inte erhålls om tio år.  

Polit och Beck (2012, s. 526) menar att generaliserbarhet aldrig kan göras med säkerhet, utan 

stödjer enbart överförbarhet till människor, platser och de kontext som är mest lika. För att 

forskare ska kunna stödja överförbarheten handlar det oftast om behovet av breda 

förklaringar, vilket innebär rika och noggranna beskrivningar av verksamheterna, deltagarna, 

observerade transaktioner och processer. När det gäller överförbarhet handlar det även om hur 

överförbart eller applicerbart resultatet är jämte andra grupper eller verksamheter (Polit & 

Beck, 2012, s. 584-585). Detta är överförbart till andra intensivvårdsavdelningar och 

intensivvårdssjuksköterskor genom att deltagarna jobbar på olika intensivvårdsavdelningar. 

Inga skillnader gällande ålder, kön eller etnicitet sågs. 

Bekräftande/objektivitet hänvisar till äkthet, d.v.s. hur väl data överensstämmer mellan 

människorna, datans exakthet, relevans eller mening. Äktheten uppkommer i en rapport när 

deltagarnas upplevelser blir berättade som de upplevt (Polit & Beck, 2012, s. 584-585). I och 

med att innehållsanalys är en vedertagen metod och resultatet är skrivit textnära utifrån 

meningsenheterna har vi bedömt att resultatet är äkta. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan, vilket ger en ökad trovärdighet på transkripten (Polit & Beck, 2012, s. 

557). Ett problem var dock att vissa inspelningar inte blev av bästa kvalité vilket gjorde det 

ibland var svårt att urskilja vad vissa sjuksköterskorna sade, varav inspelningarna lyssnades 

igenom av båda författarna flera gånger. En minuts transkribering gick förlorat då vi uteslöt 

det som inte kunde urskiljas. Men eftersom kvalitén på övrig data bedömdes som informativ 

anser författarna att inget som kunnat påverka resultatet förlorats. 

Slutsatser 
Intensivvårdssjuksköterskor blir mer eller mindre stressade av HLR situationer. Det uppstår 

en känsla av förlust när återupplivning inte lyckas. Upplevelserna kan variera men jobbigast 

är det om patienterna är ung, särskilt om det är ett barn. Anhöriga bör involveras oftare i 

vården. 
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Det kan uppkomma etiska dilemman i samband med HLR, eftersom det handlar om en 

människas liv. Med bra samarbete och samtal med kollegorna underlättar arbetet och 

reflektionerna efteråt. Däremot rekommenderas mer studier för att underlätta beslut och se om 

samarbetet mellan de olika avdelningarna kan förbättras ytterligare. Ett förslag är att träna 

regelbundet tillsammans med läkarna och de övriga vårdavdelningarna. Likaså kan det vara 

bra att införa ett etiskt konsultationsteam i Sverige om läkare känner sig osäkra. 
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Bilaga 1 

   Till verksamhetschefen och     
Luleå tekniska universitet     enhetschefen 

Institutionen för hälsovetenskap     

Avdelningen för omvårdnad     

   

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie   

Många dör till följd av hjärtstopp. Behandlingen för att öka överlevnaden är under ständig 

process. De flesta hjärtstillestånden inom sjukhus sker på intensivvårdsavdelningar. Det är 

dock få studier gjorda utifrån sjuksköterskornas upplevelser på intensivvårdsavdelningar. 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hjärt- och lungräddning 

(HLR) på intensivvårdsavdelningar.  Nyttan med studien är att genom att belysa 

intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser, eventuellt kunna förbättra både rutiner i samband 

med hjärt- och lungräddning och personalens mående efteråt. 

Vi är två som studerar specialistutbildningen inom intensivvård för sjuksköterskor vid Luleå 

tekniska universitet. Med detta informationsbrev vill fråga dig om tillåtelse att få intervjua 

sjuksköterskorna vid din enhet, samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan 

till sjuksköterskor om att delta i studien. Vi behöver hjälp att rekrytera 4-5 sjuksköterskor som 

jobbar på en intensivvårdsavdelning och har medverkat vid HLR minst en gång.  

 

Om vi får tillåtelse att genomföra studien på er intensivvårdsavdelning kommer vi att skicka 

informationsbrev och svarstalonger till er som vi skulle vilja be er att placera ut i fikarummet 

eller annat lämpligt ställe så sjuksköterskorna ser det. Du får gärna informerar era anställda 

muntligen vid lämpligt tillfälle. De som vill delta i studien får sedan lämna sitt namn och 

telefonnummer enligt svarstalongen och lämna i en mapp som kommer finnas i fikarummet 

som författarna hämtar efter 1-2 veckor. Alla deltagare som önskar delta i studien ska lägga 

svarstalongen i ett förslutet kuvert som forskarna öppnar när dem hämtat mappen, detta för att 

säkerställa deltagarnas konfidentialitet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 30-60 minuter, kommer ske där deltagaren önskar och spelas 



 
 

in med ljudupptagning. Resultatet sammanställs genom innehållsanalys och kommer sedan att 

publiceras avidentifierat i en examensuppsats på avancerad nivå vid Luleå tekniska 

universitet, på deras hemsida. Ni kan få tillgång till studien sedan när det är godkänt om ni 

önskar. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare   

Med vänlig hälsning   

   

Anton Bildström 

Intensivvårdssjuksköterskestudent  

Tel: 073-020 88 94 

Mail: antbil-4@student.ltu.se 

 

Marie Lindgren 

Intensivvårdssjuksköterskestudent  

Tel: 073-063 14 88 

Mail: linmam-4@student.ltu.se 

 

Huvudhandledare: 

Britt-Marie Välivaara 

Universitetsadjunkt, bitr. Universitetslektor, Luleå tekniska universitet 

Tel: 0920-493848 

 Mail: britt-marie.valivaara@ltu.se 

 

   

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid: 

 

 

Datum och ort: ______________________________________________________________ 

 

 

 

Tjänsteställe:________________________________________________________________ 

 

  

 

Namn: _____________________________________________________________________ 

 

 

Befattning: __________________________________________________________________ 

   

 

Underskrift: _________________________________________________________________ 

mailto:antbil-4@student.ltu.se
mailto:linmam-4@student.ltu.se
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   Informationsbrev angående    

deltagande i studie   

Luleå tekniska universitet   

Institutionen för hälsovetenskap   

Avdelningen för omvårdnad   

  

Förfrågan om deltagande i intervjustudie    

Många dör till följd av hjärtstopp och behandlingen för att öka överlevnaden är under ständig 

process. De flesta hjärtstillestånden inom sjukhus sker på intensivvårdsavdelningar. Det är 

dock få studier gjorda utifrån sjuksköterskors upplevelser på intensivvårdsavdelningar. Syftet 

med vår studie är därför att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hjärt- och lungräddning på 

intensivvårdsavdelningar. Nyttan med studien är att genom att belysa 

intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser, eventuellt kunna förbättra både rutiner i samband 

med hjärt- och lungräddning och personalens mående efteråt. Skulle det framkomma i 

resultatet av studien att något behöver ses över kommer detta att framföras till cheferna. 

Vi är två som studerar specialistutbildningen inom intensivvård för sjuksköterskor vid Luleå 

tekniska universitet. Du efterfrågas att delta i studien då du är sjuksköterska, arbetar inom 

intensivvård och har medverkat vid HLR vid minst ett hjärtstopp.  

Att delta är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges.   

Intervjun beräknas ta 30-60 minuter, kommer ske där du önskar och spelas in genom 

ljudupptagning. Resultatet sammanställs genom innehållsanalys och kommer sedan att 

publiceras avidentifierat i en examensuppsats på avancerad nivå vid Luleå tekniska 

universitet, på deras hemsida. Ni kan få tillgång till den sedan när det är godkänt om ni 

önskar. 

 

Vill du delta i studien får du lämna ditt namn och telefonnummer enligt svarstalongen och 

lämna i en mapp som kommer finnas i fikarummet som författarna hämtar efter 1-2 veckor. 

Du som önskar delta i studien ska lägga svarstalongen i ett förslutet kuvert som forskarna 

öppnar när dem hämtat mappen, detta för att säkerställa din konfidentialitet.  

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare   

Med vänlig hälsning:   

 

Anton Bildström 

Leg. Sjuksköterska 

Intensivvårdsstuderande vid LTU 

Tel: 073-020 88 94 

Mail: antbil-4@student.ltu.se 

Marie Lindgren 

Leg. sjuksköterska  
Intensivvårdsstuderande vid LTU 

Tel: 073-063 14 88 

Mail: linmam-4@student.ltu.se 

 

Handledare: Britt-Marie Välivaara. Universitetsadjunkt, bitr. Universitetslektor,  

Luleå tekniska universitet. Tel: 0920-493848 Mail: britt-marie.valivaara@ltu.se 

mailto:antbil-4@student.ltu.se
mailto:linmam-4@student.ltu.se
mailto:britt-marie.valivaara@ltu.se


 
 

Svarstalong  

Sjuksköterskans upplevelser av HLR på intensivvårdsavdelningar 
   

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 

jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 

anledning.   

 

Jag önskar mer information om studien: □  

 

Jag önskar delta i studien: □ 

   

   

   

   

Namn: _____________________________________________________________________ 

 

  

 

Telefonnummer: _____________________________________________________________ 

 

 

  

E-post: _____________________________________________________________________ 
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Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av hjärt- och 

lungräddning. 

 

Intervjuguide 

Kan du beskriva hur du upplever när HLR-larm uppstår? 

Kan du beskriva hur det känns att utföra HLR? 

Hur känns det just efter en HLR situation? 

Finns det någon särskild HLR-situation du skulle vilja berätta om? 

Hur upplever du att det är när anhöriga närvarar vid HLR? 

Har upplevelserna för HLR förändrats med tid? 

Hur känns det när HLR avbryts?  

Något som känns etiskt svårt i samband med HLR? 

Hur ofta brukar ni få träna HLR?  

Upplever du att något saknas i din träning av HLR?  

Finns det något gällande HLR som du tycker jag missat att fråga om? 

 

Uppföljande frågor: Kan du vara snäll att berätta mera om det? Vad menar du? Vad tror du? 

Hur känns det? Varför tror du det är så? Har du fler exempel? 

 


