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Abstrakt: 

Bakgrund: Ambulanssjukvården i Sverige rapporterar årligen in 5500 patienter med 

hjärtstopp. Dagligen ställs sjuksköterskor inom ambulanssjukvården inför nya utmaningar 

som kan leda till stressfulla situationer. Syfte: Syftet med detta arbete var att belysa 

sjuksköterskans upplevelse vid larm om hjärtstopp samt upplevelsen av arbetsmiljön vid 

genomförandet av prehospital hjärt- och lungräddning. Metod: Studien hade en kvalitativ 

design vars data baserades på semistrukturerade intervjuer med tolv stycken sjuksköterskor. 

Resultat: Resultatet visar att känslor som stress, utsatthet och otrygghet förekommer bland 

sjuksköterskor vid larm om hjärtstopp. En känsla av otillräcklighet på grund av resursbrist 

förekom vid omhändertagandet. Sjuksköterskorna åsidosätter sin egen säkerhet under 

transport vid pågående hjärt- och lungräddning. Diskussion: Sjuksköterskorna upplevde 

stress vid prehospital hjärt- lungräddning, dock hade arbetslivserfarenhet, kollegor samt 

patientens ålder betydelse för hur starkt sjuksköterskorna påverkades. Förbättringsarbeten 

behöver genomföras för att förbättra sjuksköterskans arbetsmiljö vid prehospitala 

hjärtstopp.   

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Hjärt-lungräddning, Prehospital, Sjuksköterska, Stress, Upplevelse. 

 

Abstract:   

Background: Annually there are reports of 5500 patients suffering from cardiac arrest as 

reported by the ambulance care in Sweden. Nurses in ambulance care are daily faced with 

new challenges that can lead to stressful situations. Aim: The aim of this study was to 

illuminate the nurses experience during the alarm of cardiac arrest and their working 

environment in connection with the prehospital cardiopulmonary resuscitation. Method: 

The study had a qualitative design, the data was based on semi-structured interviews with 

twelve nurses. Results: The result shows that emotions like stress, vulnerability and 

insecurity occur among nurses when they receive a cardiac arrest alarm. A sense of 

inadequacy due to resource shortage occurred during the care of the patient. Nurses override 

their own safety during transport of a patient with ongoing cardiovascular and pulmonary 

rescue. Discussion: Nurses experienced stress at prehospital cardiopulmonary resuscitation, 

however, work experience, colleagues and the age of the patient had an effect on how 

strongly nurses were affected. Improvement work needs to be carried out to improve the 

nurses work environment during prehospital cardiopulmonary resuscitation. 

 

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, Experience, Nurse, Prehospital, Stress, Work 

environment. 
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Bakgrund 

Under 2015 rapporterade ambulanssjukvården in 5550 patienter med hjärtstopp där 

livräddande behandling påbörjats. Den största orsaken till dessa hjärtstopp hade kardiell 

härkomst, men även fall av drunkning, överdos av läkemedel och plötslig spädbarnsdöd är 

rapporterade. Majoriteten av hjärtstoppen skedde i människors hem (Herlitz, 2016).  

 

Arbetsmiljö 

World Health Organization (2017) menar att begreppet arbetsmiljö innebär att man har ett 

starkt fokus på förebyggandet av risker på arbetsplatsen. De beskriver att arbetstagarnas 

hälsa beror på flertalet faktorer i vilka det kan finnas riskfaktorer som kan leda till cancer, 

olyckor, muskel- och skelettskador, lungsjukdomar, hörselskador, cirkulationssjukdomar 

och stressrelaterade sjukdomar. Men det handlar även om alla andra aspekter som rör hälsa 

och säkerhet. 

 

Arbetsmiljölagen innehåller de regler som skall uppfyllas för att en god arbetsmiljö skall 

kunna uppnås. Lagens ändamål är att skapa en god arbetsmiljö inom vilken ohälsa och 

olycksfall skall förebyggas. Arbetsförhållandena skall anpassas till människors fysiska och 

psykiska förutsättningar så att inte arbetstagaren utsätts för belastningar som kan medföra 

ohälsa eller olycksfall. Fordon som används vid personaltransport skall vara lämpat för 

ändamålet. Arbetsinnehåll, teknik och arbetsorganisationen skall vara utformad så att 

arbetstagaren inte utsätts för belastningar som kan medföra ohälsa. Arbetsgivaren är skyldig 

att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skada på arbetstagaren (SFS 1977: 1160). 

Enligt Socialstyrelsen ansvarar vårdgivaren för att ambulansen är dimensionerad och inredd 

på ett sådant sätt att en god och säker vård kan ges samt att prehospital akutsjukvård så 

långt det är möjligt kan ges under transport (SOSFS 2009:10). 

 

Definition av hjärtstopp 

En stor del av de hjärtstopp som sker prehospitalt beror på ett ventrikelflimmer, vilket 

innebär att hjärtats normala elektriska aktivitet och pumpförmåga upphör. Blodet kan då 

inte cirkulera i kroppen, hjärnan drabbas av syrebrist och individen blir medvetslös. Andra 

orsaker som kan leda till ett hjärtstopp är intoxikation, trauma och drunkning. Hjärt- och 
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lungräddning och defibrillering är den enda behandlingen som kan rädda patienten. Genom 

att ge 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. 

Med en defibrillator bryts det elektriska kaos som har varit orsaken till hjärtstoppet. 

Bröstkompressionerna och inblåsningarna skall göras växelvis och kontinuerligt utan avbrott 

för att upprätthålla den livsviktiga cirkulationen av syresatt blod i kroppen (Herlitz, 2016). 

Ett snabbt uppstartande av hjärt- och lungräddning ökar överlevnadsgraden signifikant. 

Andelen människor som överlever ett plötsligt hjärtstopp påverkas av tiden mellan 

kollapsen och påbörjandet av effektiv hjärt- och lungräddning (Hasselqvist-Ax et al, 2015). 

Adielsson et al (2011) menar att chansen för överlevnad ökar om hjärtstoppet är bevittnat 

och om hjärt- och lungräddning påbörjas omedelbart efter att personen har fallit ihop. 

 

Ambulanssjukvårdens utveckling 

Suserud (2005) beskriver att ambulanssjukvården tidigare ansetts vara en organisation vars 

ansvar låg i att transportera sjuka människor in till sjukhuset. Men till följd av de framsteg 

som gjorts inom områden som farmakologi och återupplivning så har ambulansvården fått 

en allt mer betydande roll för patienten. Den medicinska och tekniska utvecklingen har lett 

till en mer avancerad omvårdnad vilket gör ambulansverksamheten till en viktig länk i den 

akuta vårdkedjan. Utvecklingen har lett till att en ny specialitet för sjuksköterskorna har 

bildats. Specialiteten bygger på att sjuksköterskan inom ambulansverksamheten behöver en 

bred kunskapsbas och förmågor för att kunna vårda olika typer av patienter. 

Socialstyrelsen definierar ambulans som ett transportmedel avsett för och utrustat för 

ambulanssjukvård och transport av sjuka och skadade. Med prehospital akutsjukvård menas 

att omedelbara medicinska åtgärder vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus 

(SOSFS 2009:10). 

 

Arbeta i en stressfull situation 

Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson och Suserud (2005) beskriver att 

ambulanspersonal utsätts för en rad olika situationer vilket gör att deras erfarenhet blir unik 

om man jämför med annan vårdpersonal. De varierande uppdragen innebär att 

ambulanspersonal behöver vara flexibla i sin yrkesutövning. Deltagarna i studien framhöll 

egenskaper som ödmjukhet, påhittighet och förmågan att ha en inre styrka som viktiga vid 
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nya larm. Det är vanligt med åskådare på arbetsplatsen, då olycksplatsen lätt blir en plats 

med publik. Prehospital akutsjukvård bedrivs i ovanliga och varierande förhållanden vilket 

ställer stora krav på stresstålighet under vårdandet såväl som för den som kör under 

utryckning. Arbetsmiljön väger många gånger karaktäristiskt på gränsen till kaotiskt. Varje 

dag ställs personalen inför nya larm och utmaningar som det inte går att föreställa sig eller 

planera inför och som präglas av plötsliga förändringar i arbetstakt. Wireklint och Dahlberg 

(2012) beskriver att samtidigt som ambulanspersonalen måste vara alert och arbeta effektivt 

måste de hela tiden tänka på sin egen säkerhet. Arbetet innebär inte enbart att ta hand om 

patienten utan även deras närstående. Larsson och Engström (2013) beskriver att anhöriga 

som bevittnat ett hjärtstopp kan många gånger bli chockade av händelsen. Därför behöver 

ambulanspersonalen inneha en förståelse för att anhöriga kan vara i behov av stöd vid dessa 

situationer. 

 

Wireklint och Dahlberg (2012) menar att det är av stor vikt att personal inom 

ambulanssjukvården kan behålla ett lugn trots stressfulla och kaotiska situationer. 

Antonovsky (2005, s. 9, 16-17) menar att alla människor utsätts förr eller senare för 

påfrestningar - kroppsliga, psykiska och/eller sociala. Dessa påfrestningar kan vara olika 

kraftiga, långvariga och ibland även upprepade. För att försöka förklara varför människan 

hanterar problem och motgångar på olika sätt grundade han känsla av sammanhang 

(KASAM). Vidare beskriver Antonovsky (2005, s. 44-46) att begreppet KASAM innefattar tre 

stycken olika delar – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas 

hur individen uppfattar inre och yttre stimuli som sammanhängande, gripbar och som 

ordnad information. En hög begriplighet innebär att de stimuli man kommer att mötas av i 

framtiden är förutsägbara och om det kommer som en överraskning kan man ordna och 

förklara det som har hänt. Den andra delen, hanterbarhet, innebär att individen känner att det 

finns resurser att ordna och möta det stimuli som denne utsätts för. Dessa resurser finns hos 

individen själv eller hos personer i dess närhet som familjemedlemmar, vänner och kollegor. 

Med meningsfullhet menas att individen känner att det finns en känslomässig innebörd i livet. 

En känsla av att vissa problem och krav som ställs i livet är värd att engagera sig i och att 

dessa ibland kan ses som utmaningar istället för bördor. 
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Ambulanssjuksköterskorna kan känna en stress och oro över att inte kunna hjälpa patienten 

på ett tillfredsställande sätt i akuta situationer. Erfarenhet inom yrket kunde bidra till mindre 

stress eftersom de då vet hur de ska handla i oväntade och akuta situationer (Svensson & 

Fridlund, 2007). För att minska stress och oro vid akuta larmsituationer beskrivs 

förberedelsen och planeringen av vilken utrustning som ska tas med och eventuella åtgärder 

tillsammans med kollegan på vägen ut till larmet som viktig (Svensson & Fridlund, 2007; 

Larsson & Engström, 2013). Vidare menar Larsson och Engström (2013) att trots rigorös 

planering stämmer dock inte alltid förberedelser överens med verkligheten. 

Problemformulering 

Plötsliga hjärtstopp som sker prehospitalt ställer stora krav på den ambulanspersonal som 

anländer till händelseplatsen. Personalen måste förbereda sig för en arbetssituation med 

flertalet okända variabler under transporten ut till patienten (Larsson & Engström, 2013). 

Bakgrunden i vår studie beskriver hur sjuksköterskor upplever situationen vid hjärtstopp 

och hur de upplever närvaron av anhöriga, men det är ett outforskat område överlag. 

Författarna har inte hittat någon forskning på vad som påverkar sjuksköterskors arbetsmiljö i 

dessa situationer. Därför har författarna valt att fördjupa sig inom detta ämne. 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att belysa sjuksköterskans upplevelse vid larm om hjärtstopp 

samt upplevelsen av arbetsmiljön vid genomförandet av prehospital hjärt- och 

lungräddning. 
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Metod 

Design 

En kvalitativ ansats med deskriptiva intervjuer valdes för att svara på studiens syfte. En 

manifest innehållsanalys, i enlighet med Graneheim och Lundman (2004), användes för att 

bearbeta det insamlade materialet. Enligt Polit och Beck (2016, s. 70, 463) syftar en kvalitativ 

deskriptiv studie till att beskriva betydelsen och innebörden av det studerade fenomenet. 

Forskaren har ett holistiskt synsätt för att försöka förstå helheten i sammanhanget. Kvale och 

Brinkman (2014, s. 47) menar att genom deskriptiva intervjuer uppmuntrar forskaren 

intervjupersonen att så exakt som möjligt beskriva sina känslor och upplevelser. Fokus ligger 

på att finna alla skillnader och variationer snarare än att komma fram till en fast 

kategorisering. 

 

Deltagare och urval 

Studien baseras på intervjuer med sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor verksamma 

inom ambulansverksamheten i Västernorrlands landsting respektive Region Jämtland 

Härjedalen. Rekryteringen genomfördes på en ambulansstation i Jämtland samt en i 

Västernorrland. Berörda enhetschefer kontaktades och erhöll ett brev med information 

angående studiens syfte och utförande (se Bilaga 1). Ett underskrivet samtycke erhölls från 

respektive enhetschef. Inklusionskriterierna för att medverka i studien var att deltagarna 

skulle vara legitimerade sjuksköterskor samt ha medverkat vid minst tre stycken 

prehospitala hjärtstopp. Tolv stycken tillfrågades genom ett bekvämlighetsurval och alla 

uppfyllde inklusionskriterierna. De tillfrågade fick sedan ett informationsbrev (se bilaga 2) 

som innehöll information angående studien samt frivilligheten till deltagandet. Samtliga gav 

sitt godkännande till att delta i studien. Deltagarnas ålder varierade mellan 25-64 år och 

medianåldern var på 38 år. Deltagarna bestod av åtta män respektive fyra kvinnor och dessa 

hade arbetat inom ambulansverksamheten mellan 1,5 - 41 år med en mediantid på 13 år. 

Fyra stycken hade en specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård och åtta 

stycken var grundutbildade sjuksköterskor. 
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Datainsamling 

En pilotintervju med en ambulanssjuksköterska genomfördes i november 2016. Efter 

intervjun reviderades frågorna i intervjuguiden för att bättre svara till studiens syfte. 

Intervjuguiden innehöll frågor om sjuksköterskans upplevelse av att få larm om hjärtstopp 

och deras upplevelse av sin arbetsmiljö vid hämtplatsen samt under transporten till sjukhus 

(Se Bilaga 3).  

 

Vår studie bygger på semistrukturerade enskilda intervjuer. Polit och Beck (2016, s. 510) 

beskriver att genom semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren av en intervjuguide 

vilket innebär att forskaren förbereder frågor som denne vill få besvarade. Frågorna är 

öppna och därmed ges deltagaren möjlighet att kunna beskriva sina upplevelser med egna 

ord. För att få deltagaren att beskriva det belysta fenomenet så noggrant som möjligt kan 

forskaren med fördel använda sig av följdfrågor som till exempel vad hände sedan och hur 

kände du då. Valet av plats där intervjun ska äga rum är viktig och det är en fördel om 

deltagaren själv kan bestämma platsen. Det är av stor vikt att välja en plats där intervjuerna 

kan ske ostört och utan insyn från andra människor (Polit & Beck, 2016, s.514).  

 

Deltagarna valde själva platsen där intervjun skulle genomföras. Det resulterade i att en av 

intervjuerna genomfördes i deltagarens hem och resterande intervjuer utfördes på 

deltagarnas arbetsplats under deras arbetstid. Samtalen genomfördes enskilt utan insyn från 

övrig personal för att minska risk för störningsmoment och för att öka konfidaliteten. 

Intervjuerna varade mellan 10-25 minuter och dessa spelades in på mobiltelefon. Ljudfilerna 

raderades efter att studien avslutats eftersom detta är en studentuppsats.  

 

Analys 

Efter intervjuerna transkriberades texten ordagrant av författarna och lästes sedan igenom 

flertalet gånger tills dess att författarna kände sig väl bekant med innehållet. Analysen av det 

transkriberade materialet utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

hur en kvalitativ manifest innehållsanalys ska utföras. Meningsbärande enheter som svarade 

till studiens syfte identifierades i materialet. De meningsbärande enheterna kondenserades 

sedan, vilket innebär en process i vilken texten reduceras samtidigt som kärninnehållet 
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bevaras. Genom att sedermera märka de kondenserade meningsenheterna med en kod så ges 

möjligheten att kunna studera och analysera materialet med nya infallsvinklar. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att meningsbärande enheter är stycken och meningar 

innehållande aspekter som är relaterade till varandra genom deras innehåll och 

sammanhang. Vidare visar de att koder kan tilldelas fenomen och händelser och bör förstås i 

relation till kontexten i det studerade materialet.  

 

Genom att identifiera och gruppera koder av samma betydelse kunde sedan nio 

subkategorier bildas av författarna. Subkategorierna sammanställdes och sorterades i en 

tabell för att slutligen kunna delas in i tre huvudkategorier. Att skapa kategorier är enligt 

Graneheim och Lundman (2004) det huvudsakliga syftet med en kvalitativ innehållsanalys. 

Vidare menar de att kategorier kan ses som det manifesta innehållet av en studerad text. All 

data med koppling till syftet skall kunna sorteras in i kategorier, innehållet får inte passa in i 

mer än en kategori. De framhåller dock att det inte alltid är möjligt att skapa ömsesidigt 

uteslutande kategorier då människors erfarenheter studeras eftersom många erfarenheter är 

komplexa där de är sammanflätade med varandra. Exempel på analysförfarande se Tabell 1. 

 
Tabell 1. Exempel på analysen. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening 

Kod Subkategori Kategori 

De är klart man tittar ju på 
åldern, är det ett barn så 
speedar man upp sig riktigt, 
de är ju otäckt att få ett sånt 
larm. 

Det är otäckt att få 
larm då ett barn är 
inblandat. 

Otäckt 
med larm 
om barn 

Informationen som går 
att utläsa av larmet har 
betydelse för 
sjuksköterskans 
upplevelse 

Vad som påverkar 
sjuksköterskans 
upplevelse vid larmet 

Sen kan det ju vara lite 
jobbigt med stressade 
anhöriga runt omkring en. 

Kan vara jobbigt 
med anhöriga som 
är stressade 

Anhöriga 
som är 
stressade 

Olika faktorer påverkar 
sjuksköterskans 
arbetsförhållande på 
hämtplatsen 

Upplevelser av de 
olika faktorer som 
påverkar 
sjuksköterskans 
arbetsmiljö under 
arbetet 

Men med lite tur finns det 
någon bil ledig som kan 
komma och möta oss på 
vägen.. men det är ju inte 
att ta för givet. 

Det går inte att ta 
för givet att man får 
assistans 

Går inte 
att räkna 
med fler 
resurser 

Upplevelsen av att vara 
underbemannade och 
att känna sig otillräcklig 

Sjuksköterskans 
upplevelse av 
tillgången till resurser 
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Etiska överväganden 

Då studien utförs inom ramen för högskoleutbildning och inte ska publiceras som forskning 

söktes inget tillstånd hos etisk kommitté i enlighet med § 2 i etikprövningslagen (SFS 

2003:460). Inför intervjuerna erhöll deltagarna ett informationsbrev rörande studien. Där 

fanns även beskrivet om rätten att avbryta sitt deltagande utan att ange orsak samt att 

materialet från intervjuerna behandlas konfidentiellt. De fick sedan lämna ett muntligt och 

skriftligt samtycke till deltagande i studien. För att skydda de personer som ingår i studien 

har forskningsetiska riktlinjer som anges i Helsingforsdeklarationen (2013) beaktats. 

Resultat 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse vid larm om hjärtstopp samt 

upplevelsen av arbetsmiljön vid genomförandet av prehospital hjärt- och lungräddning. 

Resultatet presenteras under tre stycken huvudkategorier samt nio stycken subkategorier, se 

Tabell 2. 

Tabell 2. Subkategorier och Kategorier. 

Kategori Subkategori 

Vad som påverkar sjuksköterskans upplevelse vid 
larmet 

Informationen som går att utläsa av larmet har betydelse 
för sjuksköterskans upplevelse 

 Långt avstånd till patienten ökar känslan av stress och 
otillräcklighet 

 Arbetslivserfarenhetens betydelse för upplevelsen av 
larmet 

 Betydelsen av att känna sig trygg tillsammans med en 
kollega 

Upplevelser av de olika faktorer som påverkar 
sjuksköterskans arbetsmiljö under arbetet 

Olika faktorer påverkar sjuksköterskans 
arbetsförhållande på hämtplatsen 

 Olika faktorer påverkar sjuksköterskans 
arbetsförhållande under transport 

 Sjuksköterskan upplevde förflyttning under pågående 
HLR som påfrestande 

 Kommunikationens betydelse för sjuksköterskan vid 
omhändertagandet 

Sjuksköterskans upplevelse av tillgången till resurser Upplevelsen av att vara underbemannade och att känna 
sig otillräcklig 
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Vad som påverkar sjuksköterskans upplevelse vid larmet 

Kategorin beskriver de faktorer som påverkar sjuksköterskans känslor, så som stress, 

rädsla och otillräcklighet, vid larm om pågående hjärtstopp. Fyra subkategorier 

framkom; informationen som går att utläsa av larmet har betydelse för 

sjuksköterskans upplevelse, långt avstånd till patienten ökar känslan av stress och 

otillräcklighet, arbetslivserfarenhetens betydelse för upplevelsen av larmet samt 

betydelsen av att känna sig trygg tillsammans med en kollega. 

 

Informationen som går att utläsa av larmet har betydelse för sjuksköterskans 

upplevelse 

Sjuksköterskorna upplevde ett ökat stresspåslag vid larm om hjärtstopp. De beskrev känslor 

som ovisshet, nervositet och utsatthet. Samtidigt som de blev mer fokuserade på 

arbetsuppgiften och försökte skapa sig en uppfattning om situationen på platsen utifrån den 

information som givits i larmtexten. Bristfällig information från larmcentralen ökade stressen 

hos sjuksköterskorna. 

 

“man blir mer nervös samtidigt som man blir mer fokuserad… det är svårt att förklara det där, man 

blir taggad och lite nervös, samtidigt som att det är spännande…” (7) 

 

Det beskrevs som en lättnad och känslan av utsatthet minskade då det gick att utläsa i larmet 

att andra enheter, som en annan ambulans eller I Väntan På Ambulans (IVPA) också var 

utlarmade. 

 

“jag brukar också kolla i larmtexten om det är andra enheter dragna typ en annan ambulans eller till 

exempel IVPA. Det känns det alltid bättre om man vet att man får hjälp av fler.” (3) 

 

En faktor som minskade stressen var då information gavs från larmoperatören att hjärt-

lungräddning pågick av någon som befann sig på platsen. 

 

“om det inte är någon som påbörjat HLR såklart.. det känns ju alltid bra om man får höra det via SOS 

på vägen ut på larmet.”(9) 

 

Flertalet av deltagarna uppgav att åldern på patienten var bland det första som de kollade 

efter. Hjärtstopp hos yngre och framförallt barn beskrevs som de värsta tänkbara larm de 
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kunde få. Dessa larm var inte vanligt förekommande men ansågs bidra till en rädsla och ett 

kraftigt stresspåslag hos deltagarna. 

 

“och barn.. prata inte ens om det.. hemska tanke, det är nog det värsta larmet du kan få, hjärtstopp hos 

barn.” (2) 

 

“de är klart man tittar ju på åldern, är det ett barn så speedar man upp sig riktigt, de är ju otäckt att få 

ett sånt larm.” (6) 
 

Långt avstånd till patienten ökar känslan av stress och otillräcklighet 

Vid larm om hjärtstopp där det var längre avstånd fram till patienten ökade personalens 

stressnivå. De upplevde en känsla av otillräcklighet, att de inte hade en möjlighet att kunna 

påverka situationen då de kom fram till platsen eftersom det gått för lång tid sedan 

hjärtstoppet inträffade. Det som kunde förbättra känslan var om IVPA var larmade och hade 

kortare framkörningstid. 

“sen ha vi ju långa avstånd här.. Om man har långt till platsen kan man ju bli stressad över att man 

vet att det tar för lång tid och vi kommer nog inte ha någon möjlighet att rädda patienten”(8) 

 

Arbetslivserfarenhetens betydelse för upplevelsen av larmet 

Erfarenheten i yrket hade betydelse för hur sjuksköterskorna upplevde och reagerade på 

larmet. De med längre erfarenhet kände sig tryggare i sin roll och vad som förväntades av 

dem. Dock framkom det att de fick ett ökat adrenalinpåslag och upplevde en ökad känsla av 

stress. 

 

“nu känner jag mig ganska säker på vad jag ska göra i de situationerna.”(7) 

 

Sjuksköterskorna som arbetat kortare tid inom ambulanssjukvården kände en osäkerhet vid 

dessa larm, eftersom de saknade rutin och erfarenhet. Deltagarna framhöll att de årligen 

tränade avancerad hjärt- och lungräddning på både barn och vuxna, vilket bidrog till att de 

vid dessa larmsituationer ändå hade kunskapen om de arbetsmoment som skulle utföras. 

 

“vi tränar ju HLR en gång om året både på barn och vuxna, det är ju bra, att man får som en riktig 

genomgång för sånt man inte gör så ofta glömmer man ju bort.” (4) 
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Betydelsen av att känna sig trygg tillsammans med en kollega 

Känslan av trygghet upplevs olika vid larm om hjärtstopp beroende på vilken kollega man 

arbetar tillsammans med. Vetskapen om hur en kollega fungerade och hanterade dessa 

situationer visade sig ha betydelse för hur sjuksköterskornas egen stress påverkades. 

Erfarenheten i sig var inte det avgörande hos en kollega, utan deras beteende i form av att 

kunna uppföra sig lugnt, behärskat och att kunna inge en form av trygghet ansågs vara det 

som var av störst betydelse. 

 

“men märker jag att kollegan är helt uppstressad och vet knappt hur man startar bilen.. då blir det ju 

inge bra för då överförs det lite på mig.” (3) 

 

Upplevelser av de olika faktorer som påverkar sjuksköterskans 

arbetsmiljö under arbetet 

Kategorin beskriver hur sjuksköterskan påverkas av den miljö de befinner sig i vid hjärt- och 

lungräddning. Fyra subkategorier framkom; olika faktorer påverkar sjuksköterskans 

arbetsförhållande på hämtplatsen, olika faktorer påverkar sjuksköterskans arbetsförhållande 

under transport, sjuksköterskan upplevde förflyttning under pågående HLR som 

påfrestande och kommunikationens betydelse för sjuksköterskan vid omhändertagandet. 

 

Olika faktorer påverkar sjuksköterskans arbetsförhållande på hämtplatsen  

Deltagarna beskrev att arbetsmiljön påverkades av hur det såg ut på händelseplatsen. Det 

förekom trånga utrymmen, föremål som hindrade framkomst och stod i vägen. Detta ledde 

till att personalen vid dessa tillfällen var tvungen att förflytta patienten eller möbler innan 

hjärt-lungräddning kunde påbörjas. Miljöns utformning bidrog till svårigheter att hitta en 

ergonomisk arbetsställning och de beskrev att golvet var deras arbetsplats. Trånga och 

besvärliga miljöer medförde även en säkerhetsrisk då det ansågs som lättare att till exempel 

kunna sticka sig på nålar. Andra faktorer som påverkade arbetssituationen var kyla, regn, 

snö och dålig belysning. 

 

“...miljön är ju ofta trång. Ogynnsam ur fysiologisk synpunkt, sängar som är låg kanske, trångt, 

belysningsmässigt mörkt och det är svårt, det är svårt som det är…” (2) 

 

Att arbeta med hjärt- lungräddning i offentliga miljöer ansågs av huvuddelen av deltagarna 

vara påfrestande och stressande. De beskrev hur människor runt omkring kunde ta kort och 
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filma. Det förekom även att de skickade fram sina barn för att kolla på vad som hände. 

Känslor som att vara studerad i arbetet och en rädsla för att göra något fel infann sig då hos 

vissa av de intervjuade. Några menade dock att den egna erfarenheten och tryggheten i 

arbetet hade betydelse för hur reaktionen blev vid dessa situationer. 

 

“men sen äre väl så också, att kan du din sak till hundra procent och vet precis vad som ska göras, då 

tror jag att man lättare fixar en sån sak också.” (12) 

 

Det beskrevs att miljön på hämtplatsen ibland kunde uppfattas som kaotiskt. Anhöriga som 

kunde vara upprörda och förtvivlade medförde att vissa av deltagarna i studien kände sig 

otillräckliga om de inte hade möjligheten att trösta, stötta och hjälpa de närstående. Arbetet 

kunde förhindras då de var i vägen och konstant ställde frågor vilket gjorde det svårt för 

sjuksköterskorna att fokusera på arbetsuppgiften. 

 

“sen är det ju påfrestande och stressande när du har anhöriga som står bakom ryggen å är orolig 

såklart och frågar hur det går... och vad är det som händer… och kommer patienten att klara sig…” 

(5) 

 

Olika faktorer påverkar sjuksköterskans arbetsförhållande under transport 

Arbetsmiljön vid hjärt- lungräddning under transport upplevdes som påfrestande. 

Sjuksköterskorna beskrev svårigheter att hålla balansen vid inbromsningar och då 

ambulansen svänger. Begränsningar i vårdutrymmet upplevdes som olika beroende på 

vilken ambulans deltagarna färdades i. I mindre ambulanser försvårades sjuksköterskornas 

arbete på grund av brist på utrymme. Svårigheter i att vara fler än två personer och att 

komma åt patienten från flera håll ansågs ha störst betydelse. Detta ansågs inte vara ett 

problem i de större ambulanserna eftersom det gavs möjlighet att kunna arbeta från vardera 

sida om patienten samt att mer personal kunde vistas samtidigt i vårdhytten. Arbetsmiljön i 

fordonen bidrog till dåliga arbetsställningar vilket i vissa fall medförde att personal fick ont i 

ryggen. 

 

“rullande miljö som svänger och far det är ju en besvärlig miljö.” (9) 

 

“ja.. det är ju helt beroende på vilken bil man kör.. våran volvo är ju väldigt liten och där är det 

ju  oerhört svårt att jobba under transporten.. man har ju som patienten i knät.” (11) 
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Vid intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna upplevde sin egen säkerhet vid pågående 

hjärt- och lungräddning under transport som under all kritik. De menade att det var en 

omöjlighet för dem att bära säkerhetsbälte under omhändertagandet. De såg flera risker med 

att behöva stå upp under transporten, många gånger under höga hastigheter in till sjukhuset. 

De var oskyddade vid en kraftig inbromsning eller vid en eventuell olycka. Flertalet av 

deltagarna beskrev det som att de var tvungen att åsidosätta sin egen säkerhet för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna menade att behandlingsriktlinjerna beskriver 

att de inte ska utföra hjärt- och lungräddning under transport i de flesta fall, dock så skall det 

göras under vissa omständigheter, som vid hypotermi, intoxikationer, sen graviditet och där 

barn är drabbade. Vilket de menade direkt stred mot personalens säkerhet. 

 

“jag riskerar ju faktiskt mitt eget liv när jag står upp i ambulansen och gör kompressioner för att 

försöka rädda den där människan. Egentligen är det ju inte okej.” (6) 

 

Vissa av deltagarna hade erfarenhet av att använda sig av en Lund University 

Cardiopulmonary Assist System (LUCAS) som hjälpmedel vid hjärt- och lungräddning. När 

den användes under transport upplevde de sin säkerhet som förbättrad eftersom de då hade 

möjligheten att kunna använda säkerhetsbälte under transporten. Sjuksköterskorna menade 

att eftersom LUCAS utförde kompressionerna hade de möjligheten att kunna utföra andra 

arbetsuppgifter vilket medförde att de inte kände sig lika begränsade under 

omhändertagandet. 

 

“sen har det ju kommit en LUCAS, som helikoptern har, som gör kompressionerna bara att man kan 

ha den i bilen som gör kompressioner regelbundet, kontinuerligt och man kan sitta fastspänd och ge 

läkemedel och defibrillera och fixa en luftväg, ger ju en mycket bättre miljö” (10) 

 

Sjuksköterskan upplevde förflyttning under pågående HLR som påfrestande 

Det framkom att då det beslutats att patienten skulle transporteras till sjukhuset under 

pågående HLR upplevde vissa av sjuksköterskorna förflyttningen av patienten mellan 

hämtplatsen och ambulansen som påfrestande. De upplevde fysisk påfrestning genom tunga 

lyft och långa avstånd att bära patienten. Stress upplevdes i dessa situationer eftersom de 

snabbt var tvungen att ta sig till ambulansen för att kunna fortsätta med HLR, då detta inte 

gick att utföra på ett bra sätt under förflyttningen. 
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“det är ju som det är, förflytta samtidigt som man komprimerar, det är ju inte lätt, det blir ju som det 

blir” (5) 

 

Kommunikationens betydelse för sjuksköterskan vid omhändertagandet 

Flertalet av sjuksköterskorna ansåg att det blev en lugnare och tryggare miljö att arbeta i om 

det fanns en person som hade rollen som arbetsledare på plats. Detta bidrog till en tydligare 

kommunikation och alla blev tilldelade olika arbetsuppgifter. Det framkom att i situationer 

där det inte funnits en arbetsledare så blev det snabbt rörigt på platsen och sjuksköterskorna 

blev mer osäkra under omhändertagandet vilket bidrog till en ökad känsla av stress. 

 

“...om man inte har en teamleader så blir ju situationen rörig, och då blir man ju stressad såklart.” 

(10) 

 

Sjuksköterskans upplevelse av tillgången till resurser 

Kategorin beskriver att sjuksköterskorna påverkades av tillgången till resurser vid hjärt- och 

lungräddning. Sjuksköterskorna upplevde både positiva och negativa aspekter på 

resursernas tillgång. En subkategori framkom; upplevelsen av att vara underbemannade och 

att känna sig otillräcklig. 

 

Upplevelsen av att vara underbemannade och känna sig otillräcklig 

I vissa situationer upplevde flertalet av sjuksköterskorna att de var underbemannade. De 

ansåg att de inte hade möjlighet att kunna utföra sina arbetsuppgifter tillräckligt snabbt, att 

de inte räckte till. Känslan av otillräcklighet infann sig hos en del av deltagarna då de inte 

hade möjlighet att kunna ta hand om de närstående på ett tillräckligt bra sätt. Initialt 

behövde allt fokus läggas på patienten och det var i det läget som det ansågs vara av störst 

vikt att vara mer personal. När situationen var under kontroll, och det initiala 

omhändertagandet var utfört, upplevde sig sjuksköterskorna som inte lika utsatta. 

 

“...men det är i det akuta skedet det kan brista. Då är man lite underbemannade”(1) 

 

Sjuksköterskorna som arbetade på landsbygden framhöll en större känsla av utsatthet 

eftersom det inte var lika självklart att de kunde få hjälp av en annan ambulans. De såg på 

IVPA som en kompetent och stark resurs eftersom de hade kunskaperna att kunna påbörja 

behandling med kompressioner och inblåsningar. De bidrog även med hjälp som att ta hand 
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om anhöriga, bära patienten och utrustning vilket minskade arbetsbördan för 

sjuksköterskorna i en stressfull situation. I stadsmiljö upplevde sjuksköterskorna en större 

trygghet i att få assistans av en annan ambulansbesättning då det var rutin att två bilar 

larmades ut på hjärtstopp. 

 

“och om det är utanför stan kan dom ju ha dragit närmsta IVPA grupp om de hinner dit före oss, och 

alla händer vi kan få hjälp av är bra, dom är ju också utbildad i HLR så det är toppen att vi kan få 

hjälp av dom.” (7) 

 

Det beskrevs situationer där sjuksköterskan ensam utfört hjärt- och lungräddning under 

transport. Känslor som ensamhet, utsatthet och en ökad stress i att inte hinna med alla 

moment som ska utföras infann sig hos dessa personer. Det medförde även en fysisk 

påfrestning i form av utmattning då de själva behövde utföra kompressioner utan möjlighet 

till hjälp under en längre tid. 

 

“...jag har varit själv bak i bilen nån gång, då var det ingen lång transport utan bara någon mil.. men 

man blir faktiskt lite stressad, man känner sig ganska ensam. Det är mycket att hålla koll på och som 

ska göras.” (8) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av det undersökta 

fenomenet valdes en kvalitativ deskriptiv metod baserad på enskilda intervjuer. Det belysta 

fenomenet är enligt författarna ett outforskat område eftersom endast fåtalet tidigare utförda 

studier har hittats. Danielsson (2015, s. 164-165) beskriver att kvalitativ metod anses vara 

lämplig då få studier gjorts på det belysta fenomenet. Intervjustudier kan då ge underlag för 

andra forskningsmetoder och för att fortsätta med kvantitativa instrument.  

 

Urvalet skedde genom principen för bekvämlighetsurval för att rekrytera både män och 

kvinnor med varierande ålder och erfarenhet. Detta medförde att flertalet av deltagarna var 

grundutbildade sjuksköterskor och inte hade en specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård. Dock så anser författarna att i detta fall väger erfarenheten inom yrket 

tyngre än att enbart se till utbildningsnivån på informanterna. Författarna anser att 
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intressanta upplevelser hade förbisetts om endast specialistutbildade sjuksköterskor hade 

inkluderats i studien eftersom många deltagare med längre erfarenhet var grundutbildade. 

Könsfördelningen i studien där majoriteten utgörs av män återspeglar den könsfördelning 

som råder på respektive ambulansstation där intervjuerna utfördes. Författarna anser att 

detta styrker resultatet eftersom det ger en bra återspegling av hur det ser ut i verkligheten. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att deltagare med varierande ålder, kön och 

erfarenhet medför en större variation av det belysta fenomenet. Vilket enligt dem bidrar till 

ett mer tillförlitligt och överförbart resultat. Författarna i föreliggande studie anser att 

inklusionskriteriet, fler än tre prehospitala hjärtstopp, medförde att även sjuksköterskor och 

ambulanssjuksköterskor med kortare erfarenhet inom yrket kunde inkluderas för att erhålla 

en bredare spridning av resultatet.  

 

Intervjuerna utfördes inom två olika landsting, både eftersom författarna bor på olika orter 

men även för att få en bredare information i det insamlade materialet. Arbetsförhållandena 

skiljer sig på de olika orterna genom längre avstånd till sjukhuset och skillnader i 

utformningen av ambulanserna. Behandlingen av patienten är dock densamma vilket 

medför att sjuksköterskornas arbetsmiljö i dessa sammanhang ändå går att likställas med 

varandra. Längden på intervjuerna varierade mellan 10-25 min, vilket kan ses som en stor 

variation och som en nackdel för studien. Dock ökade intervjulängden med antalet intervjuer 

som genomfördes allt eftersom författarna blev tryggare i sin roll som intervjuare. 

Variationen i längden på intervjuerna kan även bero på de personer som intervjuats. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 207) menar att vissa personer som intervjuas är mer 

samarbetsvilliga, välmotiverade och kunniga inom det belysta området. Dessa individer kan 

ge längre beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter. Föreliggande studie bygger på 

tolv stycken intervjuer, där författarna upplevde en mättnad inom det undersökta området 

efter nio intervjuer eftersom informanterna gav liknande svar på de ställda frågorna. Tre 

stycken intervjuer genomfördes därefter för att säkerställa att inte någon ny information 

framkom.  

 

Författarna har en förförståelse inom det belysta området vilket kan anses vara en nackdel 

för studien. Både under intervjuerna och under analysprocessen har författarna dock försökt 
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använda sig av en objektiv syn och inte dra slutsatser och göra tolkningar utifrån egna 

upplevda erfarenheter. Risken för detta minimerades även genom att författarna använde sig 

av följdfrågor under intervjuerna. Det medförde att deltagarna själva fick utveckla sina svar 

och därigenom ge en mer förklarande bild av sina upplevelser. För att öka tillförlitligheten 

av studiens resultat har författarna beskrivit analysförfarandet så tydligt som möjligt, visat i 

en tabell hur kategoriseringen gick till samt genom användandet av citat i resultatet. Elo och 

Kyngäs (2008) beskriver att tillförlitlighet erhålls genom en tydligt beskriven analysprocess 

samt att visa en koppling mellan studiens resultat och insamlad data genom användandet av 

citat.  

 

Författarna anser att de etiska ställningstagandena under studiens gång varit tillräckliga. 

Detta eftersom informanterna fick både skriftlig och muntlig information om studiens syfte 

samt hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när de så önskade. Allt insamlat material har 

behandlats konfidentiellt och redovisades på ett sådant sätt att identiteterna inte kunde röjas. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att belysa sjuksköterskans upplevelse vid larm om hjärtstopp 

samt upplevelsen av arbetsmiljön vid genomförandet av prehospital hjärt- och 

lungräddning. Resultatet visade att sjuksköterskans arbetsmiljö är oförutsägbar under dessa 

situationer och att en rad olika faktorer påverkar hur de uppfattar sin arbetsmiljö. 

 

Resultatet visade att upplevelsen av stress var vanligt förekommande hos sjuksköterskor vid 

larm om prehospitala hjärtstopp. Faktorer som kollegor, arbetslivserfarenhet, avståndet till 

patienten samt patientens ålder visade sig ha betydelse för vilken nivå av stress 

sjuksköterskan upplevde. Antonovsky (2005, s. 45) beskriver att människans egen erfarenhet 

och kollegor utgör ett stöd för hur påfrestande situationer hanteras och påverkar individen. 

Människor, som enligt honom, innehar en hög grad av hanterbarhet känner sig inte lika 

utsatta och har en bättre förmåga att hantera svåra situationer. Studien visade att kollegor 

och arbetslivserfarenhet hade betydelse för hur sjuksköterskan hanterade upplevelsen av 

stress. En del av deltagarna med längre erfarenhet inom yrket menade att även fast de 

upplevde hjärt- lungräddning som en stressfull situation så kände de en trygghet eftersom 
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de varit i flertalet liknande situationer. Karlsson, Niemelä och Jonsson (2011) har gjort en 

studie där de undersöker sambandet mellan hjärtfrekvensen och den psykiska påfrestningen 

vid larmsituationer och omhändertagandet av den kritiskt sjuka patienten. Deras resultat 

visar att vid akuta larm ökar hjärtfrekvensen hos deltagarna oberoende på personalens 

erfarenhet inom yrket. De menar vidare att när barn var drabbade ökade hjärtfrekvensen 

ytterligare hos ambulanspersonalen. 

 

Deltagare i studien framhöll att åldern på patienten var av stor betydelse för hur de 

upplevde larmet. Larm om hjärtstopp hos barn ansågs av deltagarna i studien vara det 

värsta tänkbara larmet de kunde få. Det framkom att arbetslivserfarenhet inte hade någon 

betydelse för hur dessa larm påverkade personalen utan deltagarna upplevde stress i högre 

utsträckning. Nordén, Hult och Engström (2014) menar i sin studie att alla 

ambulanssjuksköterskor känner av en ökad stress vid larm där barn är involverade. Larm 

där barn drabbats av hjärtstillestånd, samt att vårda svårt sjuka eller skadade barn är en av 

de svåraste och mest stressframkallande situationerna ambulanssjuksköterskorna kan hamna 

i. De beskriver vidare att detta är ovanliga larm och att det kan vara en av orsakerna till att 

ambulanssjuksköterskorna upplever kraftig stress i dessa situationer. Detta styrks även i 

studier gjorda av Langeland och Sørlie (2011) och Regher, Goldberg och Hughes (2002). 

 

Aasa, Brulin, Ängquist och Barnekow-Bergkvist (2005) menar att psykiska påfrestningar i 

form av ett stressfullt arbete och en oro över sin arbetsmiljö kan leda till hälsoproblem som 

sömnsvårigheter, huvudvärk och magproblem. Jonsson, Segesten och Mattsson (2003) visar i 

sin studie att en stor del av ambulanspersonalen upplever symptom av posttraumatisk stress 

syndrom (PTSD). Även fast de inte är utsatta för stora allvarliga händelser finns en risk att 

utveckla PTSD. Ambulanspersonal får många gånger arbeta med svårt sjuka människor 

under stressfulla situationer och i en riskfylld miljö. Den ökade risken för att utveckla PTSD 

beror även på att de får hantera dödsfall, sorg hos närstående och allvarliga händelser som 

många andra människor inte behöver hantera. Antonovsky (2005, s. 181) beskriver att om en 

individ innehar en hög KASAM så har den en större förmåga att hantera olika stimuli som 

icke-stressorer. En hög grad av KASAM kan bidra till bättre hälsa genom att personen inte 
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upplever lika mycket påfrestningar i form av stress. Dock kan dessa individer bagatellisera 

stressorer i för hög grad så att dem i längden har en stark negativ effekt på hälsan. 

 

Anhörigas närvaro på händelseplatsen ansågs bidra till ökad stress och en känsla av 

otillräcklighet hos sjuksköterskorna i föreliggande resultat. Detta styrks av Bremer, Dahlberg 

och Sandman (2012) som även de menar att inte kunna ta hand om de anhöriga ger en känsla 

av stress och otillräcklighet. Vidare beskriver de att sjuksköterskorna känner ett ansvar både 

mot patienten och de anhöriga vid hjärtstopp. De är medvetna om att de måste prioritera 

mellan patientens och de anhörigas behov. Anhöriga kommer dock alltid i andra hand 

eftersom första prioritet är att försöka rädda patientens liv. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 

2009:10) skall IVPA kunna ge första hjälpen med enkla hjälpmedel, ge en vårdbehövande 

trygghet samt hålla kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen. Resultatet i 

studien visade att sjuksköterskorna såg IVPA som en bra resurs. De menade att stressen och 

känslan av otillräcklighet minskade eftersom IVPA bistod med hjälp att utföra 

kompressioner och kunde vara ett stöd för anhöriga. Langeland och Sørlie (2011) menar att 

det kan vara svårt för sjuksköterskor att hålla anhöriga informerade eftersom de är tvungna 

att prioritera omhändertagandet av patienten. Sjuksköterskorna i deras studie upplever att 

de inte har möjlighet att ta hand om de anhöriga på ett bra sätt vilket upplevs som 

påfrestande. 

 

Resultatet visade att känslan av otrygghet och stress ökade vid en bristfällig kommunikation 

mellan sjuksköterskorna på händelseplatsen. Antonovsky (2005, s. 44) menar att människans 

förmåga till begriplighet och förståelse härleder från individens förmåga att kunna tolka 

information som sammanhängande, strukturerad och tydlig.   

 

I Ambulanssjukvården Västernorrlands samt region Jämtland Härjedalens 

behandlingsriktlinjer för akut prehospital behandling finns beskrivet att hjärtstopp vid sen 

graviditet, hypotermi, intoxikation samt hos barn som drabbats av hjärtstopp skall HLR 

utföras av sjuksköterskorna under transport in till sjukhuset (Sveriges ledningsansvariga 

ambulansläkare i samverkan, 2011). Suserud, Jonsson, Johansson och Petzäll (2013) beskriver 

i sin studie att personalen strider mot arbetsgivarens riktlinjer genom att de utför hjärt- och 
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lungräddning under transport i fler situationer än de som finns beskrivet i 

behandlingsriktlinjerna. Föreliggande resultat visar att arbetsmiljön upplevdes som 

bristfällig när patienter med hjärtstopp vårdades under transport in till sjukhuset. De 

beskrev att vården av patienten i dessa situationer många gånger påverkade deras egen 

säkerhet genom att de inte hade möjligheten att kunna bära säkerhetsbälte.  

 

Suserud, Jonsson, Johansson och Petzäll (2013) menar att ambulanspersonalen åsidosätter sin 

egen säkerhet i större utsträckning när de vårdar svårt sjuka människor. Ambulanserna 

framförs ofta i hög hastighet och det är vanligt att personalen inte bär säkerhetsbälte. 

Patienter med ofri luftväg eller som har ett behov av läkemedel anses vara faktorer som 

påverkar personalens möjlighet att kunna bära säkerhetsbälte. Utformningen i ambulanserna 

gör så att personalens säkerhet riskeras vid vissa akuta situationer eftersom de inte kan nå all 

utrustning eller utföra vissa åtgärder då de använder säkerhetsbälte. Även Slattery och Silver 

(2009) beskriver i sin studie att ambulanspersonalen utsätts för stora risker när de vårdade 

svårt sjuka patienter i ambulansen. Vidare menar dem att det anses som svårt för personalen 

att kunna utföra HLR samtidigt som de måste fokusera på att hålla balansen när ambulansen 

framförs i hög hastighet. De beskriver att risken för skador på personalen ökar när de utför 

HLR under transport eftersom de använder sina händer till att göra kompressioner. Därmed 

kan personalen inte använda dem till att hålla balansen och skydda sig själva. Tvära svängar 

och hastiga inbromsningar kan orsaka svåra skador på den obältade personalen och i värsta 

fall leda till döden. 

 

Slutsats 

Det finns få studier utförda som belyser sjuksköterskans upplevelse av sin arbetsmiljö vid 

det prehospitala omhändertagandet och ännu färre som beskriver upplevelsen av 

arbetsmiljön vid prehospital hjärt- och lungräddning. Vår studie visar på att det finns brister 

inom sjuksköterskans arbetsmiljö vid dessa situationer men att det även finns verktyg som 

kan förbättra den. En del av de förhållanden som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö anses 

av författarna som omöjliga att förändra. Dock så ligger det ett ansvar hos arbetsgivaren att 

genom adekvata åtgärder förbättra arbetstagarnas säkerhet och känsla av otillräcklighet.  
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Resultatet visar att sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården är utsatta för 

säkerhetsrisker och svåra arbetsförhållanden vid prehospital hjärt- och lungräddning. 

Studien kan bidra till en ökad förståelse vid dessa situationer och utgöra grund för 

förbättringsarbete med hänseende till sjuksköterskans arbetsmiljö. Vidare forskning behöver 

utföras inom området med fokus på olika åtgärder som kan förbättra säkerheten för 

sjuksköterskorna i dessa situationer.  
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Bilaga 1 

 
 

Förfrågan om att genomföra en intervjustudie vid ambulansverksamheten i 

Västernorrland samt Jämtlands län 

Till berörd chef inom ambulansverksamheten 

 
I Sverige drabbas årligen närmare 10000 människor av prehospitala plötsliga hjärtstopp. Hjärtstopp 

som sker utanför sjukhus kan ställa stora krav på den personal som anländer till händelseplatsen. 

Syftet med den här studien är att belysa sjuksköterskans upplevelse vid larm om hjärtstopp samt 

upplevelsen av arbetsmiljön vid genomförandet av prehospital hjärt- och lungräddning. 

 
Material kommer att samlas in med hjälp av intervjuer där deltagarna får besvara frågor gällande 

studiens syfte. För att delta i studien skall man arbeta som sjuksköterska inom ambulansen samt varit 

med vid minst tre prehospitala hjärtstopp. Intervjuernas resultat kommer att behandlas konfidentiellt 

och behandlingen av personuppgifter kommer att ske enligt personuppgiftslagen (PuL). Deltagandet i 

studien är frivilligt och kan avbrytas under studiens gång utan att ange anledning.  

 
Vi är två blivande specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården som studerar via Mittuniversitet. 

I utbildningen ingår att göra ett examensarbete på magisternivå. Detta arbete kommer sedan att 

publiceras på databasen DIVA. Uppsatsen kommer att utföras under handledning av lektor Martin 

Bäckström vid Mittuniversitetet. 

 
Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar 

 
Magnus Ryman Jonasson   

Sjuksköterska  

Email:mary1200@student.miun

.se 

Tel: 070-2511301 

 

Madelene Kårén 

Sjuksköterska 

Email:mamo0800@student.miun

.se 

Tel: 073-8364565       

          

Martin Bäckström 

Lektor 

Avdelningen för Omvårdnad 

Email:martin.backstrom@miun

.se  

Tel: 010-142 79 44  

Informerat samtycke 

Informerat samtycke lämnas härmed till Magnus Ryman Jonasson och Madelene Kårén att samla in 

material via intervjuer till sin studie vid ambulansverksamheten i Västernorrland samt Jämtlands län. 

 

Ort för genomförandet:_____________________________________________ 

Datum: __________________________________________________________ 

Underskrift enhetschef:_____________________________________________ 

Namnförtydligande: _______________________________________________  
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Informationsbrev till deltagare i intervjustudie 

 

Till deltagare i intervjustudien 

 

I Sverige drabbas årligen närmare 10000 människor av prehospitala plötsliga hjärtstopp. Hjärtstopp 

som sker utanför sjukhus kan ställa stora krav på den personal som anländer till händelseplatsen. 

Syftet med den här studien är att belysa sjuksköterskans upplevelse vid larm om hjärtstopp samt 

upplevelsen av arbetsmiljön vid genomförandet av prehospital hjärt- och lungräddning. 

 

För att delta i studien skall man arbeta som sjuksköterska inom ambulansen samt varit med vid minst 

tre prehospitala hjärtstopp. Material till studien kommer att samlas in via intervjuer där du som 

deltagare får besvara frågor gällande studiens syfte. Intervjuernas resultat kommer att behandlas 

konfidentiellt och behandlingen av personuppgifter kommer att ske enligt personuppgiftslagen (PuL). 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas under studiens gång utan att du behöver ange 

anledning. När studien är avslutad kommer allt material förstöras och det resultat som framkommit 

kan ej spåras till dig. 

 

Vi är två blivande specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården som studerar via Mittuniversitet. 

I utbildningen ingår att göra ett examensarbete på magisternivå. Detta arbete kommer sedan att 

publiceras på databasen DIVA. Uppsatsen kommer att utföras under handledning av lektor Martin 

Bäckström vid Mittuniversitetet.  

 

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar 

 

Magnus Ryman Jonasson    

Sjuksköterska  

Email: 

mary1200@student.miun.se 

Tel: 070-2511301 

 

Madelene Kårén 

Sjuksköterska 

Email: 

mamo0800tudent.miun.se 

Tel: 073-8364565       

          

Martin Bäckström 

Lektor 

Avdelningen för Omvårdnad 

Email: martin.backstrom@miun.se  

Tel: 010-142 79 44  

 

 

 

 

 

http://www.hlr.nu/i-samhallet/
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 
Ålder: 

 
Utbildning: 

 
Antal verksamma år inom ambulanssjukvård: 

 
Uppskattat antal hjärtstopp som du varit med om: 

 
Hur upplever du att det är att få ett larm om ett pågående hjärtstopp? 

 Vilka faktorer kan påverka din upplevelse 

 
Hur upplever du din arbetsmiljö vid ett prehospitalt hjärtstopp på händelseplatsen? 

 
Hur upplever du din arbetsmiljö vid ett prehospitalt hjärtstopp under transporten till 

sjukhus? 

 
Beskriv en hjärtstoppssituation som du varit med om, vad fungerade, vad fungerade inte 

utifrån ett arbetsmiljöperspektiv? 

 
Har du något som du vill tillägga? 

 

Följdfrågor 

Kan du utveckla? 
Kan du ge exempel? 
Hur kände du då? 

 

 


