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Abstrakt 

År 2017 behandlades 2427 personer med hjärt-lungräddning (HLR) på svenska sjukhus. Det 

är en liten andel i jämförelse med hur många patienter som vårdades samma år. Eftersom en 

HLR-situation är något som sker sällan på ett sjukhus så var syftet med denna litteraturstudie 

att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid hjärtstopp och hjärt-lungräddning på sjukhus. 

Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats där 10 artiklar 

analyserades. Fyra huvudkategorier identifierades, Att bristande struktur och ordning har 

en negativ påverkan på kvaliteten vid HLR, Att familjens närvaro ökar känslan av stress, Att 

det finns en osäkerhet om HLR är etiskt korrekt, Att det är svårt att hantera sina känslor och 

Att vara i behov av kunskap och kontinuerlig utbildning. Resultatet visade att sjuksköterskor 

upplever HLR-situationer som stressande och oorganiserade, de känner sig bevakade vid 

familjens närvaro och det finns en rädsla att närstående ska störa. Sjuksköterskor upplever 

etiska dilemman vid HLR-situationer och känslorna som uppstår beror mycket på resultatet 

för patienten. Kunskap och utbildning framkom som viktigt för att vara förberedd inför dessa 

akuta situationer. Slutsatsen är att sjuksköterskor är i behov av mer utbildning och debriefing 

efter HLR för att lättare kunna hantera sina känslor efter återupplivningen. Teamarbete 

behövde också fungera bra för att sjuksköterskorna skulle känna sig säkrare i en 

återupplivningssituation.  

 

Nyckelord: hjärtstopp, hjärt-lungräddning, sjuksköterska, upplevelser, kvalitativ 

innehållsanalys, omvårdnad. 
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Plötsligt hjärtstopp är en av de ledande dödsorsakerna i Europa och varje år drabbas 55 – 113 

personer per 100 000 invånare (Bossaert et al., 2015). Det finns flera orsaker till att en person 

drabbas av hjärtstopp och det vanligaste är på grund av hjärtorsaker (50–60%) såsom 

hjärtinfarkt, arytmi eller hjärtsvikt. Ett hjärtstopp kan också ske på grund av 

andningsinsufficiens vilket är den näst vanligaste orsaken (15–40%) (Andersen, Holmberg, 

Berg, Donnino & Granfeldt, 2019). När en person drabbas av hjärtstopp innebär det enligt 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (u.å) att hjärtats elektriska system inte fungerar och den 

normala hjärtrytmen övergår till ett ventrikelflimmer som sedan enligt Bossaert et al. (2015) 

utan behandling försämras till asystoli. Ett ventrikelflimmer innebär att hjärtats förmåga att 

pumpa ut blod till kroppen avtar vilket leder till att cirkulationen upphör, vilket medför att 

hjärnan drabbas av syrebrist och personen blir medvetslös (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, u.å). 

 

Hur allvarliga skador en person som drabbas av ett hjärtstopp får beror enligt Geri et al. 

(2014) till stor del på hur länge hjärnan har varit utan perfusion. Syrelagret i hjärnan går 

förlorat inom 20 sekunder från att hjärtstoppet inträffar. Trots återkomst av spontan 

cirkulation och perfusion till hjärnan kan hjärnskadorna fortsätta att förvärras. En låg 

perfusion till hjärnan är något som ofta observeras efter ett hjärtstopp och det orsakar 

kramper, hypertermi och onormala koldioxidnivåer. Detta leder till sekundära hjärnskador 

som kan förvärra den initiala hjärnskadan. Hos personer som överlever ett hjärtstopp kan 

symtom som nedsatt minne och kognitiv funktionsnedsättning ses och enligt Georgiou et al. 

(2015) har studier visat på kognitiv nedsättning hos upp till 50% av de överlevande. Forslund, 

Jansson, Lundblad och Söderberg (2017) beskriver att människor som överlevt ett hjärtstopp 

känner att upplevelsen är närvarande flera månader efter händelsen, att de ville förstå vad 

som hade hänt och sökte svar. De beskriver att kroppen känns begränsad och att det krävs 

utmaningar för att upptäcka att aktiviteter kan utföras utan obehag. Att överleva innebar att 

lära sig leva med andra förutsättningar än innan de drabbades av hjärtstopp. Den kognitiva 

nedsättningen innebar att de var tvungna att göra listor och planeringar för dagen. De flesta 

personer som överlevt ett hjärtstopp upplevde att de fått en andra chans i livet.  

 

Ketilsdottir, Albertsdottir, Akadottir, Gunnarsdottir och Jonsdottir (2014) berättar att personer 

som överlevt ett hjärtstopp upplevde det som tryggt att vårdas på sjukhus. Att få vägledning 

av sjukvårdspersonal var viktigt, det var också viktigt att tillhöra en grupp och kunna prata 

samt dela erfarenheter med de som varit med om en liknande situation. Personer som 
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drabbats av ett hjärtstopp upplevde minnesluckor före, under och efter händelsen som det 

största problemet. De drabbade beskrev en känsla av att allt var bra men i själva verket kände 

de inte själv vad som skett. När de låg med starka smärtor tackade dem nej till hjälp för 

rädslan av att bli förlöjligad. De uttryckte att när någon lagt ner sin tid på att rädda ditt liv är 

du skyldig dem att fortsätta leva. Alzghoul (2014) beskriver att sjuksköterskor som vårdar 

traumapatienter upplever känslor av stress, oro och sårbarhet men att klinisk erfarenhet 

underlättar situationen. Känslorna kring situationen kunde förvärras om sjuksköterskan kände 

patienten sedan tidigare eller om patienten var ung. Sjuksköterskor beskriver det som 

fantastiskt när personer överlever ett trauma. Ena minuten vet du inte om personen kommer 

överleva och en vecka senare får de åka hem. 

 

Bossert et al. (2015) beskriver kedjan som räddar liv för en framgångsrik behandling av 

personer som drabbats av hjärtstopp och innebär att tidigt känna igen varningssignaler, att 

tidigt larma för att förhindra ett hjärtstopp, att hjärt-lungräddning (HLR) påbörjas tidigt för att 

vinna tid, att defibrillering vid ventrikelflimmer/ventrikeltakykardi sker tidigt för att starta 

hjärtat och att god vård ges efter hjärtstopp för att bevara en god livskvalitet för den drabbade. 

En omedelbar start av HLR kan fördubbla eller fyrdubbla överlevnaden vid ett hjärtstopp. 

Tiden är den mest avgörande faktorn, för varje minut som går utan att behandling sätts in ökar 

dödligheten med 10%. Koster et al. (2015) beskriver att allmänheten förväntar sig att all 

sjukvårdspersonal ska kunna utföra HLR. Bossaert et al. (2015) menar att de viktigaste 

observationerna för att diagnostisera ett hjärtstopp är att personen är medvetslös och har 

onormal eller ingen andning. Vid hjärtstopp som inträffar på sjukhus är målet enligt Svenska 

rådet för hjärt-lungräddning (2016) att HLR startas inom en minut, larm inom en minut och 

att defibrillering sker inom tre minuter om det är indikerat.  

 

All sjukvårdspersonal ska enligt Koster et al. (2015) kunna identifiera ett hjärtstopp, tillkalla 

hjälp och påbörja HLR. Hjärt-lungräddning på sjukhus innefattar att en person påbörjar HLR 

medan en annan larmar ett räddningsteam och hämtar akututrustning och defibrillator. Hjärt-

lungräddning ska utföras med 30 hjärtkompressioner med ett djup på minst 5 cm och max 6 

cm och en takt på 100–120 kompressioner per minut följt av två inblåsningar. Inblåsningarna 

ska göras med den mest lämpliga utrustningen, såsom pocketmask eller andningsballong, som 

finns till hands och ska ske under en sekund tills bröstkorgen höjer sig, syrgas ska tillföras så 

snabbt som möjligt. Under tiden HLR pågår och om det finns tillräckligt med personal kan 

läkemedel förberedas som akutteamet kan ha användning av. Den utsedda ledaren för 
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återupplivningen ska övervaka kvaliteten av HLR och ska om möjligt byta ut personal om 

kvaliteten brister. 

 

Den exakta följden av händelseförloppet vid ett hjärtstopp på sjukhus beror enligt Koster et 

al. (2015) bland annat på var patienten befinner sig, om patienten är övervakad, hur många 

som svarar på larmet och vilken utrustning som finns tillgänglig samt hur erfaren personalen 

som är först på plats är. Det är viktigt, om det är möjligt, att personalen gör det som de har 

mest erfarenhet av eftersom de kan ha olika nivåer av skicklighet i att hantera hjärtstopp. 

Sjuksköterskor som arbetar inom intensivvård och akutmedicin kan exempelvis ha mer 

avancerade återupplivningsförmågor än personal som inte utför det regelbundet. Andersen et 

al. (2019) menar att HLR av god kvalitet förbättrar resultatet både för personer som drabbats 

av hjärtstopp på sjukhus eller utanför sjukhus, därav är optimering av kvaliteten på HLR en 

viktig prioritering. Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016) belyser utbildningsmålen för 

HLR inom sjukvård. Dessa är bland annat att all sjukvårdspersonal ska vara utbildade i HLR 

för sjukvårdspersonal (S-HLR) för vuxna och barn samt att vårdpersonal med patientkontakt 

ska repetera S-HLR minst en gång per år men helst varje halvår.  

 

Under 2017 behandlades 2427 personer med HLR på grund av hjärtstopp på sjukhus i 

Sverige varav 770 överlevde, det är en överlevnad på 32%. Hjärt-lungräddning påbörjades 

inom 1 minut i 93% av fallen (Svenska hjärt-lungräddningsregistret, u.å). Andersen et. al 

(2019) visar att 50% av alla hjärtstopp som inträffar inom sjukhus sker på en vårdavdelning, 

medan den resterande hälften sker på till exempel en intensivvårdsavdelning eller i en 

operationssal. Det finns också situationer, enligt Koster et al. (2015) när återupplivning inte 

är lämplig och det bör då överväga om att ta ett beslut om att inte utföra HLR.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2018) hanterade slutenvården under 2017 cirka 1.5 miljoner 

vårdtillfällen. Under samma år behandlades cirka 2400 personer med HLR inom sjukhuset, 

vilket visar att dessa tillfällen är ovanliga händelser. Genom att studera sjuksköterskors kan 

ökad förståelse och kunskap fås om hur dessa sällsynta händelser påverkar dem och deras 

förutsättningar att vara förberedd vid tillfället. Syftet med litteraturstudien var därför att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av hjärtstopp och hjärt-lungräddning på sjukhus.  
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Metod 

Eftersom syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

hjärtstopp och hjärt-lungräddning på sjukhus valdes en kvalitativ ansats. Holloway och 

Wheeler (2010, s. 13) beskriver att kvalitativ ansats har som syfte att tolka, förstå och 

beskriva olika sociala fenomen och används bland annat för att undersöka upplevelser och 

känslor hos olika människor.  

 

Litteratursökning 

Den systematiska litteratursökningen gjordes i Cinahl och Pubmed, samt kompletterades med 

manuell sökning (jmf Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016, s. 79). Sökorden 

slogs upp i en ämnesordlista för att veta att de var korrekta, i Cinahl heter dessa ord “Cinahl 

Headings”. Sökningen gjordes med både “Cinahl Headings” samt fritextsökning med och 

utan trunkering. Det innebär att databasen hjälper sökningen med förslag på ord, ändelsen på 

ordet tas bort och istället skrivs en asterisk (*) bakom ordet för att få fler träffar (jmf Willman 

et al. 2016, s. 69-70, 75). Sökorden som användes var heart arrest, cardiopulmonary 

resuscitation, nurs*, emotions, experienc*, attitude och qualitative studies. Den booleska 

sökoperator OR breddar sökningen genom att söka på varje sökord för sig och tillsammans, 

medan AND avgränsar området och söker endast på sökorden/blocken tillsammans. I den 

systematiska litteratursökningen slogs liknande sökord ihop med OR för att bredda sökningen 

och bilda block för att sedan i slutet kombineras med AND (tabell 1) (jmf Willman et al. 

2016, s. 72–73)  

 

Tabell 1 Översikt litteratursökning    

Syftet med sökningen: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av hjärtstopp och hjärt-

lungräddning på sjukhus 

CINAHL 2019-09-25 

Begränsningar:  Peer reviewed, Published Date: 20040101–20190925, English Language 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

S1 CH Heart Arrest+  13952   

S2 CH Resuscitation, 

Cardiopulmonary+ 

 9427   

S3  S1 OR S2  18817   

S4 FT Nurs* 335027   

S5 CH Emotions+  85960   

S6 FT Experienc*  296689   
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Forts. Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

S7 CH Attitude+  271677   

S8  S5 OR S6 OR S7 565950   

S9  S3 AND S4 AND S8 436  

S10 CH Qualitative Studies+ 97868  

S11  S9 AND S10 54 8  

*CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning 

 

Enligt Willman et al. (2016, s. 77) underlättar det att ha klara kriterier för inklusion och 

exklusion så mängden artiklar blir hanterbar. De inklusionskriterier som användes var 

hjärtstopp på sjukhus. Artiklar som innehöll simuleringar, studenter eller barn exkluderas från 

urvalet. Först lästes alla titlar på artiklarna som framkom i sökningen, därefter lästes abstrakt 

på de artiklar som bedömdes relevanta utifrån syftet. Utifrån abstraktets relevans lästes hela 

artiklarna i sin helhet för att se om de svarade mot syftet, vilket resulterade i att 8 artiklar 

valdes ut från sökningen i Cinahl samt 2 artiklar från den manuella sökningen. Totalt 

kvalitetsgranskades således 10 artiklar.  

 

Kvalitetsgranskning 

Studiens design är avgörande för vilken kvalitetsgranskningsmall som skall användas. 

Kvalitetsgranskningen berör hela forskningsprocessen och det är av stor vikt att alla författare 

deltar vid granskningen för att trovärdigheten och validiteten ska. Båda författarna till denna 

litteraturstudie deltog vid granskningen av de olika artiklarna (jmf Wallengren & Henricson, 

2014). Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av SBUs mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser (SBU, 2014). Studierna har 

graderats med hjälp av procentindelning, där varje positivt svar i frågeformuläret ger 1 poäng 

medan ett negativt eller inadekvat svar ger 0 poäng. Poängsumman en studie får räknas sedan 

om till procent genom den totala summan en studie kan få. Studier med 80 – 100% 

graderades till hög kvalitet, 70 – 79% graderades till medel kvalitet och de studier med 60 – 

69% graderades till låg kvalitet (tabell 2) (jmf Willman, Stoltz Bahtsevani, 2006, s.96). 
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10)  

Författare/

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hui et al. 

(2011) 

Kvalitativ   12 deltagare Intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna kände att 

kunskap kring avancerad HLR 

gjorde det enklare att hantera ett 

HLR-scenario men trots 

utbildning var de begränsade i 

sina möjligheter att tillämpa sina 

defibrilleringskunskaper. Det 

fanns en förvirring kring vilken 

roll sjuksköterskan skulle ha vid 

HLR.   

Hög 

Knott & Kee 

(2005) 

Kvalitativ 10 deltagare Semi-

Strukturerade 

intervjuer/ 

Grounded 

theory  

Sjuksköterskornas främsta 

problem med familjenärvaro var 

anhörigas beteende och den 

potentiella störningen som en 

sörjande familj kan vara vid 

återupplivningen. Att vara 

bevakad påverkade personalens 

beteende.  

Medel 

Laws (2001) Mixad 

metod 

18 deltagare Intervjuer och 

enkäter/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna kände 

känslomässig stress och fysiska 

manifestationer vid en HLR-

situation, stressen visade sig vara 

skadlig för deras hälsostatus.  

Medel 

Lee & Cha 

(2017) 

 Kvalitativ  17 deltagare  Intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelning upplevde 

svårigheter i varierande grad när 

de utförde HLR. De kände att de 

växte i sin roll genom att utföra 

HLR, de negativa upplevelserna 

sågs som en chans att lära sig och 

växa.   

 Hög 

Monks & 

Flynn 

(2014) 

Kvalitativ 6 deltagare. Semi-

strukturerade 

intervjuer/Feno

menologisk 

design 

Närvaron av familjemedlemmar 

väcker känslor av medkänsla, 

empati, humanism, stress, ångest, 

att bli bevakad och utmanar 

sjuksköterskornas uppfattning om 

sin professionella förmåga. 

 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10)  

Författare/

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Porter 

(2018) 

 

Kvalitativ 

 

29 deltagare  

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Sjuksköterskorna har blivit mer 

medvetna om vad som behövs 

för att utveckla bra strategier för 

att kommunicera med familjen 

under en HLR-situation. De 

frågade sig om det var lämpligt 

att familjen bevittnade en 

återupplivning situation eller om 

det skulle vara för traumatiskt. 

Stödjandet av familjebevittnad 

återupplivning bör beaktas av 

sjuksköterskorna.  

 

Medel 

 

Pups et al. 

(1997) 

Kvalitativ 29 deltagare Kvalitativt 

frågeformulär/ 

Tematisk analys 

Sjuksköterskorna i denna studie 

säger att HLR-situationer är 

förknippade med stress. Faktorer 

som påverkade stressnivån var 

sjuksköterskornas reaktion på 

händelsen, hur patientens 

situation var och resultatet av 

återupplivningsförsöket. Hur 

teamet arbetade tillsammans och 

det tillgängliga stödet för 

sjuksköterskorna.  

Hög 

Ranse & 

Arbon 

(2008) 

Kvalitativ 6 deltagare Semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Hermeneutisk 

fenomenologisk  

Sjuksköterskorna såg sig själv 

som elever i en HLR-situation 

och var inte förberedda på sina 

roller. Besluten om att söka 

hjälp från akutteam gör att de 

ifrågasätter dem själv. De 

önskar en miljö som främjar 

teamet och engagemanget. 

Hög 

Sjöberg et 

al. (2015) 

Kvalitativ 

  

8 deltagare  Semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Induktiv 

kvalitativ 

innehållsanalys 

HLR i verkliga situationer 

upplevs stressande och kaotiska 

för sjuksköterskorna. Därav är 

det viktigt att träna på HLR och 

att en person tar ledning och 

delegerar arbetsuppgifter för att 

skapa ordning i dessa 

situationer.   

  

Hög 

Sævareid & 

Balandin 

(2011) 

Kvalitativ 10 deltagare Djupintervjuer/

Konstruktivistis

k grundad teori 

Sjuksköterskornas bekvämlighet 

när de möter etiska dilemman 

och ångest vid en HLR-situation 

påverkas av beslut om 

behandlingsbegränsningar vid 

livets slut.  

Hög 
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Analys 

Analysen genomfördes i enlighet med Graneheim och Lundman (2014) beskrivning av 

innehållsanalys. Målet med denna metod är att beskriva ett innehåll från en text och vi 

använde oss av en manifest ansats, vilket betyder att texten analyserades utan egna tolkningar 

och värderingar (jmf Graneheim & Lundman, 2004). Ur texten extraherades meningsenheter 

som svarade mot syftet med litteraturstudien, dessa översattes sedan till svenska och 

kondenserades till kortare meningsenheter. Varje artikel som var med i analysen fick ett 

nummer tilldelat, meningsenheterna från varje enskild artikel märktes med det nummer 

artikeln fått samt ett eget nummer, såsom 1.2, 1.3, 2.1 osv för att lättare kunna hålla isär dem 

och för att ha möjlighet att gå tillbaka till originalkällan. Meningsenheterna kodades för att 

sättas in i underkategorier och kategoriserades sedan tills det inte gick att kategorisera fler 

steg, de resulterade i fem kategorier som presenteras i vårt resultat (jmf Graneheim och 

Lundman, 2004). För att komma fram till de fem kategorierna förde författarna en diskussion 

kring varje meningsenhet och sedan varje subkategori för att komma till en överenskommelse 

om vad som skulle kategoriseras samman med vad, de vill säga vad som kunde ingå i samma 

kategori (jmf Graneheim och Lundman, 2004). Denna process avslutades när alla 

meningsenheter baserat på likheter och skillnader hade sammanförts i kategorier. Analysen 

resulterade i 5 kategorier (tabell 3).   

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 3) som presenteras nedan i brödtext samt citat 

från ursprungsdata.  

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att bristande struktur och ordning har en negativ påverkan på kvaliteten vid HLR 

Att familjens närvaro ökar känslan av stress 

Att det finns en osäkerhet om HLR är etiskt korrekt 

Att det är svårt att hantera sina känslor 

Att vara i behov av kunskap och kontinuerlig utbildning 

 

Att bristande struktur och ordning har en negativ påverkan på kvaliteten vid HLR 

I studier (Laws, 2001; Pups, Weyker & Rodgers, 1997) beskrev sjuksköterskor att 

återupplivningssituationer upplevdes som stressande när situationen var oorganiserad och vid 
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för lite personal på plats vid händelsen (Laws, 2001; Sjöberg, Schönning & Salzmann-

Erikson, 2015). Hjärt-lungräddning kunde också upplevas kaotisk när det var för många 

deltagare (Pups et al., 1997; Sjöberg et al., 2015) och när det tog lång tid innan en läkare kom 

(Sjöberg et al. 2015). För att undvika kaos var det viktigt att överflödig personal fick lämna 

rummet (Sjöberg et al., 2015) och att personal med mest kunskap fick stanna (Pups et al., 

1997). När de upplevde att kollegan de utförde HLR med hade begränsad erfarenhet kände de 

sig illa till mods (Lee & Cha, 2018).  

 

Sometimes there can be too ... too many people, and then you get, it has also been the case 

that there are too many people and then one has to say, if it is a long-lasting CPR 

[Cardiopulmonary resuscitation] episode that is taking place over a longer span of time, one 

has to then say “those who are not doing anything need to leave, because there are too many 

people (Sjöberg et al., 2015, s. 2525). 

 

Sjuksköterskor beskrev att när deras roll vid HLR var otydlig skapade det förvirring (Hui, 

Low & Lee, 2011; Laws, 2001). De beskrev att HLR-situationer behövde vara mer 

kontrollerade och organiserade (Laws, 2001; Pups et al., 1997) och att någon tog ledning och 

delegerade uppgifter (Hui et al., 2011; Pups et al., 1997; Sjöberg et al., 2015). Fungerande 

teamarbete bidrog till mer kontroll (Pups et al., 1997) och kommunikationen mellan 

personalen var avgörande för teamarbetet (Sjöberg et al., 2015). Om tonläget bland kollegor 

var befallande under HLR kunde det bidra till en negativ upplevelse (Lee & Cha, 2018; Pups 

et al., 1997). Hjärt-lungräddning ökade arbetsbelastningen oavsett om de som sjuksköterskor 

var delaktig i situationen eller inte (Lee & Cha, 2018).  

 

If a CPR patient comes in, someone has to stop doing his or her work and rush to that 

patient. Nurses who work together have to take care of the rest of the patients during the CPR 

because an acting nurse was taken out. Then, we do the same work with less staff (Lee & 

Cha, 2018, s. 31). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att brist på eller fel i utrustningen bidrog till att situationen 

försvårades vilket skapade en känsla av oro och stress (Laws, 2001; Pups et al., 1997). 

Hantering av medicinering upplevdes också stressande och obehagligt (Sjöberg et al., 2015). 

Felaktig eller otillräcklig information om patienten och dess anamnes och status gjorde 
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situationen svårare, och beskrev leda till ökad oro och frustration (Lee & Cha, 2018; Pups et 

al., 1997). 

 

Att familjens närvaro ökar känslan av stress 

I Lee och Chad (2018) studie beskrev sjuksköterskor att familjenärvaro under 

återupplivningen upplevdes som en jobbig situation (Lee & Cha, 2018) och det fanns en 

känsla av att vara bevakad av närstående (Knott & Kee, 2005; Monks & Flynn, 2014; Porter, 

2018). Att uppleva sig bevakad gjorde dem mer medvetna och självkritiska mot sina 

handlingar (Knott & Kee, 2005) och påverkade tilltron till den egna förmågan (Monks & 

Flynn, 2014). Det beskrevs också öka deras ångestnivå och prestationsångest (Porter, 2018). 

 

(Having family present) creates a fairly high level of anxiety with some of our medical staff 

and that additional performance anxiety is quite confronting (Porter, 2018, s. 270). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att den kliniska utövningen och tekniska färdigheterna 

kritiserades mer av kollegor vid närvaron av närstående (Monks & Flynn, 2014). Personalens 

beteende kunde skilja sig vid HLR när närstående var med, situationen blev tystare och det 

användes inte ett lika rått språk (Knott & Kee, 2005). Sjuksköterskorna beskrev det som svårt 

att förhålla sig professionellt då det var svårt att förstå vilka känslor situationen framkallade 

hos de närstående (Monks & Flynn, 2014). 

 

Det fanns en oro hos sjuksköterskorna att närstående kunde påverka och störa 

återupplivningen (Knott & Kee, 2005; Lee & Cha, 2018) och att fokus då skulle förskjutas till 

att ta hand om den närstående istället för patienten (Knott & Kee, 2005). Det upplevdes mer 

positivt att ha med lugna närstående (Knott & Kee, 2005; Porter, 2018).  

 

Närståendes närvaro bidrog till tankar om att skulden skulle ligga på sjuksköterskorna om 

återupplivningen misslyckades (Monks & Flynn, 2014). Det fanns en rädsla att närstående 

skulle tro att något fel begåtts och sjuksköterskorna ville visa för närstående att de gjorde allt 

de kunde samtidigt som det kändes som att de ökade patientens lidande (Knott & Kee, 2005).  

 

   ...Also, too, are they watching what you do, how much do they know, because sometimes...it 

almost becomes like a show. You know, we have to show [the family] that we’re doing 
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absolutely everything that we can do, and you start to feel like you’re not benefiting the 

patient. You’re actually increasing their suffering (Knott & Kee, 2005, s. 196). 

 

Det var lättare för sjuksköterskan att skapa en personlig, empatisk och respektfull bild av 

återupplivningen när de satte sig in i de närståendes perspektiv och kontakten med närstående 

kunde underlätta det känslomässiga för sjuksköterskan vilket ledde till en mer positiv 

omvårdnadsupplevelse (Monks & Flynn, 2014). För att kunna interagera med närstående på 

ett bra sätt ansågs livserfarenhet och mognad väsentligt hos sjuksköterskan och det fanns 

behov av en personal som skulle stötta, informera och samverka med närstående (Porter, 

2018). Sjuksköterskorna uppfattade det som sin uppgift att underlätta närståendes närhet till 

patienten (Monks & Flynn, 2014). Familjenärvaro gav sjuksköterskorna upplevelsen av att 

närstående fick se hur mycket arbete och omsorg personalen la ner på patienten (Knott & 

Kee, 2005). 

 

I feel like [family] should be there, not only for the patient, but so that they can see what 

we’re doing for them...because I feel as if it gives the family a chance to see the amount of 

work and care that you gave their family member (Knott & Kee, 2005, s. 197). 

 

  

Att det finns en osäkerhet om HLR är etiskt korrekt 

I flertalet studier (Laws, 2001; Lee & Cha, 2018; Pups et al., 1997; Sævareid & Balandin, 

2011) beskrev sjuksköterskor att hjärt-lungräddningssituationer väckte etiska frågor hos dem 

om huruvida HLR skulle utföras eller inte. Att utföra HLR på en patient med liten möjlighet 

till överlevnad eller där personalen ansett att det borde funnits ett beslut om att inte påbörja 

HLR upplevdes frustrerande och svårt. 

 

Det beskrevs vara etiskt utmanande att utföra HLR på någon som kanske inte ville men aldrig 

fick tillfälle att säga det och det uppkom en osäkerhet om patientens autonomi hade 

respekterats (Sævareid & Balandin, 2011). Sjuksköterskorna upplevde att HLR-situationen 

skulle varit lättare om de inte behövde ställas inför dessa etiska dilemman (Pups et al., 1997) 

och det var stressande och påverkade arbetssituationen (Sævareid & Balandin, 2011). 

  

He survived actually. But, I had a bittersweet taste in my mouth. I thought, ok, did he want 

this? (Sævareid & Balandin, 2011, s. 1745) 
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Beslut om att inte påbörja HLR sågs av sjuksköterskorna som ett sätt att bevara patientens 

värdighet och undvika meningslös behandling (Sævareid & Balandin, 2011). Det upplevdes 

svårt att främja värdighet för patienten under ett återupplivningsförsök och det fanns brist på 

integritet inför de andra patienterna (Laws, 2001). Sjuksköterskorna kunde uppleva att 

akutteamet använde för många meningslösa insatser när det var uppenbart att patienten var 

död och sjuksköterskorna kunde känna en ilska över att patienten inte fått avsluta livet på ett 

värdigt sätt (Pups et al. 1997).  

 

Det upplevdes viktigt att följa lagkraven och de etiska riktlinjerna relaterade till 

återupplivning och fanns det inget beslut om att inte påbörja HLR skulle sjuksköterskorna 

påbörjat det oavsett deras egna åsikter om återupplivningen (Sævareid & Balandin, 2011). 

Hjärt-lungräddning upplevdes mer meningsfullt om patienterna var friska och att utföra HLR 

på patienter med samsjuklighet och som kanske redan var i livets slutskede kändes fel 

(Sævareid & Balandin, 2011). Det upplevdes mer stressande att utföra HLR på en patient 

man vårdat innan hjärtstoppet och det var lättare att vara objektiv med någon annans patient 

(Pups et al., 1997). Var patienten yngre ville sjuksköterskorna utföra HLR under en längre tid 

(Lee & Cha, 2018). 

 

  

Att det är svårt att hantera sina känslor 

I Ranse och Arbon (2008) studie beskrev sjuksköterskor att de upplevde sig ha dålig 

beredskap för det känslomässiga som en HLR-situation medförde men att coping-

mekanismerna blev bättre ju fler återupplivningssituationer de var med om (Ranse & Arbon, 

2008). Både positiva och negativa känslor kunde uppkomma efter en återupplivningssituation 

och känslorna var relaterade till resultatet för patienten (Pups et al., 1997). Känslor av stolthet 

uppkom när en patient återvände till livet efter ett hjärtstopp (Lee & Cha, 2018; Pups et al., 

1997). Hjärt-lungräddning upplevdes lättare om patienten överlevde och HLR var en 

känslomässig upplevelse som gav ett lyckorus när man lyckades men dränerade en när man 

misslyckades. Situationen skapade känslor som att vara ledsen, arg, överväldigad, hjälplös 

och att vara felplacerad och kunde upplevas frustrerande och skrämmande (Pups et al., 1997).  

 

Vid ett återupplivningsförsök när patienten inte överlevde upplevde sjuksköterskorna 

svårigheter med att lämna dödsbesked (Pups et al. 1997) och att interagera med anhöriga till 
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patienten (Laws, 2001; Pups et al. 1997). Sjuksköterskor kände sig besegrade och 

misslyckade vid ett misslyckat återupplivningsförsök och kände sorg över patientens död 

(Pups et al., 1997). De kände sig ledsna inför anhöriga till patienten när det inte fanns något 

mer att göra och när de inte kunde sörja med anhöriga till en avliden patient på grund av 

tidsbrist. De upplevde också skuldkänslor när en yngre person inte kunde räddas samt 

skuldkänslor inför anhöriga när en patient avlidit och de var tvungna att föra patienten till 

bårhuset direkt på grund av att nya patienter kommer till akuten (Lee & Cha, 2018).  

 

I am embarrassed when I have to explain to them that they have to take the patient to the 

mortuary because another patient is coming to the ED, and that they should go through the 

payment procedure (Lee & Cha, 2018, s. 32) 

 

Sjuksköterskorna upplevde ett adrenalinpåslag vid hjärtstopp (Laws, 2001; Pups et al., 1997; 

Sjöberg et al., 2015) och det fanns inte mycket utrymme till att tänka och agerandet behövde 

ske handlingskraftigt och instinktivt (Sjöberg et al., 2015).  

 

I can say that, it least for myself, a certain feeling of panic when it happens, of course, 

because then you know, now you just have to explode into action, like there is not much space 

for thinking. (Sjöberg et al., 2018, s. 2526) 

 

Under ett hjärtstopp upplevde sjuksköterskor svårigheter med att uppskatta tid, distansera sig 

från känslor och tunnelseende (Sjöberg et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev en rädsla över 

att deras känslomässiga reaktioner efter en hjärtstoppssituation skulle påverka andra patienter 

som de är ansvariga för (Lee & Cha, 2018) och hur reaktionerna kunde påverka deras egna 

fysiska och emotionella reaktioner i framtiden (Laws, 2001). Tankar över misstag som gjorts 

under en HLR-situation kunde uppkomma hos sjuksköterskor samt tankar om vad som varit 

bra (Lee & Cha, 2018) och en del undrade “vad har jag missat” som gjorde att personen fick 

ett hjärtstopp (Pups et al., 1997).  

 

Att vara i behov av kunskap och kontinuerlig utbildning 

I en studie (Hui et al., 2011) beskrev sjuksköterskor en rädsla för att göra misstag på grund av 

okunskap, och i Ranse och Arbon (2008) studie beskrevs en rädsla av att inte vara kompetent 

och det fanns en osäkerhet kring de egna besluten om att exempelvis aktivera akutteamet och 

kring det första steget att ta vid en hjärtstoppssituation (Ranse & Arbon, 2008). Det fanns 
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också en oro att inte kunna visa sin förmåga, att inte ha tillräckligt med kunskap om 

medicinering/procedurer (Lee & Cha, 2018), för egna personliga brister gällande tekniskt 

utförande, att själv få stötar i samband med användning av defibrillator samt när 

omhändertagandet vid hjärtstoppet inte flöt på (Laws, 2001).  

 

I cannot act foolishly because I did not know what to do during the CPR. I was tense 

thinking, “What if I have to do something that I do not know? Medication that I am not 

familiar with or procedure. ... I cannot make mistake!” I was very nervous before 

administrating medication that is not commonly used or using unfamiliar equipment (Lee & 

Cha, 2018, s. 31) 

 

Utbildning i HLR ansågs väsentligt, positivt och viktigt för att vara förberedd inför en HLR-

situation eftersom det minskade stressnivån (Sjöberg et al., 2015). Utbildning upplevdes 

effektiv för att hålla kunskapen uppdaterad och Hui et al. (2011) beskriver att kunskap kan 

falla bort vid utebliven träning. Sjuksköterskorna upplevde det bra att öva då det var då man 

kunde göra misstag och öva alla roller vilket gav mer säkerhet och ett bättre samarbete med 

kollegorna (Sjöberg et al., 2015) men de upplevde att det var bristfällig kvalitet och mängd 

utbildning på arbetet för att hantera ett hjärtstopp (Laws, 2001). Kunskap om avancerad HLR 

gjorde det enklare enligt Hui et al. (2011) att hantera ett riktigt HLR-scenario men trots 

utbildning fanns en rädsla för kliniska situationer då det kunde ta tid innan man kände att man 

kunde hantera exempelvis ett defibrillerings scenario. 

 

It’s not the problem of training. Training provides the knowledge, but we can’t apply it to 

the real clinical situation. Trained (ACLS) [Advanced cardiac life support] 

 nurses are scared when they encounter the first real scenario without a doctor’s presence. 

Although we’ve been trained and issued with the certificate, which is valid for a year, it takes 

a long time before we can manage a defibrillation scenario (Hui et al. 2011, s. 190). 

 

En återupplivningshändelse kunde ses som en lärande upplevelse (Lee & Cha, 2018; Pups et 

al., 1997). Det bidrog till kunskap om nya procedurer och behandlingar (Lee & Cha, 2018). 

Sjuksköterskorna upplevde att de lärde sig mycket av att delta även som observatör och det 

fanns en tacksamhet hos nya sjuksköterskor när det fanns erfarna kollegor närvarande vid 

hjärtstoppet, det förbättrade också de nya sjuksköterskornas lärande (Pups et al., 1997).   
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hjärtstopp och 

hjärt-lungräddning på sjukhus. Analysen resulterade i fem kategorier: Att bristande struktur 

och ordning har en negativ påverkan på kvaliteten vid HLR, Att familjens närvaro ökar 

känslan av stress, Att det finns en osäkerhet om HLR är etiskt korrekt, Att det är svårt att 

hantera sina känslor samt Att vara i behov av kunskap och kontinuerlig utbildning. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde hjärtstoppssituationer som oorganiserade och 

stressande och det fanns ett behov av att någon tog ledning och kontroll över situationen och 

delegerade uppgifter. Guetterman et al. (2019) menar att ledaren skapar en kultur för 

patientfokuserad vård och betonade vikten av säkerhet som en nyckel i strategin för 

återupplivning. Hunziker, Tschan, Semmer och Marsch (2013) beskriver att det finns en 

korrelation mellan till vilken grad ledaren skapade en struktur i teamet och kvaliteten på 

samarbetet inom teamet samt kvaliteten på återupplivningen. Ledare som var aktiva själva i 

återupplivningen istället för att effektivt övervaka patienten och teamet visade sig vara 

mindre effektiva. I vårt resultat framkommer det att kommunikationen var avgörande för 

teamarbetet. Vidare beskriver Hunziker et al. (2013) att kommunikation, ledarskap och 

ledning är de viktigaste faktorerna som påverkar kvaliteten på teamarbetet. En ledare kan 

utveckla sina förmågor genom utbildning och bör inte bara ha goda ledarskapsförmågor utan 

också en bra övervakning över prestationerna och vidmakthålla riktlinjer. Det framkom även 

i vårt resultat att sjuksköterskornas roll var otydlig och att ett gott teamarbete bidrog till 

kontroll över situationen. Rosen et al. (2018) belyser att kvaliteten på teamarbete kan kopplas 

till kvaliteten och säkerheten på vården och att det finns ett positivt samband med patientens 

rapporterade tillfredsställelse med vården. Patienter som vårdats med dåligt teamarbete hade 

uppemot fem gånger så stor risk att drabbas av dödsfall eller komplikationer. Dödsfall som 

kunde förhindras orsakades dubbelt så ofta av ett kommunikationsfel än bristande teknisk 

kompetens. Patienter som däremot fått vård från team med tydligare roller, ömsesidigt 

förtroende och kvalitativt informationsutbyte upplevde lägre nivåer av postoperativ smärta, 

högre postoperativ funktion och kortare sjukhusvistelse. Med tanke på detta anser vi att det är 

väldigt viktigt med ett gott teamarbete och kommunikation för att kunna ge en så god vård 

och omvårdnad som möjligt.  

 

Det framkom i vårt resultatet att sjuksköterskor upplevde sig bevakade när närstående var 

närvarande vid ett återupplivningsförsök. Utifrån närståendes perspektiv beskriver Toronto 
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och LaRocco (2019) att vara närvarande under en återupplivningssituation och observera 

sjuksköterskornas teamarbete och professionalism var viktigt för dem. De ansåg det som 

deras grundläggande rättighet att få vara närvarande vid HLR och att de ville erbjudas 

möjligheten att närvara. Vissa närstående upplevde dock en oro över att deras närvaro kunde 

vara skadlig för återupplivningen och att de fysiskt kunde vara i vägen, vilket också är något 

som framkommer i vår studies resultat. Sjuksköterskorna kände sig oroliga för att de 

närstående skulle påverka HLR-situationen, de fick prestationsångest och var rädda att 

skulden skulle ligga på sjuksköterskan om återupplivningen misslyckades. Toronto och 

LaRocco (2019) beskriver att de närstående kände att deras närvaro hjälpte till att se till att 

teamet gjorde sitt jobb. De anhöriga kunde känna sig säkra på att allt gjordes för att hjälpa sin 

älskade när de fick närvara vid HLR. Det framkommer i vårt resultat att sjuksköterskorna 

upplevde att om en närstående var närvarande fick de närstående se hur mycket arbete och 

omsorg personalen la ned på patienten. Enligt Toronto och LaRocco (2019) ansåg vissa 

närstående att vara närvarande under återupplivningen hjälpte till att förstå situationens 

allvar, underlätta deras acceptans av sin älskades död och sin egen emotionella läkning. 

Närvaron gav också de anhöriga en möjlighet att ta farväl och få ett avslut.  

 

I vårt resultat framkom att sjuksköterskorupplevde etiska dilemman i samband med 

hjärtstopp och HLR och frågor om HLR ska påbörjas eller inte kunde uppstå. Bester och 

Kodish (2019) beskriver HLR är motiverat utifrån räddningsregeln “the rule of rescue”. 

Hjärt-lungräddning är inte motiverat att utföra om räddning inte är möjligt. Har patienten en 

tydligt, motiverad autonom invändning mot HLR ska det inte heller tillämpas. Vid dessa 

tillfällen anser vi att det är viktigt att det finns beslut om att inte påbörja HLR, dels för att 

förskona patienten men också för att förskona anhöriga och personal från behandling som 

kanske skapar mer skada än nytta. Bester och Kodish (2019) beskriver också vikten av att det 

finns ett beslut om att inte påbörja HLR eftersom det dokumenterar att räddningsregeln ska 

sättas åt sidan vid ett hjärtstopp. Patientens tydliga önskan om att inte behandlas med HLR 

ska dokumenteras i journalen och kan ligga till grunden för ett sådant beslut. Beslutet får 

dock inte diskuteras som ett informerat samtycke eftersom en sådan diskussion kan skapa 

missförstånd hos patient och anhöriga. Detta på grund av att autonomin ger patienterna 

möjligheter att välja mellan tillgänglig behandling eller motsätta sig behandling, de kan dock 

inte kräva behandling som inte är indikerad. I vår studies resultat framkom att 

sjuksköterskorna upplevde att patienten inte fick ett värdigt slut på livet om det saknades ett 

beslut om att inte påbörja HLR där det skulle funnits ett.  
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I vårt resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde sig ha dålig beredskap för det 

känslomässiga som en hjärtstoppssituation medförde men att coping-mekanismerna blev 

bättre ju fler situationer de var med om. För att minska akuta emotionella besvär och 

förhindra uppkomsten av posttraumatisk stress menar Wessely och Deahl (2003) att man kan 

använda sig av debriefing. Vid debriefing går deltagarna igenom händelsen och de känslor 

som uppkom. Clark och McLean (2018) beskriver att det finns både ett personligt och 

professionellt behov av debriefing efter att ha medverkat vid HLR. Det personliga behovet 

fanns för att kunna hantera den känslomässiga effekten och det professionella för att kunna 

lära sig från händelsen och utveckla sina personliga färdigheter och teamarbetet. Det 

framkommer även i resultatet att sjuksköterskorna funderade på vad som varit bra och dåligt 

under situationen och vad de kan ha missat som gjorde att patienten fick ett hjärtstopp. Clark 

och McLean (2018) menar att det fanns ett behov av att lära från sina erfarenheter för att 

förstå varför hjärtstoppet inträffade och varför återupplivningen inte lyckades. Resultatet 

visade att de var mer stressande att utför HLR på en patient man kände och också att 

sjuksköterskorna kände sig misslyckade och ledsna när en patient inte överlevde ett 

återupplivningsförsök. Clark och McLean (2018) beskriver att det personliga behovet av 

debriefing var större när återupplivningsförsöket inte lyckades eller om sjuksköterskan hade 

en relation med patienten. Hawker, Durkin och Hawker (2011) beskriver att ett 

grundläggande behov som många har är att dela upplevelser som har varit skrämmande eller 

oroande med andra som har någon typ av förståelse för det som inträffat. Avsaknaden av 

debriefing vid stressande och kritiska händelser kan bland annat leda till missbruk, 

depressionssymtom och sömnproblem. Enligt Clark och McLean (2018) kan det också leda 

till att sjuksköterskor väljer att lämna sin anställning. Att prata om händelsen och få stöd 

menar vi är viktigt för att hantera återupplivningssituationer. 

 

Resultatet visar att det bland sjuksköterskor fanns en känsla av att inte vara kompetent och att 

det fanns en osäkerhet kring att ta egna beslut om att till exempel aktivera akutteamet. Det 

fanns också en osäkerhet vad som var det första steget att ta vid ett hjärtstopp. Guetterman et 

al. (2019) beskriver att sjuksköterskorna ofta är de första att komma till ett hjärtstopp på 

sjukhus, de är även först att påbörja HLR och aktivera akutteamet. Det skiljer sig mellan 

olika sjukhus när det kommer till vad som förväntas av sjuksköterskan som är först på plats. 

Sjuksköterskan kan vara den enda i rummet som har kunskap om patienten och ska då 

förmedla information om patienten till akutteamet. Detta anser vi visar på vikten av 
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kontinuerlig träning och att hela teamet på vårdavdelningen samt akutteamet bör träna ihop, 

vilket skulle kunna leda till att HLR-situationen flyter på bättre och att patienten får bästa 

möjliga förutsättningar för överlevnad och därefter god livskvalitet. Enligt Ballance et al. 

(2015) krävs alltid repeterande utbildning för att upprätthålla sina kunskaper och färdigheter. 

Repeterande träning på HLR-dockor har visat sig spara på kostnader, minska den totala tiden 

för träning och föredras av personalen. I vårt resultat framkommer det att kunskap och 

utbildning var viktigt för att känna sig förberedd inför en HLR-situation och utbildningen 

upplevdes också vara effektiv för att hålla kunskapen uppdaterad. Vid utebliven träning 

kunde kunskapen istället falla bort. 

 

Metodkritik 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 281) kan studiers trovärdighet bedömas utifrån fyra 

begrepp: pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet.  

 

För att resultaten från en studie ska vara pålitliga bör de vara konsekventa och korrekta, vilket 

innebär att läsaren ska kunna utvärdera analysens lämplighet genom att följa forskarens 

beslutsprocess. Metoden ska vara så väl beskriven att studien ska kunna upprepas av andra 

forskare (Holloway & Wheeler, 2010, s. 281). Författarna till denna studie har beskrivit 

tillvägagångssättet på metoden väl och analysen är tydlig och följer en känd analysmetod. 

Vid pålitlighet är nyckeln i analysprocessen att hålla reda på kodningsbeslut så att det går att 

spåra förändringar i processen (jmf Bengtsson, 2016). Under arbetets gång har författarna 

märkt artiklar och meningsenheter för att kunna skilja på dem och spåra kondenserade 

meningsenheter tillbaka till originalkällan, vilket stärker pålitligheten.  

 

Tillförlitlighet hänvisar enligt Bengtsson (2016) till studieprocessen, det vill säga att fastställa 

hur data och analysförfarandet genomförts och att se till att inga relevanta uppgifter har 

uteslutits. När meningsenheterna skulle extraheras från artiklarna uteslöts ingen relevant 

information dock uteslöts vissa meningsenheter i efterhand då de inte svarade mot syftet. 

Författarna till litteraturstudien har läst alla artiklar som inkluderades i studien samt 

meningsenheterna var för sig och sedan tillsammans för att komma till en överenskommelse 

vilket Bengtsson (2016) menar är ett sätt att öka tillförlitligheten. Författarna har också styrkt 

resultatet med citat för att uppnå tillförlitlighet. Willman et al. (2016, s. 79) menar att det inte 

räcker att använda sig utav en databas utan att flera ska användas för att få en 

tillfredsställande omfattning. Artiklarna till litteraturstudien valdes endast ut från Cinahl 



 20 

eftersom sökningarna i Pubmed inte gav några nya träffar utöver det som redan upptäcktes i 

Cinahl 

 

Överförbarhet innebär att resultatet i en kontext kan överföras till liknande situationer och att 

resultatet som framkommer kan komma att vara relevant i ett annat sammanhang (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 281). Bengtsson (2016) beskriver att kvalitativa studier ofta ger mycket 

begränsade påståenden eftersom de mestadels fokuserar djupare men på ett mindre urval och 

ibland enstaka fall, vilket gör överförbarhet problematisk. Eftersom kontexten till denna 

studie är tydligt beskriven, att det handlar om hjärtstopp på sjukhus, anser författarna att 

läsaren kan bedöma till vilken kontext resultatet är överförbart. 

 

Bekräftelsebarhet innebär att fynd och slutsatser svarar mot syftet och inte är resultatet av 

forskarens förutfattade meningar och tidigare antaganden (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

281). I denna studie har författarna använt sig av en manifest ansats, vilket innebär att 

innehållet inte tolkas utifrån egna tankar och värderingar. Dock kan bekräftelsebarheten 

försvagats eftersom texten har översatts från engelska till svenska för att sedan kondenseras 

och en viss tolkning då kan ha gjorts omedvetet. Författarna till denna litteraturstudie har 

förkunskap i ämnet men ingen förförståelse för upplevelsen i situationen vilket har gjort att 

författarna kunnat vara objektiva och neutrala i forskningsfrågan, detta är något som 

Bengtsson (2016) beskriver stärker bekräftelsebarheten. 

 

Slutsats 

Denna studies syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hjärtstopp och 

hjärtlungräddning på sjukhus. I resultatet framkommer att hjärtstopp på sjukhus förknippades 

med negativa känslor såsom stress och oro bland sjuksköterskor, samt en känsla av att vara 

bevakad när närstående till patienten var närvarande. Det fanns ett personligt behov av 

debriefing för att hantera den känslomässiga påverkan som händelsen medför. I resultatet 

framkom också att det fanns ett behov av mer utbildning och debriefing, vilket behöver 

implementeras i den kliniska verksamheten. Detta i kombination med att förbereda sig på 

akuta situationer där även närstående är närvarande kan öka känslan av trygghet hos 

sjuksköterskor. Därtill behöver teamarbetet fungera bra vilket kan det medföra ett bättre 

resultat och en bättre omvårdnad för patienten. Sjuksköterskorna kan ha många funderingar 

kring den HLR-situation de varit med om, således är det viktigt med debriefing för att lättare 

kunna hantera sina känslor och få förståelse för händelsen. För att bli bekväm med debriefing 
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och få ut så mycket som möjligt av det kan det vara positivt att anordna sessioner mer 

regelbundet när något inträffar även om det inte handlar om ett hjärtstopp eller är lika 

psykiskt påfrestande.  

 

De flesta studier som hittades till litteraturstudien handlade om sjuksköterskor som arbetade 

på en akutvårdsavdelning eller intensivvårdsavdelning. Det behövs därför mer forskning om 

hur sjuksköterskor på en vanlig vårdavdelning upplever ett hjärtstopp då det sker mer sällan 

där än på akut- och intensivvårdsavdelningar. Det finns statistik på hur överlevnaden efter ett 

hjärtstopp ser ut på olika sjukhus i Sverige men det kan också vara intressant att beforska hur 

rutinerna ser ut/följs på dessa sjukhus och avdelningar och om det påverkar överlevnad för 

patienten.  
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