
EXAMENSARBETE

Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av
omhändertagandet av personer med

hjärtstopp

Ricard Larsson

Specialistsjuksköterskeexamen
Ambulanssjukvård

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



1 
 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av omhändertagandet 

av personer med hjärtstopp   

 

 

Ambulance nurses experiences of disposal of persons with 

cardiac arrest  

 

Ricard Larsson  

 

 

 

 

 

Kurs: O7031H, Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2011 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp 

Handledare: Åsa Engström 

 



2 
 

Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av omhändertagandet av personer med hjärtstopp   

 

Ricard Larsson 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Abstrakt  

I Sverige drabbas årligen mellan 6 000 till 10 000 personer av ett hjärtstopp. Majoriteten 

av personerna som drabbas av ett hjärtstopp får det utanför sjukhuset. 

Ambulanspersonal är de som larmas först ut till platsen för att påbörja det akuta 

omhändertagandet av en person med hjärtstopp. Effektiv behandling av hjärtstopp 

prehospitalt innefattar bland annat hjärt- och lungräddning (HLR). Ett hjärtstopp är en 

krävande uppgift för ambulanssjuksköterskan då det gäller att snabbt bedöma och 

påbörja behandlingen. För närstående kan det kännas skrämmande att vara närvarande 

när personen drabbas av hjärtstopp och känslor av maktlöshet finns beskrivna. Personer 

som drabbats av ett hjärtstopp och som överlevt har beskrivit att de haft tankar om hur 

nära döden de befunnit sig och att de känner tacksamhet för att de fortfarande var i livet. 

Syftet med föreliggande examensarbete var att beskriva ambulanssjuksköterskors 

erfarenheter av omhändertagandet av personer med hjärtstopp.  Kvalitativ metod har 

använts och insamling av data genomfördes med semistrukturerade intervjuer. I 

examensarbetet intervjuades sju ambulanssjuksköterskor som omhändertagit personer 

med hjärtstopp. Kvalitativ tematisk innehållsanalys användes för att analysera 

intervjuerna. Analysen resulterade i ett tema; Att försöka rädda liv genom ett bra 

omhändertagande och sex kategorier; Att förbereda sig på den oförberedda händelsen, 

Att utföra HLR, Att använda sig av LUCAS, Att lyfta blicken och se närstående, Att 

hamna i etiskt svåra situationer, Att reflektera över omhändertagandet och 

uppföljningen. Resultatet visar att ett omhändertagande av en person som drabbats av 

ett hjärtstopp var omfattande. Närstående och etik spelade en betydande roll i 

omhändertagandet. Att försöka förberedda sig på väg ut till personen med hjärtstopp, att 

lägga allt fokus på den drabbade initialt och att använda sig av befintliga hjälpmedel var 

erfarenheter som beskrevs. Konklusionen av föreliggande examensarbete är att ett 

omhändertagande kring en person som har drabbats av ett hjärtstopp är inriktad på 

teknik och apparatur samtidigt som den drabbade personens situation är viktigast av allt. 

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, erfarenheter, hjärtstopp, kvalitativ tematisk 

innehållsanalys, omhändertagande.  
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Bakgrund 

Den vanligaste dödsorsaken efter cancer i Sverige är hjärtsjukdom enligt Persson (2003). I 

Sverige drabbas årligen mellan 6 000 till 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. 

Ventrikelflimmer är den vanligaste hjärtarytmin (80 procent) i samband med ett plötsligt 

oväntat hjärtstopp. Andra orsaker till ett hjärtstopp förutom ventrikelflimmer kan vara 

andningsstillestånd, olycksfall, drunkning, kvävning, fysiskt trauma och intoxikation. De 

behandlingar som ökar personens chans till överlevnad vid ett bevittnat hjärtstopp är snabb 

och effektiv hjärt- och lungräddning (HLR) samt tidig defibrillering (Hollenberg, Lindqvist, 

Ringh, Engdahl, Bohm, Rosenqvist & Svensson, 2007). Enligt Berdowski, Beekhuis, 

Zwinderman, Tijssen och Koster (2009) är det viktigt att kedjan som räddar liv fungerar vid 

ett hjärtstopp, från den som kontaktar larmcentralen till behandlingen på sjukhuset.  

 

Tidigare riktlinjer angående utförandet av HLR rekommenderade 15 kompressioner följt av 2 

inblåsningar. Detta ändrades till 30 kompressioner och 2 inblåsningar med de nya riktlinjerna 

gällande HLR år 2005. Anledningen till ändringen av riktlinjerna från15:2 till 30:2 var för att 

blodflödet genom hjärtsats kranskärl upphörde i samband med inblåsningarna. Det tar nästan 

hela den efterföljande kompressionsserien innan flödet är återställt. De nya riktlinjerna med 

30:2 fokuserar därför på att minimera uppehållen i bröstkompressioner för att generera ett 

bättre blodflöde (Sandroni & Cavallaro, 2008). För att ytterligare effektivisera den basala 

HLR ändrades även sättet att ta fram rätt handpostition. Tidigare var livräddaren tvungen att 

följa revbensbågen upp till bröstbenet för rätt placering på personen med hjärtstopp, enligt de 

nya riktlinjerna skall livräddaren placera handen mitt på bröstet. Bröstkorgen skall precis som 

tidigare komprimeras 4-5 cm med en hastighet av 100 kompressioner/minut (Weston, 2006). 

Redan inom två till tre minuters utförande av bröstkompressioner vid HLR blir livräddaren 

ofta trött och okoncentrerad vilket kan få effekter som långa intervall utan komprimering, 

felaktig handplacering, alltför långsamt eller snabbt komprimerande och alltför grunda eller 

djupa kompressioner (Jäntti, Kuisma, & Uusaro, 2007). När ett hjärtstopp sker prehospitalt 

förflyttas den drabbade personen på ambulansbåren samt transporteras och behandlas i 

ambulansen in till sjukhuset. Under dessa förhållanden kan HLR inte utföras på ett effektivt 

eller säkert sätt (Socialstyrelsen, 2006). Enligt Olasveengen, Wik och Steen (2007) uteblir 

ofta bröstkomprimeringen under ambulanstransporten då utrymmet är begränsat och flera 

arbetsuppgifter ska utföras samtidigt, det är därför bättre att försöka stabilisera personen med 

hjärtstopp på plats innan transporten påbörjas. Enligt Bredmose, Habig, Davies, Grier och 
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Lockey (2010) är effektiv behandlig av ett hjärtstopp prehospitalt en krävande uppgift för 

ambulanssjuksköterskorna, de måste snabbt kunna bedöma platsen och den drabbade, utföra 

nödvändig intervention och effektivt arbeta tillsammans i en stressig och ibland farlig 

omgivning. Wennerblom, Ekström och Holmberg (1984) menar att ambulansteamet består allt 

som oftast av två personer och därmed fyra händer, dessa två personer behöver både tänka 

och agera samtidigt och göra detta snabbt vid ankomsten till en person med ett hjärtstopp.   

 

Lund University Cardiopulmonary Assist System (LUCAS) är en bärbar, mekanisk apparat 

som med hjälp av luft, syrgas eller batteri ger regelbundna hjärtkompressioner med en 

hastighet på 100 kompressioner per minut. LUCAS apparaturen som bedrivs med luft och 

syrgas benämns som LUCAS I medans den batteridrivna benämns som LUCAS II. 

Kompressionerna ges med en kraft som motsvarar cirka 50 kilo och kompressionsdjupet är 4-

5 centimeter. På LUCAS finns en sugkopp som drar ut bröstkorgen efter varje kompression så 

att hjärtat fylls med blod innan bröstkorgen på nytt pressas ner (Steen, Sjöberg, Olsson & 

Young, 2005)). Enligt Steen, Sjöberg, Olsson och Young (2005) kan LUCAS användas i 

ambulansen och ge effektiva hjärtkompressioner under hela transporten till sjukhuset medan 

ambulanssjuksköterskan under tiden kan koncentrera sig på medicinering och, defibrillering. 

Apparaten LUCAS säkerställer att samtliga personer får kompressioner som är utförda på rätt 

sätt med samma effektivitet. På detta sätt undviks risken för eventuell minskad 

återupplivningseffekt beroende på faktorer som transport av person eller erfarenhet hos 

ambulanssjuksköterskan. LUCAS ska inte användas på barn och inte på kvinnor med 

långtgången graviditet, apparaten ska inte heller användas på platser där det finns risk för 

brand. Steen, Liao, Pierre, Paskevicius och Sjöberg (2002) beskriver att LUCAS apparaturen 

är snabb att tillämpa, lätt att använda samt praktisk gällande sin vikt.  

 

När en person drabbats av ett hjärtstopp och HLR pågår av ambulanspersonalen är det av 

största vikt att ambulanssjuksköterskan tar hand om och informerar de närstående angående 

processen. Enligt Löf, Sandström och Engström (2010) är det en traumatisk upplevelse för de 

närstående att bevittna att en familjemedlem får ett hjärtstopp. Närstående ser ett hjärtstopp 

som väldigt skrämmande och en upplevelse av maktlöshet uppstår. Varje minut som försenar 

start av HLR minskar chansen för överlevnad för personen med hjärtstopp med ca 10 procent. 

Det ställer krav på att all ambulanspersonal har goda kunskaper i HLR för att snabbt kunna 

upptäcka och behandla en person med hjärtstopp (Herlitz, Aune, Eldh, Friberg, Gelberg & 

Svensson 2007). Van Alem, Waalewijn, Koster och de Vos (2004) beskriver att för att 
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undvika kognitiva funktionsnedsättningar hos personen med hjärtstopp är det viktigt med tidig 

HLR. Irreversibla skador i hjärnan på grund av syrebrist uppstår efter 4-6 minuters hjärtstopp. 

Med adekvata yttre hjärtkompressioner kan tiden tills det uppstår skador på hjärnan ökas upp 

till 10-20 minuter. Enligt Persson (2003) finns det behandlingsmetoder för att kroppen skall 

återfå en god funktion efter ett hjärtstopp, till exempel hypotermibehandling, intravenös 

trombolys eller direkt invasiv trombolys med stent, så kallad perkutan coronarintervention 

(PCI). Andra faktorer som påverkar och minskar chansen för personen med hjärtstopp att 

överleva är om tidigare återupplivningsförsök har skett, om personen har sepsis, att HLR har 

pågått i mer än 25 minuter samt om personen har tre eller flera sjukdomar som hjärt-

kärlsjukdom, kronisk njur-leversjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, lungsjukdom, diabetes 

eller malignitet (Khalafi, Ravakhah & West, 2001).  

 

Bremer, Dahlberg, och Sandman (2009) beskriver att personer som drabbats av ett hjärtstopp 

och som sedan överlevt har tankar om döden och hur nära döden de befunnit 

Sig. Personerna som hade överlevt ett hjärtstopp kunde uppleva att livet kändes osäkert, 

sårbart, begränsat och tankar om varför de drabbats av hjärtstopp och varför de överlevt. De 

personer som hade överlevt upplevde tacksamhet för att de fortfarande var i livet. Enligt 

Dougherty, Quint Benoliel och Bellin (2000) hade personer som överlevt ett hjärtstopp 

mindre energi än tidigare och upplevde en ständig trötthet. Tröttheten beskrevs påverka det 

dagliga livet. Även den fysiska kapaciteten hade försämrats efter händelsen, vilket resulterade 

i att deras fysiska förmåga begränsades. Situationen var svår att acceptera eftersom saker de 

hade kunnat göra nu tog längre tid och var mer ansträngande än innan hjärtstoppet.  

Rational 

Ambulanspersonal är den vårdpersonal som är först på plats när personer drabbas av allvarliga 

sjukdomstillstånd och olyckor, därmed har ambulanssjuksköterskan ett stort ansvar för det 

prehospitala omhändertagandet som ger en förutsättning för att rädda liv samt upprätthålla 

hälsa bland befolkningen. Ett bra och snabbt omhändertagande av personer med hjärtstopp 

med livräddande åtgärder ger en ökad chans till överlevnad och ett fortsatt bra liv för 

personen som drabbas.  
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Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av 

omhändertagandet av personer med ett hjärtstopp.   

Metod  

Kvalitativ metod har använts för att få en förståelse om ambulanssjuksköterskornas 

erfarenheter av omhändertagandet till personer med hjärtstopp. Valet av kvalitativ metod 

ansågs vara optimalt i förhållandet till syftet, därför uteslöts den kvantitativa metoden. 

Kvalitativ forskning har till uppgift att utveckla en holistisk förståelse av fenomenet som 

studeras. Inom den kvalitativa metoden ska forskaren tolka fenomenets mening, upplevelser 

och erfarenheter (Polit & Beck, 2008).  

Deltagare  

Examensarbetet genomfördes på en ambulansstation i södra Sverige. I examensarbetet deltog 

sju ambulanssjuksköterskor, fem män och två kvinnor. Urvalet av deltagare var 

ändamålsenligt vilket innebar att valet av deltagare gjordes medvetet utifrån på förhand 

uppsatta kriterier för att erhålla ett rikt och informativt material. Inklusionskriterier för 

deltagande i examensarbetet var att personen skulle vara utbildad specialistsjuksköterska med 

inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård alternativt anestesi, vara anställd på en 

ambulansstation samt omhändertagit personer med hjärtstopp. Sex av 

ambulanssjuksköterskorna hade specialistutbildning inom ambulanssjukvård och en 

ambulanssjuksköterska hade specialistutbildning inom både ambulanssjukvård och anestesi. 

Deltagarna skulle kunna och vilja berätta om sina erfarenheter och upplevelser i 

omhändertagandet av personer med ett hjärtstopp. Yrkeserfarenheten bland 

ambulanssjuksköterskorna var 2-26 år (median 11 år).  

Procedur  

Ambulanssjuksköterskorna i examensarbetet kontaktades genom enhetschefen vid 

ambulansstationen. Enhetschefen skickade ut informationsbrev (bilaga 1) och informerat 

samtycke (bilaga 2) per e-post till ambulanssjuksköterskorna på stationen.  

Ambulanssjuksköterskorna som var intresserade av att delta i examensarbetet kontaktade 

författaren via e-post för bokning av intervju. Deltagarna informerades om examensarbetets 
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tillvägagångssätt och etiska överväganden både muntligt och skriftligt. Totalt tillfrågades 

femton ambulanssjuksköterskor om deltagande i examensarbetet.  

Datainsamling  

Insamling av data genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Det informerade samtycket 

inhämtades innan intervjun påbörjades. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje 

ambulanssjuksköterska. Intervjuerna skedde på stationen där examensarbetet genomfördes 

och under ambulanssjuksköterskornas arbetstid. En digital diktafon användes vid 

datainsamlingen för att spela in intervjuerna vilket senare förenklar överförandet av 

intervjuerna från tal till skrift. En pilotintervju genomfördes innan själva datainsamlingen för 

att testa frågornas relevans, denna intervju skrevs ut och diskuterades tillsammans med 

handledaren. Pilotintervjun svarade mot examensarbetets syfte och inkluderades därför sedan 

i analysen. Elva frågor (bilaga 3) formulerades och ställdes vid intervjuerna., exempel på 

frågor som ställdes under intervjuerna var ambulanssjuksköterskornas erfarenheter av HLR 

och den tekniska utrustningen. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter. 

Dataanalys  

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992). 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dessa, de skrevs ut ordagrant för att 

därefter läsas ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. Utifrån examensarbetets syfte 

extraherades sedan de meningsbärande enheterna med omgivande text för att inte förlora 

sammanhanget. De meningsbärande enheterna kortades ner. För att finna lika beskrivningar i 

de meningsbärande enheterna kodades varje enhet och sorterades in i kategorier utifrån 

innehåll och sammanhang i flera steg, tills kategorierna var uteslutande. Kategorierna utgjorde 

det manifesta innehållet (Downe-Wamboldt, 1992). Tematisk innehållsanalys ger möjlighet 

att urskilja det manifesta innehållet, det som uttrycks i intervjutexten samt det latenta det vill 

säga det underliggande budskapet. Temat framkom genom att kategorierna lästes igenom och 

en röd tråd framträdde i dessa (Graneheim & Lundman, 2003). Analysen resulterade i 267 

kondenserade textenheter som sedan resulterade i ett tema med sex kategorier.  

Etiska överväganden  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är etiska avgörande en del utav hela forskningsprocessen. 

Examensarbetets genomförande har godkänts av den etiska gruppen vid institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Tillstånd från enhetschefen inhämtades 
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muntligt. Ambulanssjuksköterskorna i examensarbetet har erhållit muntlig och skriftlig 

information (bilaga 1) angående examensarbetets tillvägagångssätt och dess syfte. 

Ambulanssjuksköterskorna hade rätt till självbestämmande och kunde när som helst under 

arbetets gång avbryta sitt deltagande. Data behandlades konfidentiellt, med konfidentiellt 

avsågs att ambulanssjuksköterskornas identitet inte skulle kunna identifieras av utomstående 

och att inga personuppgifter fanns på inspelad och utskriven data. Erhållen data förvaras inlåst 

och kommer att förstöras vid examensarbetets godkännande. Enbart författaren och dennes 

handledare har haft tillgång till intervjuerna.  

 

Ambulanssjuksköterskorna i examensarbetet kan ha upplevt det påfrestande att prata om det 

som eventuellt förekommit vid ett hjärtstopp. Om någon av ambulanssjuksköterskorna 

uttryckt ett behov av att få fortsatt prata om sina erfarenheter och upplevelser skulle de 

hänvisas till en kurator. Ingen av ambulanssjuksköterskorna uttryckte ett behov att få prata 

med en kurator efter genomförd intervju. Polit och Beck (2008) beskriver att upplevelsen av 

att någon lyssnar och att få berätta om sina upplevelser, känslor och tankar kan kännas 

befriande.  

Resultat  

Analysen resulterade i ett tema och sex kategorier som presenteras i Tabell 1. Resultatet 

presenteras nedan och i löpande text som illustreras med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt av tema (n=1) och kategorier (n=6) som bildades under dataanalysen. 

Tema Kategorier 

Att försöka rädda liv genom ett bra 

omhändertagande 

Att förbereda sig på den oförberedda 

händelsen 

 Att utföra HLR 

 Att använda sig av LUCAS 

 Att lyfta blicken och se närstående 

 Att hamna i etiskt svåra situationer 

 
Att reflektera över omhändertagandet och 

uppföljningen  
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Tema: Att försöka rädda liv genom ett bra omhändertagande 

Utifrån kategorierna var det många faktorer som påverkade det prehospitala 

omhändertagandet av en person med hjärtstopp därför blev tolkningen av temat att 

ambulanssjuksköterskor försöker rädda personens liv genom att göra ett bra 

omhändertagande. Kategorierna presenteras nedan och illustreras med citat från intervjuerna. 

    

Att förbereda sig på den oförberedda händelsen 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att förbereda sig i ambulansen på väg ut 

till en person som drabbats av ett hjärtstopp. I förberedelserna på väg ut berättade 

ambulanssjuksköterskorna att det ingick att tillsammans med kollegan tänka igenom vilken 

utrustning som var aktuell och som behövdes tas med in till personen med hjärtstopp. Vid 

ankomst till personen med hjärtstopp var det enligt ambulanssjuksköterskorna viktigt att i 

bilen ha bestämt mellan kollegorna vem som tog vilken utrustning och vem som skulle göra 

vilka arbetsuppgifter. 

 

Mentalt går man igenom för sig själv och ihop med kollegan vilka grejor det är 

man ska ta med sig. 

 

Ytterligare en viktig förberedelse på väg ut till personen med hjärtstopp var enligt 

ambulanssjuksköterskorna att få vetskap om där var andra enheter på plats eller om det fanns 

enheter på väg ut till platsen för assistans. Om andra enheter var på väg ut till samma larm 

beskrev ambulanssjuksköterskorna att kommunikationen via radion mellan bilarna var en 

viktig del för att på så sätt bestämma om vilken enhet som tog vad gällande utrustningen.     

 

/…/ är där några andra enheter på väg också, kan jag få hjälp av andra. Komma 

överens om vem som tar och vad med sig upp. 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev betydelsen av att försöka ställa in sig psykiskt på den 

oförberedda händelsen. För att förbereda sig mentalt beskrev ambulanssjuksköterskorna att de 

även för sig själv gick igenom prehospital hjärt-lugnräddning (P-HLR) algoritmen. Enligt 

ambulanssjuksköterskorna var ibland larmen knapphändiga från SOS Alarm och för att 

optimalt förbereda sig var uppgifter kring personens ålder en betydande del. En 
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ambulanssjuksköterska menade att förberedelserna vid ett hjärtstopp var att i huvudet gå 

igenom behandlingen och vad som kunde förväntas väl på plats, men enligt 

ambulanssjuksköterskorna var det ofta ingen mening med att försöka göra sig en bild av 

händelsen då den nästan aldrig var överensstämmande med verkligheten.  

 

Sen är det helt och hållet beroende på, viktigt i det lägena tycker jag att man får 

ålder på personen, för redan där kan man ställa in sig ganska mycket psykiskt på, 

är det en gammal människa och multisjuk, 95 år så är det annorlunda och komma 

ut än ifall det är en 30 åring /…/ 

 

Man går väl igenom i huvudet så att säga vad man kan förvänta sig men man har 

ju lärt sig att det inte är mycket lönt och försöka få sig en bild av det hela för det 

oftast ser det annorlunda ut än vad man ändå tror man går väl igenom rent 

behandlingsmässigt vad det är man ska göra. 

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det var alltid bra att veta på väg ut om HLR pågick av 

någon eller inte och i så fall av vem. Att HLR pågick innan ambulansen kom till platsen 

ökade chanserna för överlevnad radikalt enligt ambulanssjuksköterskorna. Träning gällande 

HLR beskrevs av ambulanssjuksköterskorna vara en årlig repetitionsutbildning, omfattande 

både P-HLR samt barn hjärt-lungräddning (B-HLR). Enligt ambulanssjuksköterskorna var 

utbildningarna i HLR bra och det var viktigt att träna för att det kunde dröja en lång tidsperiod 

mellan hjärtstoppen. Utbildningarna resulterade i att ambulanssjuksköterskorna uppdaterade 

rutinerna samt rönen gällande HLR. För att förbättra det prehospitala omhändertagandet när 

en person drabbats av ett hjärtstopp kunde arbetslagen själva köra scenario för att träna sina 

färdigheter och kunskaper enligt ambulanssjuksköterskorna.  

 

Hör man att HLR pågår då tar man det lite mer på allvar och då börjar man 

fundera på vad är det för människor som håller på med HLR vad kan dem, vissa är 

ju jätte duktiga men vissa är det inte HLR som dem försöker med eller försöker 

men det är inte det dem utför. 

 

Utbildningen är ju en gång om året som vi har sen utbildning kan man aldrig få för 

mycket av och det som man kunde bli bättre det är väl själv köra lite egna scenario 

på sitt arbetslag och träna, träning ger färdighet och som tur är det inte så ofta vi 

har stille så man blir lite ringrostig.     
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Fördel med forskning är ju att man förbättrar och gör t.ex. HLR effektivare för 

patienten med små förändringar. Nackdelar med människans tröghet är att vi 

kanske inte har så svårt och lära oss de nya förändringarna men vi har kanske 

svårt att släppa de gamla metoderna så ibland känns det som man blandar ihop 

gammalt och nytt, jag tror det blir effektivt ändå. 

 

Att utföra HLR 

Vid ankomsten till en person med hjärtstopp så påbörjades manuell HLR enligt 

ambulanssjuksköterskorna om inte detta redan pågick av annan enhet i form av annan 

ambulans eller räddningstjänst. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att pågick HLR lades 

fokus istället på att få fram nödvändig utrustning. Enligt ambulanssjuksköterskorna var en 

förutsättning för att kunna påbörja HLR var att det skulle finnas gott om utrymme, i samband 

med detta fick ofta den drabbade personen dras ned på golvet för att all personal skulle kunna 

få plats. 

  

/…/ oftast är det ju väldigt besvärligt när man tittar till förhållandena var 

patienten ligger och så vidare, oftast kan det vara lite stökigt och bökigt runt 

omkring. 

 

/…/ det första man gör att försöka få ner dem på golvet och där vi har mer plats. 

 

Enligt P-HLR algoritmen som ambulanssjuksköterskorna utgick ifrån när en person drabbats 

av hjärtstopp utfördes manuella bröstkompressioner tills det att den tekniska apparaturen 

kopplades på och startades. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att manuella 

bröstkompressioner inte var lika effektiva som mekaniska bröstkompressioner då personen 

som skulle utföra dessa snabbt blev uttröttad och kvaliteten på kompressionerna försämrades. 

Enligt ambulanssjuksköterskorna var det även jobbigt och obehagligt att utföra 

bröstkompressioner. Ett bra samarbete mellan kollegorna när en person drabbats av ett 

hjärtstopp var viktigt enligt ambulanssjuksköterskorna, då främst genom att kontinuerligt byta 

av varandra vid manuell HLR för ett upprätthållande av en god kvalitet på kompressionerna 

och undvika faktorn trötthet. En ambulanssjuksköterska menade på att det inte var optimalt att 

utföra manuella bröstkompressioner i ambulansen under transport då utrymmet var väldigt 

begränsat. 
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Man blir trött efter ett tag och jämfört med de här mekaniska hjärtapparaterna så 

blir den inte fullt lika effektiv, har man hållit på ett tag så mattas man ut, precis i 

början så får man ganska så effektiva men efter ett tag och det tar inte allt för lång 

tid så blir det sämre och sämre kompressioner. 

 

Det är jobbigt, det är obehagligt är det gamla människor så ofta så känner man att 

det knackar och sprakar vilket gör att man blir kanske lite mer försiktig och tar 

inte i så mycket och det kanske inte blir fullgoda kompressioner då.. 

 

Sen tillkommer det faktumet att göra det i en ambulans under transport när det 

gungar gör också att kvalitén blir lite si och så. 

 

När ambulanssjuksköterskorna vårdade en person med ett hjärtstopp så beskrev 

ambulanssjuksköterskorna att de erhöll ett adrenalinpåslag. En ambulanssjuksköterska 

menade på att det var lättare att ge manuell HLR till kraftiga och stora personer jämfört med 

små och tunna då ett bättre djup på kompressionerna kunde ges till dessa personer. Enligt 

ambulanssjuksköterskorna anpassades kompressionerna utifrån hur stor personen med 

hjärtstopp var.   

 

Man måste rimligtvis bli trött efterhand som man utför manuell HLR samtidigt så 

har man ett adrenalinpåslag som gör att man orkar längre än om det bara hade 

varit en övningssituation.. 

 

/…/ gör jag manuella kompressioner kan jag anpassa mig själv till patientens 

storlek /…/ 

 

Att använda sig av LUCAS 

Hjälpmedlet beskrevs vara effektivt som både komprimerade och dekomprimerade. 

Ambulanssjuksköterskorna menade på att LUCAS var en bra maskin men varianten som 

användes på stationen med tillhörande luftpaket ansågs inte lämplig. 

Ambulanssjuksköterskorna hade föredragit att använda den batteridrivna varianten istället 

vilket hade medfört att mindre utrustning hade behövt medfölja. Fördelarna med LUCAS var 

enligt ambulanssjuksköterskorna att apparaten skötte sig i stort sett själv och 

ambulanssjuksköterskornas händer blev då fria till att göra annat, exempelvis administrera 

läkemedel eller sätta infart. Arbetsmiljön i ambulansen beskrevs av ambulanssjuksköterskorna 
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som förbättrad när LUCAS var kopplad och startad då denna upprätthöll cirkulation och 

ventilering hos personen med hjärtstopp, vilket medförde att ambulanssjuksköterskorna kunde 

sitta fastspända under transporten in till sjukhuset.     

 

Den har väldigt effektiva kompressioner och den både komprimerar och 

dekomprimerar /…/ 

 

Fördelarna med LUCAS är att då har händerna fria till och ge läkemedel, sätta nål 

och att kompressionerna blir adekvata hela tiden och säkerheten i bilen, om man 

använder LUCAS under pågående transport att du själv kan vara bältad i bilen. 

 

Ambulanssjuksköterska beskrev att LUCAS fungerade optimalt prehospitalt men en del 

ambulanssjuksköterskor upplevde det samtidigt att det fanns bättre maskiner ute på 

marknaden som var effektivare och inte vägde så mycket som den nuvarande varianten. 

Ambulanssjuksköterskorna menade på att utrustningen var för tung att bära med sig då 

mycket utrustning skulle med in till personen med hjärtstopp.  Den största nackdelen med 

LUCAS var enligt ambulanssjuksköterskorna att varken för stora eller för små personer 

passade för apparaturen vilket medförde att den inte kunde användas på alla personer. Enligt 

ambulanssjuksköterskorna var LUCAS konstant, konsekvent och kompressionerna skedde 

med samma tryck och djup vilket medförde en god kvalitet rakt igenom. LUCAS upplevdes 

av ambulanssjuksköterskorna ge förekomst av skador på personen med hjärtstopp. 

Problematik beskrevs av ambulanssjuksköterskorna uppstod när personen skulle förflyttas 

från hemmet in till sjukhus då det var mycket utrustning och hålla koll på samtidigt som 

personen skulle observeras och lastas i ambulansen. Väl i ambulansen menades det på av 

ambulanssjuksköterskorna att ljudnivån ökade i vårdutrymmet när LUCAS pågick.        

 

LUCAS är en bra maskin men jag tror dock att det finns bättre maskiner på 

marknaden. 

 

Nackdelar är att LUCAS apparaten är en stor maskin att ha med och vår version 

där ska man ha med ett drivpaket, ett stort luftpaket också, det är otympligt, det är 

stort. 

 

Vissa gånger har den inte passat rent storleksmässigt, patienterna har varit för 

stora eller för liten för LUCAS men det är ett fåtal gånger. 
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/…/ den låter ganska mycket, db är rätt så högt så egentligen ska man då ha 

öronproppar och så vidare. Fördelarna är ju att den ger jätte effektiva 

komprimeringar och dekomprimeringar. 

 

/…/ sen är den ju jobbig just när du ska flytta patienten, då är den ju i vägen också.  

 

Att lyfta blicken och se närstående 

När omhändertagandet av personen med hjärtstopp hade påbörjats upplevde 

ambulanssjuksköterskorna att mycket fokus och koncentration lades på personen som 

drabbats och tyvärr blev då de närstående åsidosatta i den akuta situationen. När situationen 

var under kontroll och all utrustning var applicerad på personen med hjärtstopp frikopplades 

en av personalen för att ta hand om närstående enligt ambulanssjuksköterskorna. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det var väldigt viktigt att ta hand om närstående och 

kontinuerligt informera och berätta för dem angående händelseförloppet och att det kunde se 

brutalt ut vid omhändertagandet. Enligt ambulanssjuksköterskorna upplevdes LUCAS som 

grotesk av vissa närstående. Ambulanssjuksköterskorna menade på att framförallt var det 

viktigt att inte lämna de närstående om de kände sig otrygga och befann sig i chock. En 

ambulanssjuksköterska beskrev att det var väldigt viktigt att förmedla till de närstående att de 

hade gjort ett bra arbete och att de fick svar på sina frågor så att de inte tog skulden över 

händelsen på sig själva. 

 

Det låter kanske kallt men oftast är man så fokuserad vid det man ska göra så att 

de närstående tyvärr kommer i andra hand /…/ 

 

/…/ när man väl har börjat få ordning så brukar vi frisätta en man att ägna sig åt 

de anhöriga dels för att lugna ner dem dels för att förklara situationen vad vi gör 

och varför vi gör det men även att man tar reda på mer information om patienten.. 

Nackdelarna är att den upplevs som väldigt grotesk för anhöriga. 

 

/…/ att man har den tiden att man sätter sig ner och går igenom och ifall de har 

frågor och framför allt påpeka till dem att dem har gjort ett bra arbete innan vi 

kom, för ofta tar de skulden på sig själv och gjorde jag rätt och kunde jag gjort 

något annorlunda och har dem bara gjort någonting så har det ju varit till hjälp 

för patienten. 
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Att en person drabbades av ett hjärtstopp var en chock för alla inblandade som varit 

närvarande. Det var delade meningar bland ambulanssjuksköterskorna om närstående skulle 

vara närvarande vid omhändertagandet av personen. En del av ambulanssjuksköterskorna 

ansåg att närstående inte skulle vara närvarande i samma rum där behandlingen pågick då de 

närstående kunde vara till bekymmer och störa omhändertagandet och då var det bättre att de 

befann sig i ett annat rum. En ambulanssjuksköterska beskrev att den eventuellt sista bilden av 

deras närstående inte skulle behöva vara då de låg livlösa på golvet.  

 

/…/ SOS var ju på flera gånger och säger att det är helt hysteriskt på platsen, ja 

det är det ju för alla, det är en självklarhet att det blir hysteriskt. 

 

/…/ vissa klarar inte av det rent mentalt utan, då får man vänligt men bestämt få 

dem till att gå in i ett annat rum om man märker att det här går liksom inte utan de 

kan göra saken mycket värre. 

 

Jag brukar alltid rekommendera dem att gå vänta i ett annat rum eftersom det inte 

ser alltid så, det är inte den bilden man ska ha det sista. 

 

Enligt en del av ambulanssjuksköterskorna var det själv upp till de närstående att bestämma 

om de ville vara med vid omhändertagandet eller inte, bara de inte var i vägen för 

ambulanspersonalen. Ville inte närstående se på situationen så backade de automatiskt 

beskrev ambulanssjuksköterskorna. Det fanns fördelar med att ha närstående närvarande när 

en person drabbats av hjärtstopp enligt ambulanssjuksköterskorna då de kunde berätta vad 

som hade hänt och ge en utförlig anamnes av personen samt att de kunde hämta exempelvis 

aktuell medicinlista och legitimation.    

 

Helt beroende på hur de själv vill om de vill vara med och titta eller inte.  

  

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att inte alla närstående klarade av situationen mentalt. 

Enligt ambulanssjuksköterskorna kunde det även upplevas av närstående att 

ambulanspersonalen var brutala vid omhändertagandet. Ambulanssjuksköterskorna menade 

på att det var viktigt att närstående fick se att allting gjordes för personen som drabbats av 

hjärtstopp, för att på så sätt kunde närstående lättare hantera och bekräfta situationen. 
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Människor som är så stabila att de klarar av att se på anhöriga under 

återupplivningen de har nog också den styrkan att klara av det eller också så 

behöver de se att vi faktiskt jobbar och gör vad vi kan, förs de åt sidan kan det nog 

i efterhand målas upp väldiga bilder att vi kanske inte gjorde det vi kunde. Den 

anhörig som ser och hör situation tror jag har det lättare att bekräfta situationen 

senare. 

  

Att hamna i etiskt svåra situationer 

Behandling påbörjades inte alltid på en person med ett hjärtstopp enligt 

ambulanssjuksköterskorna men då förekom uppenbara symtom på att personen var död såsom 

likstelhet och marmorering. Enligt ambulanssjuksköterskorna var de vitala tecknen en 

avgörande betydelse i beslutet att inte någon behandling påbörjades. Åtgärderna hos en person 

med hjärtstopp pågick längre om personen var yngre jämfört med äldre multisjuka personer 

innan åtgärderna avbröts beskrev ambulanssjuksköterskorna.   

 

/…/ principen är ju att, är patienten väldigt kall och inomhus rumstempererat, är 

kanske marmorerad, likstel då påbörjar vi inte HLR. 

 

/…/ att det har fortlöpt en tid när man känner att det finns inga vinningar /…/ 

 

/…/ när det gäller mindre barn, men då jobbar man med dem i alla fall och kör in 

dem till sjukhus, även om man vet att det är kört. 

 

Var räddningstjänsten först på plats så skulle personalen från räddningstjänsten alltid påbörja 

livräddningen enligt ambulanssjuksköterskorna. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det 

var svårt att bestämma hur länge behandlingen pågick innan det togs kontakt med 

ambulansöverläkaren för att avbryta behandlingen. Var det egentligen rätt att behandlingen 

påbörjades och vad räddades personen till var några existentiella frågor som förekom enligt 

ambulanssjuksköterskorna. Om personen hade legat en längre stund utan att någon annan 

hade påbörjat något beskrevs det av amulanssjuksköterskorna att risken var större för att 

personen hamnade i ett tillstånd med dålig mental status beroende på hjärnskadorna.   

 

/…/ ibland, kommer räddningstjänsten ut på plats så påbörjar ju dem och när vi 

kommer så ser vi kanske med en gång att nej, vi börjar inte utan vi får avsluta och 

då är det klart anhöriga undrar över att varför börja dem och inte ni fortsätter men 
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då får man försöka förklara att räddningstjänsten måste påbörja medans vi har en 

annan medicinsk kompetens så vi har rätt till att säga nej och sen att förklara att vi 

hade aldrig fått igång denna människa igen och där kommer detta etiska ska man 

in och misshandla en kropp som vi vet att vi inte kan få igång /…/ 

 

Om inte omhändertagandet påbörjades beskrev ambulanssjuksköterskorna att i största mån det 

gick gjordes det sista värdigt både för personen och de närstående och att då inte 

överdramatisera situationen. En ambulanssjuksköterska beskrev att självbestämmande 

principen vid ett hjärtstopp inte gick att ta hänsyn till om då personen hade uttryck viljan att 

inte återupplivning skulle ske.    

 

Kommer man fram och inser att det är för sent så behöver man inte 

överdramatisera situationen, då behöver man inte dra och slita utan då gör man 

det lite er stillsamt och gör det värdigt. 

 

/…/ ska man in och misshandla en kropp som vi vet att vi inte kan få igång /…/ 

kommer man till en människa som man vet är multisjuk har uttryckt enligt 

anhöriga flera gånger att de inte vill leva mer eller man kommer till en ung 

människa eller asså där man har varit frisk eller någon få sjukdomar så är det 

klart att man kanske fortare kontaktar läkaren i den äldre människans fall än vad 

man gör med den yngre sen gör man inte någon skillnad på vård och vård /…/ 

 

Det var inte alltid meningsfullt att återupplivning påbörjades, men att det ofta gjordes för att 

ha ryggen fri eller för att de skulle se bra ut för allmänheten eller de närstående enligt 

ambulanssjuksköterskorna. Ambulanssjuksköterskorna beskrev känslan av att aldrig bli van 

vid omhändertagandet av ett hjärtstopp. Ambulanssjuksköterskorna menade på att åtgärderna 

fortlöpte så länge det var behandlingsbart men då dessa avbröts uppstod det en tanke om 

personen verkligen var avliden. 

 

Ibland känns det som man kanske påbörjar HLR för låter kyligt igen men för de 

anhörigas skull man vet liksom det här kommer inte att gå /…/ 

 

/…/ känner man liksom efteråt att tänk om inte människan var död, den känslan 

finns där sen har du alla bevis på att människan har varit död men det kommer 

liksom ändå att tänk om och det tror jag nog man får leva med. 
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Att reflektera över omhändertagandet och uppföljningen 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att när personer drabbades av hjärtstop så var 

situationerna alltid individuella. Inblandad personal försökte enligt ambulanssjuksköterskorna 

att efter varje omhändertagande utvärdera och reflektera hela processen och arbetet på plats. 

Reflektionen förekom ibland i bilen och ibland på stationen. Debriefing tillämpades enbart i 

speciella och svåra fall enligt ambulanssjuksköterskorna.  

 

Brukar alltid diskutera i gruppen när vi haft ett hjärtstopp, vad som har gått bra, 

vad som gått mindre bra och så hoppas man det går bättre nästa gång. 

 

Det händer att det blir debriefing men det är inte så ofta det är när det är någon 

som känner att det här var svårare än vad det brukar vara så att säga, mår dåligt 

helt enkelt /.../ 

 

Enligt ambulanssjuksköterskorna var arbetskollegan en viktig person i reflektionsarbetet. Att 

ha ett bra kollegialt stöd var av en stor betydelse då mycket tid och nära kontakt spenderades 

tillsammans på arbetsplatsen enligt ambulanssjuksköterskorna. Ambulanssjuksköterskorna 

beskrev även att det var viktigt att känna av sin kollega om det fanns ett behov av att prata om 

omhändertagandet av hjärtstoppet. Ambulanssjuksköterskorna menade på att reflektionen 

bestod av att de tekniska momenten stämdes av i syfte att förbättra omhändertagandet till 

nästa tillfälle.  

 

/…/ man stämmer bara av de tekniska momenten så att de har funkat. 

Sen får man känna av sina kollegor runt omkring också, någon som är ny kanske 

detta här är något väldigt traumatisk /…/ 

 

/…/ ju mer du hinner arbeta med en patient ju mer hinner du knyta upp dig 

känslomässigt också.  

 

/…/ man kan ha varit med om något jätte jobbigt och sen 10 minuter efter så har 

man ett annat uppdrag som man måste vara redo för /…/ 

 

Enligt ambulanssjuksköterskorna var uppföljningen efter ett hjärtstopp oftast bristfällig och 

ofta fick inte personalen reda på hur det gick sedan. Ville ambulanspersonalen få uppföljning 
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kontaktades ambulansöverläkaren men denna uppföljning tog i regel väldigt lång tid innan 

besked kom. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att lämnades person på ett stort sjukhus så 

försvann de ofta i mängden medans vid ett mindre sjukhus var det lättare att få uppföljning. 

Istället för att behöva vänta på uppföljning av ambulansöverläkaren tog ofta den berörda 

ambulanssjuksköterskan själv kontakt med slutenvården för uppföljning. En 

ambulanssjuksköterska menade på att ambulanspersonalen inte skulle behöva gissa sig till om 

hur det gick för personen eller att slippa behöva få reda på det ute i samhället. Ett behov fanns 

enligt ambulanssjuksköterskorna för enkel uppföljning inom den prehospitala verksamheten 

för att på så viss utveckla kompetensen bland personalen. Samtliga personer som drabbats av 

hjärtstopp registrerades enligt ambulanssjuksköterskorna i hjärtstoppsregistret.   

 

Är det sen, är man på sjukhuset man lämnat över en person med puls och andning 

efter ett hjärtstopp så är det alltid spännande att se vad kommer dem fram till 

under tiden man är där, sedan kan man då välja om man vill ha uppföljning så 

kommer det, så småningom men det lär ta tid men den korrekta vägen är att gå via 

RLS så följer de upp och kollar.  

 

Man tar kontakt med sjukvården så att säga antingen samma dag eller dagen efter 

för att få uppföljningen sen så fortsätter man följa upp det. 

 

P.g.a. sekretess, människor är så hemliga idag och de är så viktiga så därför måste 

de omgärdas av så mycket sekretess och därför är vi inom ambulanssjukvården är 

väldigt duktiga på att gissa, vi gissar om patienter, vi gissar om sjukdom och 

tillstånd därför vi får väldigt dålig återkoppling, väldigt begränsade möjligheter 

till återkoppling till patientfall så att jag kan hålla på att gissa om åkommor och 

skador år ut och år in utan jag får ingen bekräftelse på om jag gissar rätt eller fel 

/…/ 

Diskussion  

Syftet med examensarbetet var att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av 

omhändertagandet av personer med hjärtstopp. Resultatet visade att förberedelserna 

på väg ut till personer med hjärtstopp innebar att gå igenom för sig själv och 

tillsammans med kollegan vilken utrustning som var aktuell att ta med sig in till 

personen och att få vetskap om andra enheter var på väg som assistans. Att försöka 

förbereda sig mentalt var ofta en omöjlighet enligt resultatet, då tankarna om vad 



20 
 

som väntade överensstämde med verkligheten. Ross Adjie, Leslie och Gillman 

(2007) beskriver att sjukvårdspersonal som arbetar på en arbetsplats där hjärtstopp 

förekommer är tryggare och bättre förberedda vid en akut situation. Förberedelser är 

en viktig och betydande faktor i att hantera och reducera stressen vid ett hjärtstopp. 

Soo, Grey, Young, Skene och Hampton (1999) visar på att överlevnaden för personer 

med hjärtstopp ökade beroende på ambulanspersonalens yrkeserfarenhet inom 

verksamheten då erfaren ambulanspersonal förbereder sig bättre och snabbare.  

 

Det beskrevs i examensarbetets resultat att ambulanssjuksköterskorna hade en årlig 

repetitionsutbildning gällande HLR både för vuxna och barn. Utbildningen ansågs av 

deltagarna som bra men att arbetslagen själv kunde utveckla utbildningen och 

träningen genom att genomföra egna träningsscenarion. Baskett, Nolan, Handley, 

Soar, Biarent och Richmond (2005) menar att optimala träningsintervaller för de 

flesta personer är var sjätte månad om de inte utövar HLR regelbundet. Behovet av 

uppdatering gällande HLR färdigheter är individuell och beroende på i vilken 

verksamhet utövaren befinner sig i. Baskett, Steen och Bossaert (2005) beskriver 

också att frånvaro av regelbunden utbildning i HLR skapar otrygghet hos utövaren 

vilket kan vara en av förklaringarna till känsla av bristande kompetens.  

 

Att utföra manuella bröstkompressioner vid HLR till en person med ett hjärtstopp upplevdes 

enligt resultatet som tröttande och med en avtagande effektivitet ju längre omhändertagandet 

pågick. Manuella kompressioner beskrevs medföra skador på personen vilket upplevdes som 

skrämmande. Ashton, McCluskey, Gwinnutt och Keenan (2002) menar på att livräddarna blir 

uttröttade snabbare än vad de själva tror, andelen korrekta kompressioner minskar under 

tidens lopp och därmed sjunker effektiviteten och kvaliteten på kompressionerna. Vältränade 

personer har större förutsättningar att orka utföra effektiv HLR under lång tid. Kunskap och 

attityder till HLR är varierande och förknippat med obehag och osäkerhet för en del. Enligt 

Hoke och Chamberlain (2004) förekommer skador vid manuell HLR för att åstadkomma 

optimal effektivitet av hjärtkompressionerna och därmed rädda personens liv.  

 

Ambulanssjuksköterskorna i examensarbetet beskrev att arbetsmiljön vid manuell HLR var 

viktig gällande främst att få bra med plats och en god kommunikation kollegorna emellan för 

att upprätthålla en god kvalitet och effektivitet på kompressionerna. Enligt Dickerson (2002) 

ställs det höga krav på flexibilitet på ambulanspersonalen då arbetsmiljön för prehospital 
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akutsjukvård genomförs i varierande miljöer, i stort sett var som helst där personen befinner 

sig. Miljön på hämtplatsen kan vara olika och har stor betydelse för vårdarens möjligheter att 

utföra vård och behandling. Vårdaren kan även ställas inför många självständiga beslut 

gällande vård och behandling och är därför mycket beroende av sin arbetskamrat. Prehospital 

akutsjukvård är en form av parvård och kräver tillit till varandra då de ofta arbetar i nya och 

främmande miljöer, ibland utan möjlighet till verbal kommunikation mellan varandra. 

 

Det beskrevs i resultatet att LUCAS apparaturen ansågs vara effektiv och att apparaturen 

konstant och kontinuerligt utförde kompressioner med samma djup och tryck samt att den 

även skötte dekomprimeringen hos personen med hjärtstopp. Fördelarna kring LUCAS 

beskrevs vara att den frigjorde ambulanssjuksköterskornas händer till annat och att 

säkerhetsaspekten under transporten i ambulansen ökades. Nackdelarna med LUCAS 

beskrevs vara att den inte var optimal för alla människor då det inte passade alla och att 

varianten med LUCAS och tillhörande drivpaket inte var optimalt då detta var mycket 

utrustning som dessutom var tung och otymplig. Enligt Rubertsson och Karlsten (2005) är 

hjärt- och lungräddning med LUCAS vid ett hjärtstopp signifikant bättre, cirkulationen 

avseende cardiac output samt genomblödning till hjärnan ökar jämfört med manuella 

kompressioner. Axelsson, Nestin, Svensson, Axelsson och Herlitz (2006) beskriver dessutom 

att under ambulanstransporten utgör det en risk för ambulanspersonalen att försöka göra 

manuella hjärtkompressioner medan ambulansen rör sig i hög hastighet. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde det som positivt att deras händer friades från att utföra 

kompressioner och att LUCAS arbetade medan annan vård och behandling kunde utföras på 

och runt om personen med hjärtstopp. LUCAS kunde utföra kompressioner medan personen 

med hjärtstopp förflyttades. Enligt Steen, Sjöberg, Olsson och Young (2005) påverkas inte 

kompressionernas kvalitet när LUCAS används vid förflyttning och transport av personen.  

 

Enligt ambulanssjuksköterskorna förekom samma skador på personen med hjärtstopp oavsett 

om det var manuell HLR eller HLR med LUCAS. De skador som är vanligast förekommande 

i samband med manuell och mekanisk HLR är skador på revben, lever och mjälte i samband 

med hjärt- och lungräddningen (Smekal, Johansson, Huzevka & Rubertsson, 2009). Vid 

obduktion av patienter som erhållit LUCAS HLR men inte överlevt efter hjärtstoppet, har 

obducenter funnit skador på inre organ. Dessa skador har bland annat varit retrosternal och 

mediastinal blödning, ruptur av aorta ascendens och av aortaaneurysm, infradiafragmala 

skador och leverblödningar. Flertalet av dessa skador har även påvisats vid obduktion av 
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patienter som erhållit ”traditionell” HLR (Englund & Kongstad, 2005). Enligt Vatsgar, 

Ingebrigtsen, Fjose, Wikström, Nilsen och Wik (2006)förekommer inga komplikationer vid 

användandet av LUCAS förutom märke på bröstkorgen efter sugkroppen från apparaturen.  

 

Enligt en del av ambulanssjuksköterskorna var det upp till de närstående att själv bestämma 

om att vara närvarande vid omhändertagandet av en person med ett hjärtstopp eller inte. En 

del av ambulanssjuksköterskorna ansåg att närstående inte skulle vara närvarande vid 

omhändertagandet då de kunde påverka omhändertagandet negativt. Nackdelen med att ha 

närstående närvarande var enligt ambulanssjuksköterskorna att inte alla klarade av det mentalt 

att stå sida vid sida med sin livlösa bekant och det förelåg då en risk att de istället var i vägen 

för ambulanspersonalen. Fördelarna med att ha de närstående vid sin sida under 

omhändertagandet beskrevs vara att de såg att allting gjordes för att rädda den drabbades liv 

och på så sätt kunde de hantera situationen mentalt i ett senare skede. Duran, Oman, Abel, 

Koziel och Szymanski (2007) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal kan uppleva en oro 

inför hur närstående kan reagera när de närvarar vid HLR men också hur de kommer att 

minnas den sista tiden med sin älskade, de kan då bli traumatiserade och därmed störa 

behandlingen av personen. Även Hemming Rutherford, Hudson och Richuso (2003) menar att 

närstående upplever allt och att de genom sin närvaro också får se att allt som kan göras 

verkligen görs för den sjuke. Enligt Duran et al. (2007) kan närvaron av närstående vid HLR 

resultera i en brist på diskussion i arbetslaget. Examensarbetets resultat beskrev också att 

HLR ibland startades för närståendes skull för att det skulle se bra ut. Det framkommer av 

Sandmans och Nordmarks (2006) att personalen ibland påbörjade HLR av hänsyn till 

anhöriga. Boie, Moore, Brummet, och Nelson (1999) menar på att det är vanligt att närstående 

som blir tillfrågade verkligen vill vara närvarande under upplivningsförsöken och av dem som 

har denna erfarenhet kommer över 90 procent göra samma val igen. Närstående har flera 

fördelar med att vara närvarande under upplivningsförsöken och däribland får hjälp med 

realism av döden och lättnad för sorgprocessen om personen med hjärtstopp inte överlever. 

Axelsson, Zettergren och Axelsson (2005) menar att det är positivt för personalen att 

närstående är närvarande vid ett hjärtstopp eftersom det ökar respekten för personen och 

medvetenheten om patientens integritet. Samtidigt beskriver de också negativa effekter av 

närvarande anhöriga genom den ökade stressen för personalen, känslan att bli studerad och 

risken för påfrestningar på den närstående samt rädsla för att den närstående ska störa arbetet.  
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Enligt resultatet i examensarbetet påpekades att HLR inte alltid påbörjades hos på personer 

med ett hjärtstopp men att de då uppvisade uppenbara tecken på att döden hade inträffat. De 

vitala parametrarna var avgörande i hur länge omhändertagandet skulle ha pågått innan 

ambulansöverläkaren kontaktades för att avsluta behandlingen. Det beskrevs av 

ambulanssjuksköterskorna att det gjordes skillnad gällande tiden för behandlingen beroende 

på om det var ett barn, en frisk vuxen eller en sjuk vuxen som hade drabbats av ett hjärtstopp. 

Enligt ambulanssjuksköterskorna upplevdes det svårt att följa självbestämmande principen då 

ambulanssjuksköterskorna inte ha någon möjlighet att få reda på hur personens önskemål såg 

ut gällande återupplivning. Enligt Holleran (2002) måste konsekvenserna av 

sjukvårdspersonalens handlande ses både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Löfmark 

och Nilstun (2000) beskriver att återupplivningsförsök inte ska vara en reflexhandling utan en 

åtgärd som sätts in efter att ha bedömt individuella omständigheter, personens önskningar och 

dennes prognos. Risken finns att HLR utförs mot personens vilja och att ambulanspersonalen 

på så vis bryter mot principen om patientens rätt till självbestämmande och autonomi. 

Socialstyrelsen (1992) tar upp att all vård ska bedrivas utifrån principen att göra gott och 

lindra lidande. Lidandet är subjektivt och kan vara både fysiskt, psykiskt eller existentiellt. 

Enligt lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens ansvarsområde (LYHS 1998:531) 

har all sjukvårdspersonal ett eget ansvar för de arbetsuppgifter som utförs. De skall utföras 

enligt de direktiv som finns inom organisationen. Arbetet ska utföras i överrensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Personen skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- 

och sjukvård som uppfyller dessa krav.  

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att kontakt togs alltid med ambulansöverläkaren när 

åtgärderna skulle avbrytas då omhändertagandet inte gav den förväntade responsen hos 

personen som hade drabbats av hjärtstopp. Ambulansöverläkaren i sin tur fattade besluten. I 

lagen om kriterier för bestämmande av människans död (1987:269) är det en läkares uppgift 

att konstatera ett dödsfall. Döden fastslås ha inträffat när andningen och blodcirkulationen har 

upphört och varat så länge att det med säkerhet kan avgöras att hjärnans samtliga funktioner 

totalt och oåterkalleligt har fallit bort. Bedömningen får göras av ambulanssjuksköterskorna 

per telefon   

 

I resultatet beskrevs det även att det var viktigt efter ett hjärtstopp enligt 

ambulanssjuksköterskorna att stämma av momenten tillsammans med sina kollegor som hade 

varit närvarande under omhändertagandet, dels för att utveckla arbetet men även för att 
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motverka att någon skulle må dåligt. Debriefing användes enbart i svårare situationer. Det 

framkom av ambulanssjuksköterskorna att stödet från arbetskamraterna efter ett hjärtstopp var 

av betydande del eftersom samtliga hjärtstopp beskrevs vara individuella. Enligt 

Socialstyrelsen (1991:2) ställs det stora krav på personalen som medverkar vid trauma. Det är 

därför av stor vikt att personalen får stöd med att bearbeta dessa upplevelser. Vid mindre 

trauma kan stödet utgöras av arbetskollegor. Vid stora omständigheter bör en särskild 

psykologisk debriefing erbjudas. Debriefing bör vara obligatoriskt på varje arbetsplats 

eftersom det reducerar risken för posttraumatiska stressreaktioner och underlättar återgången 

till det ordinarie arbetet. Det är viktigt att arbetskamrater inom ambulansverksamheten är 

uppmärksamma på reaktioner efter en traumatisk händelse och sätter in återgärder vid behov 

för att undvika att personalen själv mår dåligt (Socialstyrelsen, 1991:2).  

Metoddiskussion  

Examensarbetets syfte styrde valet av metod. Studiens design blev följaktligen kvalitativ, 

intervjubaserad med tematisk innehållsanalys. En kvalitativ metod används för att få en 

inblick för en människas levda erfarenhet, uppfattningar och upplevelser (Polit & Beck, 

2008). Urvalet av deltagare var ett ändamålsenligt urval där ambulanssjuksköterskor som 

uppfyllde inklusionskriterierna och som ville berätta om sina erfarenheter valdes ut (Polit & 

Beck, 2008). Det praktiska urvalet gjordes av en enhetschef med insikt om syftet med 

examensarbetet. Eftersom det var enhetschefen som gjorde urvalet till studien fanns det en 

risk att han valde ut de arbetskollegor som han umgicks och träffade mest. Enligt Polit och 

Beck (2008) är det en styrka att informanter väljs ut av en oberoende part då det stärker 

studiens trovärdighet. En styrka i föreliggande examensarbete är bredden på urvalet då några 

av deltagarna har en lång erfarenhet av prehospital verksamhet medans några av deltagarna 

har lite kortare erfarenhet. Deltagarna i studien beskrev sina erfarenheter på olika sätt.  

 

En pilotintervju genomfördes för att testa frågornas relevans. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är det viktigt att genomföra en pilotintervju innan intervjuprocessen börjar. Det ökar 

förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel mellan informanter och intervjuare. 

Författaren till examensarbetet hade erfarenheter när det gäller att intervjua. En digital 

diktafon användes för att registrera intervjuerna och för att möjliggöra transkribering från 

talspråk till skriftspråk. Nackdelen med att använda en diktafon vid intervjuer är att den kan 

utgöra ett hinder genom att påverka deltagarens svar eftersom ett visst obehag kan kännas 
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över att intervjuerna spelas in. Kvale och Brinkmann (2009) nämner att nackdelar med 

användandet av en diktafon är att det gås miste om ansiktsuttryck och kroppsuttryck hos 

deltagarna. Antalet intervjupersoner ansågs vara tillräckligt då resultatet svarade mot 

examensarbetets syfte. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att ett rimligt antal deltagare i 

kvalitativa studier är 15 ± 10. Semistrukturerade intervjuer användes vid datainsamlingen och 

enligt Polit och Beck (2008) säkerställer det att intervjuaren ställer frågor som är relevanta för 

syftet samtidigt som intervjupersonen ges möjlighet att berätta fritt. Risken med 

semistrukturerade intervjuer är att det kan framkomma mindre detaljerade beskrivningar.  

 

Analysen följde Downe-Wamboldts (1992) metodbeskrivning av kvalitativ innehållsanalys. 

Enligt Polit och Beck (2008) är kategoriseringen viktig och för att på ett effektivt sätt få fram 

tydliga kategorier, därför har författaren till detta examensarbete lagt ner extra tid i 

kategoriseringen. Vidare menar Polit och Beck (2008) att forskaren kontinuerligt ska försöka 

hålla så god kvalitet på materialet som möjligt genom att konstant verifiera exakthet, för att 

inte riskera att tappa eller förlora essentiellt innehåll. För att uppnå trovärdighet inom den 

kvalitativa forskningen ska studien ha redovisat och diskuterat sitt framkomna resultat med 

informanterna (member check) samt data ska vara av god kvalitet och detta kan uppnås 

genom citat (Polit & Beck, 2008). Trovärdigheten i studien bestyrks genom hela 

analysprocessen då författaren har varit textnära och insamlad data svarar på det avsedda 

syftet. Citat styrker det erhållna resultatet i examensarbetet. En brist är att författaren inte har 

använt sig av member check och diskuterat resultatet med deltagarna då detta inte upplevdes 

kunna genomföras beroende på tidsbrist. Författaren har tidigare arbetat på en hjärtavdelning 

och där behandlat och omhändertagit personer med hjärtstopp. Därmed fanns en viss 

förförståelse om hur personal som har behandlat personer med hjärtstopp kan uppleva ett 

omhändertagande kring ett hjärtstopp. Polit och Beck (2008) menar att resultatets objektivitet 

kan påverkas både positivt och negativt av den förförståelse eller de fördomar som forskaren 

beträder arenan med.  Den positiva aspekten kan bestå av att förförståelsen och kunskapen 

som föreligger hos författaren kan resultera i förbättrade intervjuer och djupare kunskaper om 

deltagarnas erfarenheter i samband med ett hjärtstopp. Den negativa aspekten består av att 

författarens förförståelse kan påverka analysarbetet genom att omedvetet i sin tolkning 

komma med egna erfarenheter och kunskaper och därmed förvränger det deltagarna 

egentligen menar (Polit & Beck, 2008).  
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Konklusion  

Examensarbetet ger kunskap om ambulanssjuksköterskor erfarenheter av omhändertagandet 

av personer som drabbats av hjärtstopp. För ambulanssjuksköterskor är ett hjärtstopp ett 

tillstånd som är väldigt individuellt från person till person och ingenting som 

ambulanssjuksköterskorna kan förbereda sig på mer än att ha med sig nödvändig utrustning 

och aktuella behandlingsriktlinjer. Att genomföra manuella bröstkompressioner och att få 

träna HLR teknik årligen ger en bättre möjlighet till utveckling gällande basalt 

omhändertagande av personer med hjärtstopp. Att det finns tekniska hjälpmedel att tillgå när 

en person drabbas av hjärtstopp förbättrar det prehospitala omhändertagandet och gör att 

ambulanssjuksköterskorna kan koncentrera sig på annat kring omhändertagandet. När en 

person drabbas av hjärtstopp ligger framförallt fokus på den drabbade men även närstående 

finns med i bilden och de behöver uppmärksammas av ambulanssjuksköterskorna då ett 

hjärtstopp är en chock för många. Ambulanssjuksköterskor ställs dagligen för många etiska 

svåra beslut och så även vid när personer drabbas av hjärtstopp och då om hur länge ett 

omhändertagande ska pågå och om hur livskvalitet kan påverkas hos personen med hjärtstopp. 

Uppföljningen efter att ha behandlat en person med ett hjärtstopp sker oftast på eget initiativ 

av ambulanssjuksköterskan och detta behöver utvecklas organisatoriskt för att på sikt även 

förbättra det prehospitala omhändertagandet av personer med hjärtstopp. Resultatet i 

föreliggande examensarbete kan förbättra omvårdnaden för ambulanssjuksköterskor som 

omhändertar personer med hjärtstopp prehospitalt eller sjuksköterskor intrahospitalt som 

arbetar på en vårdavdelning där hjärtstopp är vanligt förekommande. Genom detta 

examensarbete upplyses vilka aspekter som är vanligt förekommande vid ett hjärtstopp och 

kan på så sätt kan förbereda personal på oväntade akuta situationer. Ett omhändertagande 

kring en person som har drabbats av ett hjärtstopp är inriktat på teknisk apparatur samtidigt 

som situationen för personen med hjärtstopp är viktigast av allt.  
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Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad  2011-01-23 

 

Förfrågan om deltagande i examensarbete  

Information till dig som är specialistsjuksköterska och arbetar inom ambulanssjukvården med 

erfarenhet av att utföra hjärt- och lungräddning prehospitalt till personer med hjärtstopp. 

 

I Sverige drabbas årligen mellan 6 000 till 10 000 individer av hjärtstopp. Majoriteten av 

hjärtstoppen förekommer utanför sjukhuset och som först i vårdkedjan larmas ofta 

ambulanspersonalen till platsen för att påbörja det akuta omhändertagandet. Tidigare 

forskning visar på att det är svårt att upprätthålla en god kvalitet på bröstkompressionerna vid 

manuell HLR. Mekanisk bröstkomprimering finns i form av LUCAS som är ett hjälpmedel 

för ambulanspersonalen att utföra HLR i bilen under transport. Syftet med detta 

examensarbete är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av HLR prehospitalt vid 

hjärtstopp. Jag vänder mig till dig som har utfört HLR prehospitalt på en patient som varit 

drabbad av ett hjärtstopp.  

 

Examensarbetet kommer att genomföras genom en intervju med ett antal frågor inriktade mot 

syftet. Beräknad tid för genomförandet av intervjun är ca 30-60 minuter. Vid intervjun 

kommer en digital diktafon/mp3 spelare att användas för att intervjun sedan kunna skrivas ut 

ordagrant. Intervju frågorna kommer att beröra dina erfarenheter rörande HLR och hjärtstopp. 

All information kommer att behandlas konfidentiellt i studien och sedan presenteras resultatet 

på ett sådant sätt att deltagarna i studien inte kan identifieras. Insamlat material kommer att 

analyseras och sammanställas i ett examensarbete, när det är godkänt kommer det att 

publiceras på universitetets hemsida http://pure.ltu.se/portal/ 

Om du är intresserad av att delta i studien, skicka in svarstalongen som medföljer i detta brev 

i det bifogade svarskuvertet. Jag kommer därefter att kontakta dig för överenskommelse om 

tid och plats för intervjun. Om du vill ställa frågor om studien kontakta mig genom 

nedanstående kontaktuppgifter för ytterligare information. Deltagandet är frivilligt och kan 

när som helst avbrytas. Endast författaren och handledaren kommer att ha tillgång till 

materialet. Materialet kommer att raderas när examensarbetet är godkänt och publicerat.  

Student Handledare 

Larsson Ricard Engström Åsa 

Intensivvårdssjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska 

Specialistutbildning inom 

Ambulanssjukvård 

Universitetslektor i 

Omvårdnad 

0708-538950 0920-49 1000 

riclar-9@student.ltu.se asa.engstrom@ltu.se  

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

 

Till dig som har utfört HLR prehospitalt vid ett hjärtstopp. 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

 
Jag önskar bli kontaktad för ytterligare information:   

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående examensarbete:  

 

 

Datum: ……………………………………………………………………………..  

 

Namn: ………………………………………………………………………. 

 

Underskrift: ………………………………………………………… 

   

E-post alt. Tel nr: ………………………………………………………… 
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Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

- Specialistutbildning: 

- Erfarenhet: 

- Kön:  

 

1. Beskriv hur du förbereder dig på väg ut när du fått larm om att en person drabbats av 

hjärtstopp. 

 

2. Beskriv dina erfarenheter av att ge HLR till personer med hjärtstopp. 

 

3. Beskriv dina erfarenheter av att använda LUCAS i samband med hjärtstopp. 

 

4. Fördelar respektive nackdelar med LUCAS? 

 

5. Beskriv dina upplevelser kring att möta närstående i samband med att en person 

drabbats av hjärtstopp. 

 

6. Beskriv eventuella erfarenheter av att har avstå från att påbörja HLR. 

 

7. Berätta om etiskt svåra situationer i samband med HLR. 

 

8. Beskriv hur du/ni reflekterar över att ha varit med om en persons hjärtstopp. 

 

9. Berätta om patient uppföljningen efter ett hjärtstopp? 
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10. Berätta om hur din utbildning/fortbildning i HLR? Saknar du något? 

 

11. Övriga erfarenheter om detta som du vill delge?  

 

Uppföljande/utvecklande frågor: 

- Kan du beskriva det mer... 

- Hur menar du då? 

- Vad tänker du då? 

- Hur känns det…? 

- Varför tror du att det är/var så? 

- Vad kan det bero på? 

 

 

 


