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Abstrakt 

Bakgrund: Prehospitalt hjärtstopp är en relativt vanligt företeelse och ofta är närstående 

närvarande, men inte i fokus. Närstående kan reagera på olika sätt i traumatiska situationer 

och kan vara i behov av stöd, men ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer saknar tydlig 

information om hur personalen ska förhålla sig gentemot närstående vid prehospitala 

hjärtstopp. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av att ge stöd till närstående vid prehospitalt hjärtstopp. Metod: Studien var en 

deskriptiv kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Insamling av data gjordes 

genom enskilda intervjuer som därefter analyserades med manifest innehållsanalys. 

Resultat: Ur analysen framkom fyra kategorier; 1) Organisatoriska förutsättningar att ge stöd 

till närstående, 2) Individuella förutsättningar att ge stöd till närstående, 3) Närståendes 

mottaglighet för stöd, samt 4) Hur stödet ges. Diskussion: Hur stöd till närstående ges kan 

påverkas av många faktorer. Det kan vara viktigt att den prehospitala sjukvården anpassar 

sin organisation med hänsyn till dessa faktorer för att kunna förebygga stress och psykisk 

ohälsa. Slutsats: Tydligare behandlingsriktlinjer och ökad kompetens i psykosocialt stöd till 

närstående vid hjärtstopp skulle kunna vara till fördel för både ambulanspersonal och 

närstående. 

  

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, HLR, innehållsanalys, omvårdnad, prehospitalt 

hjärtstopp, stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
Background: Prehospital cardiac arrest is a relatively common phenomenon and relatives 

are often present, but not in focus. Relatives can react in different ways in traumatic 

situations and may be in need of support, but the emergency medical services guidelines do 

not have distinct information about how staff should relate to relatives in prehospital cardiac 

arrest. Aim: The aim of this study was to highlight ambulance nurses experiences to provide 

support for relatives at prehospital cardiac arrest. Method: The study was a descriptive 

qualitative content analysis with an inductive approach. Data was collected through 

individual interviews, which were subsequently analyzed with manifest content analysis. 

Result: Out of the analysis four categories emerged; 1) Organizational conditions to provide 

support to relatives, 2) Individual conditions to provide support to relatives, 3) The relatives 

receptivity for support, and 4) How the support is provided. Discussion: How to support 

relatives can be influenced by many factors. It may be important that the emergency medical 

services adjust its organization with regard to these factors in order to prevent stress and 

mental illness. Conclusion: Distinct treatment guidelines and increased skills in psychosocial 

support for relatives at cardiac arrest could be of benefit to both emergency medical services 

staff and relatives. 

  

Keywords: Ambulance Nurse, Content Analysis, CPR, Nursing, Prehospital cardiac arrest, 

Support 
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Bakgrund 

Hjärtstopp innebär ”att hjärtats pumpförmåga av plötslig och oväntad anledning upphör, 

vilket innebär att den drabbade omgående förlorar medvetande och är utan livstecken” 

(Hjärt-lungfonden, 2017). Enligt svenska hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport 

rapporterades 5312 fall av prehospitala hjärtstopp från år 2016 där ambulanspersonalen 

påbörjat hjärt-lungräddning (HLR) eller fortsatt HLR som redan påbörjats av ett vittne. Av 

dessa patienter var det 586 som levde efter 30 dagar, det vill säga cirka 11% överlevnad. 

Knappt en fjärdedel av patienterna med prehospitalt hjärtstopp har ett kammarflimmer 

(elektrisk kaos i hjärtat) och i dessa fall är överlevnaden uppe på 33% till skillnad från övriga 

patienter som endast har en överlevnad på cirka 5% (Herlitz, 2017, s. 14).  

 

En människa är död först när ”samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort i 

hjärnans alla delar, dvs. total hjärninfarkt” (Socialstyrelsen, 2005). Det betyder att en 

människa inte är död bara för att hjärtat har slutat att slå, utan att det ofta kan finnas goda 

möjligheter till att rädda människans liv genom tidig HLR och speciellt vid bevittnade 

hjärtstopp (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2018a). År 1983 bildades en arbetsgrupp 

som på ett strukturerat sätt skulle föra ut kunskaper om HLR till vårdpersonal och 

allmänhet. 20 år senare ombildades gruppen till det som idag kallas Svenska rådet för hjärt-

lungräddning och idag har över 2 miljoner svenskar utbildning i HLR (Gårdelöv, 2009, s. 25). 

HLR är den enda effektiva behandlingen vid hjärtstopp och den används som en metod för 

att upprätthålla blodcirkulationen. Med inblås syresätter sig blodet som genom 

bröstkompressioner börjar cirkulera i kroppen. Vid kammarflimmer kan en tidig strömstöt 

från en hjärtstartare få det elektriska kaos som orsakat hjärtstoppet att brytas (Svenska rådet 

för hjärt-lungräddning, 2018b). 

 

I denna uppsats används begreppet närstående om personer som står i nära relation till en 

patient som drabbats av hjärtstopp och har en pågående eller avslutad HLR. Den närstående 

kan vara en vän, granne, partner, make/maka, släkting eller barn till patienten. Paul och 

Rattray (2008) beskriver att vara närstående till någon som lider av sjukdom kan påverka det 

psykiska välmåendet. Närstående kan i den akuta situationen uppleva ångest, depression 

och post-traumatisk stress. Eriksson (2015, s. 14) beskriver att sorgen över det vi håller på att 
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förlora eller redan har förlorat finns i lidandet. Lidandet är ett döende som innebär att en 

människa upplöses och att det därefter finns en möjlighet till försoning och ett nytt liv.  

 

Närstående som närvarar vid prehospitala hjärtstopp kan ofta känna känslor av 

otillräcklighet, overklighet och överväldigande ansvar. Att befinna sig helt plötsligt, utan 

förvarning, i en overklig situation, samtidigt som verkligheten mycket påtagligt visar sig 

genom ett akut hot mot en närståendes liv, kan skapa ett kaos av känslor och tankar. Den 

närstående kan uppleva känslor av överväldigande krav och förväntningar, och en bristande 

kunskap gör att den kan känna sig otillräcklig och begränsad i att kunna hjälpa till. När 

ambulanspersonalen till slut anländer kan en ångestfylld och rastlös väntan vändas till en 

befriande känsla och hopp om att den nära personen ska överleva. Oavsett vilket besked 

ambulanspersonalen ger så innebär det en overklig slutpunkt som den närstående behöver 

tid till att förstå (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). Närstående anser ofta att kunna 

närvara vid ett akut omhändertagande av en nära person är positivt och kan hjälpa till i en 

sorgeprocess (Axelsson, Zettergren & Axelsson, 2005). Även vid HLR av barn anser 

närstående att det är positivt att vara närvarande då de kan ge känslomässigt stöd till barnet 

och möjlighet att ge medicinsk information till sjukvårdspersonalen. Det hjälper även de 

närstående att förstå barnets tillstånd och tillåter dem att vara förespråkare för barnet. En del 

närstående anser att det är deras rättighet att kunna närvara vid HLR (O’Connell et. al, 2017).  

 

För att ambulanspersonalen ska kunna möta en närståendes behov behöver de kunskap om 

närståendes upplevelser av att ha närvarat vid HLR. Det är dock få studier från de 

närståendes perspektiv som belyser ämnet (Bremer, 2009, s. 151) och vårdare kan uppleva en 

oro för att närvaron ökar risken för psykiskt lidande (Axelsson et al., 2005). Att som 

närstående vara närvarande under HLR kan minska risken att få posttraumatisk stress 

jämfört med närstående som varit på plats vid hjärtstoppet, men inte varit närvarande under 

återupplivningsförsöket (Jabre et al., 2013; Soleimanpour et al., 2017) och det kan också 

minska risken för depression och ångest (Soleimanpour et al., 2017). En närståendes lidande 

kan bli omfattande under prehospitala vårdsituationer där en nära person är allvarligt sjuk 

och vid dessa situationer är åtgärder för att skapa trygghet hos den närstående centrala 

(Nyström & Herlitz, 2009, s. 21). Eriksson (2015, s. 18, 46) beskriver att sorg är en del av 
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lidandet och att det inte behöver ha någon mening i sig, men att det kan ses som en del i en 

personlig utveckling. Även om de händelser som orsakat sorgen inte har mening, så kan en 

mening växa fram under tid. Lidandet kan hjälpa en människa att bli medveten och även om 

själva lidandet kan vara mycket svårt att övervinna, så kan det leda till känslor av lycka och 

tillfredsställelse om en person lyckas.  

 

Ambulanspersonalen kan ha olika uppfattningar av om det är positivt eller negativt att ha 

närstående närvarande vid hjärtstopp beroende på olika erfarenhet och kompetens 

(Axelsson et al., 2005). Att inte vilja ha närstående närvarande under HLR kan bero på att det 

kan uppfattas vara traumatiskt för de närstående att bevittna HLR, att sjukvårdspersonalen 

vill kunna arbeta ostört med patienten (Axelsson et al., 2005; Demir, 2008) och/eller att 

närvaron kan öka stressen på arbetslaget (Axelsson et al., 2005). Ambulanspersonal kan 

uppleva närståendes närvaro vid HLR vara obekväm och ibland även hotfull, vilket kan 

skapa en negativ inställning till deras närvaro (Compton et al., 2006) och det kan finnas en 

rädsla för att närvaron ökar risken för rättsliga konsekvenser (Axelsson et al., 2005). Oavsett 

uppfattning är det inom den prehospitala vården en realitet att ha närstående närvarande 

vid hjärtstopp och att närvara vid HLR kan minska den närståendes skuldkänslor och ge den 

tid till att acceptera patientens bortgång. När det är möjligt bör ambulanspersonalen stödja 

den närstående under upplivningsförsök (Bossaert et al., 2015). Att möta närstående vid 

hjärtstopp kan vara att möta människor i kris och chock. Om patienten inte överlevt 

hjärtstoppet är ofta ambulanspersonalen den första kontakten med sjukvården för de 

närstående och behöver då möta deras initiala behov. För den närståendes återhämtning kan 

ambulanspersonalens förhållningssätt i mötet spela en viktig roll (Bremer, 2009, s. 153). 

Cohen och Wills (1985) beskriver att stöd kan delas in i instrumentellt och emotionellt stöd. 

Det Instrumentella stödet syftar till praktisk hjälp samt erbjudande av resurser. Emotionellt 

stöd innebär omtanke, förtroende och empati, det är den typ av stöd som troligen har mest 

betydelse för ett gott välbefinnande. Eriksson (2015, s. 53-55) beskriver att medlidande är 

grunden till det sanna vårdandet och att det förutsätter ett mod att ta ansvar för den som 

lider och att offra någonting av sig själv för den personen. Medlidande kan tolkas som en 

känslighet för andras lidande och skapar en beredskap för att försöka lindra det.  
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Kompetensbeskrivningen för legitimerad ambulanssjuksköterska beskriver att den 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskan ska kunna ”tillämpa ett systematiskt, stödjande 

och reflekterande omhändertagande i omvårdnadsarbetet till sjuka och/eller skadande 

patienter och deras närstående” samt att ”organisera omvårdnaden för att främja patienters 

och deras närståendes välbefinnande samt bidra till lindrat lidande” (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Inom den prehospitala 

vården används olika kunskapsområden som ambulanspersonalen kan förhålla sig till i 

mötet med patienten. Det omvårdnadsvetenskapliga synsättet och medicinska synsättet är 

två olika perspektiv som kan användas. Det medicinska synsättet baseras främst på en 

naturvetenskaplig syn på kunskap och behandling medan det omvårdnadsvetenskapliga 

synsättet fokuserar på vad som händer med människan bakom de medicinska symtomen. 

Inom den prehospitala vården behövs kunskap inom båda disciplinerna för att kunna ge 

adekvat behandling med en god omvårdnad där ambulanspersonalen kan skapa en trygghet 

för patient och närstående inom en kort tidsperiod. Den prehospitala vården ställer ofta krav 

på att vårdaren snabbt ska kunna växla mellan dessa olika synsätt och samtidigt ha ett etiskt 

medvetet patientperspektiv där generaliseringar av patientens omvårdnadsbehov bör 

undvikas (Nyström & Herlitz, s. 13-21). Eriksson (2015, s. 88-93) beskriver att lindra lidande 

innebär att bekräfta och respektera en persons värdighet och att svårt lidande tillfälligt kan 

lindras genom handlingar som uttrycker en ärlig känsla av medlidande. Utebliven vård är en 

typ av vårdlidande som kan bero på en bristande förmåga att se vad en patient behöver. 

 

I Behandlingsriktlinjerna för Ambulans Region Västernorrland (2018) är det inte beskrivet 

om eller hur ett stöd ska ges till närstående vid hjärtstopp eller efter avslutad HLR. 

Riktlinjerna beskriver att vid plötslig död hos barn under 16 år eller om det av psykologiska 

eller andra skäl kan anses vara lämpligt att ta med den närstående till sjukhus efter ett 

dödsfall så kan en läkare besluta om detta. Behandlingsriktlinjerna för Ambulanssjukvården 

Örebro Läns Landsting (2014) beskriver att ambulanspersonalen ska ha förståelse för att 

oroliga närstående kan vara upprörda, förvirrade eller ha ett obalanserat uppträdande i olika 

situationer. De nationella behandlingsriktlinjerna, samt region Örebro och region 

Västernorrlands behandlingsriktlinjer hänvisar vid hjärtstopp till ”A-HLR vuxen”, 

avancerad hjärt-lungräddning till vuxen (Ambulans Region Västernorrland, 2018; 
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Ambulanssjukvården Örebro Läns Landsting, 2014; Föreningen för Ledningsansvariga Inom 

Svensk Ambulanssjukvård, 2017). I kursboken A-HLR vuxen finns det beskrivet att en 

lämplig personal bör finnas för att ge stöd och information till närstående. Vidare beskriver 

de en arbetsfördelning på sex personer där det är den sjätte som ger stöd till närstående. De 

rekommenderar att närstående ska få möjlighet att närvara under HLR och om det inte finns 

tillräckligt med personal ges stöd och information efter HLR. Under HLR kan information 

istället ges om att personal kommer att komma tillbaka till den närstående. Vid deras 

beskrivning av arbetsfördelningen i prehospital miljö, där det ofta är två eller fyra personal, 

nämns inte närstående (Jfr. Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016, s. 25, 35, 39-40). 

Därmed finns det till viss del information om ambulanspersonalen ska ta hand om eller ta 

med den närstående till sjukhuset vid och efter hjärtstopp, men det saknas tydlig 

information i behandlingsriktlinjerna om hur personalen ska förhålla sig till den närstående 

och hur stöd ska ges från ambulanspersonalen. 

Problemformulering 

Prehospitala hjärtstopp är inte en ovanlig företeelse för ambulanssjukvården (Herlitz, 2017) 

och den som larmar är ofta en närstående (Bremer 2009, s. 151). Under och efter HLR finns 

den närstående med på platsen och ser vad som händer, men är inte i primärt fokus (Bremer, 

Dahlberg & Sandman, 2011). I behandlingsriktlinjerna för ambulansen saknas tydlig 

information om hur ambulanspersonalen ska förhålla sig till närstående vid hjärtstopp (Jfr. 

Ambulans Region Västernorrland, 2018; Ambulanssjukvården Örebro Läns Landsting, 2014; 

Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, 2017). Närstående kan 

reagera på olika sätt i traumatiska situationer (Bremer et al., 2009; De Stefano et al., 2016) och 

är ofta i behov av stöd från ambulanspersonalen (Bremer et al., 2009) och eftersom de inte är 

prioriterade i den akuta situationen syftar föreliggande studie till att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till den närstående i samband med 

prehospitala hjärtstopp.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att ge stöd 

till närstående vid prehospitalt hjärtstopp. 
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Metod 

Design 

En deskriptiv kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Polit & Beck, 2016, s. 81, 479). 

användes som design i studien. En induktiv ansats tillämpades eftersom den beskrivs vara 

lämplig när ny kunskap om ett fenomen ska analyseras (Jfr. Elo & Kyngäs, 2007). Genom ett 

flexibelt förhållningssätt formades studiens design. Intervjufrågor skapades och anpassades 

efter studiens deltagare och deras verklighet. Genom intervjuer samlades data in som med 

en induktiv ansats analyserades (Jfr. Polit & Beck, 2016, s. 463, 537-538). Specifik data i 

intervjuerna observerades, flyttades och skapade tillsammans helheter (Jfr. Elo & Kyngäs, 

2007).  

Deltagare och procedur 

Åtta ambulanssjuksköterskor i åldrarna 26-48 år tillfrågades från tre ambulansstationer inom 

i mitten av Sverige, varav samtliga tackade ja. Ett strategiskt urval användes vid rekrytering 

av deltagare för att få variation gällande ambulansstation, erfarenhet, ålder och kön och 

därmed skapa förutsättningar för att få deltagare med olika bakgrund och perspektiv i 

studien (jfr. Polit & Beck, 2016, s. 493; Graneheim & Lundman, 2004). Att använda sig av 

deltagare med olika erfarenhet, ålder och kön kan skapa en rikare variation av aspekter på 

det studerade fenomenet (Graneheim & Lundman, 2004). För att inkluderas i studien 

krävdes det att deltagaren var ambulanssjuksköterska med minst 3 års erfarenhet inom 

ambulanssjukvård samt hade varit med på hjärtstopp med närstående närvarande. Tre 

ambulansstationer valdes ut för att rekrytera deltagare till studien. Inför rekryteringen fick 

berörda enhetschefer ett brev om tillåtelse att rekrytera ambulanssjuksköterskor på deras 

enhet till studien, varav samtliga godkände. Varje deltagare mottog ett informationsbrev 

inför intervjun med information om vad deras deltagande innebar, se bilaga 1.  

  

Intervjuer/Datainsamling   

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med en intervjuguide för att varje deltagare 

skulle beröra vissa förutvalda ämnen under intervjun, se bilaga 2. En provintervju 

genomfördes med intervjuguiden, som också användes i resterande intervjuer. Provintervjun 

ansågs vara av såpass god kvalitet att den inkluderades i studien. Intervjuerna genomfördes 
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i ostört rum på respektive ambulansstation då det passade bäst för deltagarna i studien. Inför 

intervjun fick deltagaren relevant information om studien och ett lättare samtal fördes för att 

skapa en avslappnad miljö för deltagare och intervjuare. Intervjun startade därefter med 

generella öppningsfrågor om ambulanssjuksköterskans erfarenheter för att sedan komma in 

på de specifika frågorna som direkt berörde studiens syfte. Under intervjun användes, 

förutom de förbestämda frågorna i intervjuguiden, även följdfrågor för att få deltagarna att 

gå djupare in på vissa svar där det kunde finnas mer information om det studerade 

fenomenet (Jfr. Polit & Beck, 2016, s. 510, 514-515, 624). Båda författarna deltog i samtliga 

intervjuer, som pågick mellan 22-30 minuter och spelades in med två mobiltelefoner. En 

författare ledde intervjuerna och ställde alla frågor enligt intervjuguiden, medan den andra 

hade en observerande roll, men kunde komma med fördjupande frågor om den upplevde att 

intervjudeltagaren hade mer att svara på.  Intervjuerna genomfördes under februari-april, 

2018. Allt insamlat material kommer efter godkännande vid examination att förstöras.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes med hänsyn till de etiska principer som beskrivs av Bryman (2011, 

s.131-132). De etiska principerna kan fungera som en ram gällande etiken vid kvalitativ 

forskning. Dessa fyra principer består av informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskrav innebär att forskaren är skyldig 

till att informera berörda personer om att deltagandet av intervjun är frivilligt och att de när 

som helst har rätt till att avbryta sitt deltagande. De ska även vara informerade om syftet till 

studien, vilka moment som ingår i studien samt fördelar och nackdelar. Samtyckeskravet 

innebär att deltagaren har gjort sitt samtycke till att medverka och godkänner att 

intervjumaterialet får användas, här kan ett skriftligt avtal med fördel skrivas. 

Konfidentialitetskravet syftar till att berörda personer som deltar inte ska kunna identifieras i 

studien. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas till 

forskningsändamålet för den specifika studie som deltagaren har gett sitt samtycke till. 

Under intervjuerna strävade författarna att förhålla sig enligt Ahrne och Svensson (2015, s. 

61) som beskriver att en del av forskarrollen vid intervjusituationen handlar om att vara 

human, empatisk, sensitiv och förstående och att en central del i all kvalitativ 

intervjuforskning handlar om en god relation mellan den som intervjuas och intervjuaren 
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själv. Deltagarna till denna studie informerades om syftet till undersökningen samt att 

intervjun var frivillig och kunde avbrytas om deltagaren valde att inte medverka längre. Den 

berörde fick även information om att denne deltog med beaktande av konfidentialiteten och 

inte kunde identifieras i studien. I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) benämns vetenskapligt arbete på avancerad nivå inom ramen för 

högskoleutbildning inte som forskning och lagens bestämmelser om etikprövning vid 

forskning avser därmed inte detta arbete. 

Dataanalys 

Innehållsanalysen utfördes med inspiration av manifest innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in och användes 

som analysenheter som lästes igenom flera gånger av författarna för att förstå textens 

innehåll och finna meningsenheter som svarade på studiens syfte. Utifrån meningsenheterna 

skapades därefter koder, subkategorier och kategorier av det insamlade materialet. Därefter 

kondenserades meningsenheterna för att sedan kodas och placeras i underkategorier och 

kategorier (Jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Under analysen som gjordes framkom det 

fyra kategorier samt elva underkategorier. Se Tabell 1 för exempel på analysförfarande. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tror inte tror 

att det går att 

ha någon mall 

eller några 

riktlinjer utan 

det är empati 

som gäller och 

ja…kompetens

…så är det.. 

Finns ingen 

mall eller 

riktlinjer för hur 

man ska stödja 

utan det är  

empati och  

kompetens som 

styr  

 

Kompetens och 

empati styr 

stödet 

Ambulanssjuksk

öterskans 

kompetens 

Individuella 

förutsättningar 

att ge stöd till 

närstående 

 

Resultat 

Resultatet beskriver ambulanssjuksköterskors upplevelse av att ge stöd till närstående vid 

prehospitalt hjärtstopp. Vid analys av intervjumaterialet framkom fyra kategorier och elva 

underkategorier, dessa är presenterade i tabell 2. Figur 1 visar ett flödesschema utifrån ett 

hjärtstopp där HLR har påbörjats och beskriver hur kategorierna är relaterade till varandra.  
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Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier som framkommit under analysprocessen.  

Kategorier  Underkategorier 

Organisatoriska förutsättningar att ge stöd till 
närstående 

Pågående HLR och vård av patient  

 Organisatoriska faktorer av betydelse vid stöd  

Individuella förutsättningar att ge stöd till 
närstående 

Ambulanssjuksköterskans kompetens 

 Ambulanssjuksköterskans mentala tillstånd 

 Ambulanssjuksköterskans attityd till att ge 
stöd 

Närståendes mottaglighet för stöd Närståendes vilja i att ta emot stöd 

 Kommunikationsfaktorer 

 Närståendes mentala tillstånd 

Hur stödet ges Generellt stöd 

 Individuellt stöd 

 Andra resurser till stöd 

 

 

Figur 1. Flödesschema som illustrerar hur stöd till närstående nås vid hjärtstopp.  

Hjärtstopp

Hur stöd ges
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Organisatoriska förutsättningar att ge stöd till närstående 

Pågående HLR och vård av patient 

Gemensamt för alla ambulanssjuksköterskor vid ett hjärtstopp var att all fokus och alla 

resurser initialt låg på patienten, stöd till närstående fanns det ingen primär fokus på utan 

det kom sekundärt.  

Dom andas, pratar och har puls... så just i den här situationen så får dom klara sig 

själva en stund... men finns det tid så försöker vi... men allt fokus måste ligga på rätt 

sak från början och det är faktiskt personen som inte andas (Intervju 3). 

Om närstående var för delaktig i HLR-situationen kunde detta försvåra personalens arbete. 

Men de flesta ambulanssjuksköterskor upplevde aldrig att det uppstod problem med att be 

den närstående kliva åt sidan och låta personalen få arbeta ostört. 

Organisatoriska faktorer av betydelse vid stöd  

De flesta ambulanssjuksköterskorna upplevde ofta att samtliga ur personalen behövdes till 

att utföra HLR initialt oavsett om det var en eller två bilar som larmades ut. När två bilar 

larmades ut och situationen efter ett tag kändes stabil, kunde ibland en vårdare ur 

personalstyrkan kliva åt sidan och ta hand om närstående.  

Tanken är väl att det ska finnas en person som kan gå iväg till närstående som stöd... 

men man fyller ut fyra personer ganska snabbt på det som behöver göras... tiden och 

personal... finns det någon som kan ge stöd just då... (Intervju 2). 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att om det hade varit något praktiskt problem med 

utlarmningen från SOS eller att de visste att ett nytt uppdrag väntade så blev situationen 

stressad och de kände att tiden inte fanns till för att ge ett gott stöd, vilket inte var 

önskvärt. ”Som det säger i riktlinjerna så har vi ju inget ansvar gentemot närstående, i den 

bemärkelsen att efter ett hjärtstopp kan vi ju bli ivägdragna med tanke på att den närstående 

inte är en patient” (Intervju 2). De ansåg även att om det var flera närstående på platsen och 

man endast var en ambulans larmad så fanns det inte tillräckligt med resurser för att ge ett 

optimalt stöd. 

Ja, det beror ju också på hur mycket personal det är på plats... men är det fler 

närstående på plats så kan det vara lite svårare att ge varje enskild den tiden som 

man kanske hade gjort om det bara var en... (Intervju 1). 
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Individuella förutsättningar att ge stöd till närstående  

Ambulanssjuksköterskans kompetens   

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de använde sin kliniska blick för att avgöra vilket typ 

av stöd den närstående var i behov av. Närstående kunde reagera på olika sätt och det var 

upp till vårdaren att tolka den närståendes reaktion och därefter bestämma vilket 

förhållningssätt som var lämpligt. Ibland var det svårt att förstå den närståendes reaktion 

vilket kunde göra det svårt att ge stöd. Vidare beskrev de att det inte fanns några riktlinjer i 

hur ett gott stöd skulle ges utan det var empati och erfarenhet som styrde.  

Vi har rätt begränsad utbildning i psykosocialt stöd både från skola och sen på 

arbetsplats ingenting i stort sett, så det bygger mycket på erfarenhet och till varje 

individ att tillgodogöra sig den kunskapen... det är ju olika hur intresserad man är. 

(Intervju 6). 

En ambulanssjuksköterska beskrev att den som hade minst erfarenhet oftast blev den som 

fick ta hand om närstående vilket kunde vara ett krävande uppdrag för den oerfarna, och 

detta för att högsta medicinska kompetensen skulle ligga på patienten. En annan 

ambulanssjuksköterska menade på att det var den som var bäst lämpad till att ge stöd som 

fick det ansvaret. Vissa ambulanssjuksköterskor beskrev vikten av att vara professionell mot 

närstående vid hjärtstopp visade på god kompetens. 

Ambulanssjuksköterskans mentala tillstånd     

Några ambulanssjuksköterskor menade på att personalens individuella mentala mående 

spelade en stor roll då det kom till att ge ett bra stöd. En ambulanssjuksköterska beskrev att 

om personalen hade en dålig dag eller hade det jobbigt i privatlivet kunde det vara svårt att 

ge bra stöd. En stor del av ambulanssjuksköterskorna beskrev att hjärtstopp på yngre och 

barn var en enormt stressad och jobbig situation och försvårade stödet då många ur 

personalen själva var föräldrar. En ambulanssjuksköterska ansåg att om HLR-situationen 

hade gått bra så underlättade det för personalens del att ge stöd. Om HLR istället hade gått 

dåligt och patienten hade avlidit, kunde känslorna vara svåra att kontrollera vilket kunde 

påverka hur bra stödet till närstående var.  

När man har avslutat är man lite uppjagad själv och man har inte alltid koll på 

känslorna... har vi gjort allt vi kan? Och då kanske man inte är så himla bra på att ge 

stöd själv, när man är mitt upp i det där... så har själva HLR-situationen gått bra, då 

är det mycket lättare för sig själv också, så känner jag (Intervju 3). 
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Ambulanssjuksköterskans attityd till att ge stöd  

Alla ambulanssjuksköterskor ansåg att de hade ett stort ansvar över att stödja närstående vid 

hjärtstopp och speciellt efteråt om HLR var avslutad och patienten avliden. Det var en 

medmänsklighet att ge stöd. Vara ödmjuk, förstående och att inte inge falska förhoppningar 

var av stor vikt. En ambulanssjuksköterska beskrev att beroende på vilken kollega man 

arbetade med så kunde man ha olika syn på ansvaret. “Det är ju den personliga nivån som 

ansvaret ligger på så visst skiljer det sig... så är det nog med all omvårdnad egentligen, vi har 

alla olika intresse och olika nivåer av empati” (Intervju 4). En ambulanssjuksköterska 

upplevde att det fanns olika synsätt i arbetsgruppen om närstående var ett prioriterat arbete, 

men ansåg själv att stödet till närstående underlättade om man uppmärksammade den 

närstående initialt.  

Närståendes mottaglighet för stöd   

Närståendes vilja att ta emot stöd 

Vissa ambulanssjuksköterskor ansåg att få ge stöd till närstående inte alltid var självklart 

utan att man fick anpassa sig efter vilken kontakt den närstående sökte. De menade på att 

man alltid skulle vara närvarande och ge information men sedan anpassa sig efter 

situationen. En del närstående ville absolut inte ha stöd utan bara vara själva och det var 

något som skulle respekteras menade en ambulanssjuksköterska. “Jag kan ju uppleva ibland 

att man inte vill ha stöd heller utan dom sluter sig i sin sorg och det måste ju vi acceptera och 

då faller vi ut ur det helt enkelt” (Intervju 4). 

Kommunikationsfaktorer  

De flesta ambulanssjuksköterskorna ansåg att det var svårt att ge stöd när det fanns 

svårigheter med kommunikation. Detta kunde vara om närstående talade ett annat språk 

och hade annan kultur varpå tolk kunde bli kontaktad, men det var efter avslutad HLR. Tre 

ambulanssjuksköterskor upplevde även svårigheter med kommunikationen om närstående 

var drog- och alkoholpåverkade vilket kunde försvåra stödet. ”Om inte närstående förstår 

språket är det ju väldigt svårt... i hjärtstoppsituationen... då går det ju inte att säga så mycket, 

utan där får man ju vänta tills efter hjärtstoppsituationen och ringa en tolk”(intervju 5). 
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Närståendes mentala tillstånd  

Alla ambulanssjuksköterskor beskrev att det kan vara svårt att nå fram till närstående som 

befinner sig i chocktillstånd och de flesta menade att det måste kännas av vilket tillstånd den 

närstående befinner sig i för att förstå hur mottaglig den är och vilken typ av stöd som är 

lämplig att ge. Olika mentala tillstånd eller sjukdomar kan försvåra kontakten med den 

närstående, till exempel om demenssjukdom föreligger, om den närstående är oförstående 

för vad som hänt, inte vill förstå vad som hänt eller om den närstående är arg och 

utåtagerande.  

Efter kanske tio minuter HLR, deffa och höll på... satte halsnål och fick igång henne... 

karln har stått och titta och vi har flera gånger sagt att det här är jättekritiskt och det 

ser inge bra ut... och när vi lastar henne så tycker han att det är jättebra och frågar: 

När tror ni att hon får komma hem? Kommer hon hem idag? Då undrar man om man 

har misslyckats någonstans med informationen (Intervju 3). 

De flesta ambulanssjuksköterskorna ansåg att närstående som var mentalt närvarande och 

förstående för situationen var lättare att ge stöd till. Om dödsfallet var väntat kunde det 

underlätta att nå fram till den närstående jämfört med ett oväntat dödsfall där närstående 

ofta var svåra att ge stöd till. Likaså var det svårare att ge stöd till närstående till en ung 

person som avlidit jämfört med om en äldre person avlidit. 

Hur stödet ges  

Generellt stöd  

Alla ambulanssjuksköterskor hade rutiner på vad som gjordes efter en HLR-situation. Under 

HLR beskrev de flesta ambulanssjuksköterskor att det var positivt om närstående var 

närvarande och såg att allt som kunde göras gjordes för patienten och att närvara vid HLR 

kunde vara början på en bearbetningsprocess om patienten inte skulle överleva.  

Jag brukar försöka säga åt den närstående att inte gå därifrån liksom... för att vi ska 

ha plats för att jobba, utan vill dom vara där och se när vi arbetar så brukar jag låta 

dom göra det, just på grund av att underlätta deras sorgearbete om det nu inte går 

vägen så att säga... så det ser nästan jag som en omvårdnadshandling att lindra den 

personens lidande (Intervju 8). 

De flesta ambulanssjuksköterskorna beskrev att det skedde ett informationsutbyte mellan 

närstående och vårdare under HLR. Att ge tydlig och saklig information under och efter 

HLR, samt att inte ge falska förhoppningar upplevdes som viktigt av flera 
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ambulanssjuksköterskor. Om patienten avled beskrev de flesta att stöd kunde ges genom att 

ta hand om kroppen varsamt, bädda om, göra fint och erbjuda närstående att ta farväl. En 

ambulanssjuksköterska uppgav att stöd också kunde ges genom praktisk hjälp, som att 

kontakta begravningsbyrå.  

Individuellt stöd 

Alla ambulanssjuksköterskorna ansåg att stödet till närstående oftast var situationsbundet 

och att det såg annorlunda ut beroende på den närståendes individuella reaktion och 

mentala tillstånd. Det kunde vara att sätta sig ner och prata med den närstående, men också 

att ge dem utrymme i sin sorg och bara stå passivt i rummet utan att säga mycket alls. Två 

ambulanssjuksköterskor beskrev att närstående ibland behövde prata av sig och att stöd då 

kunde ges genom att lyssna. En ambulanssjuksköterska upplevde att en kram ibland kunde 

hjälpa närstående som var ledsna och inte mottagliga för information samt att det kunde 

vara viktigt att göra det lilla extra för närstående som upplevdes ha ett stort behov av stöd. 

Hon skrattade och grät och hon sa det att det betydde så himla mycket för henne att 

hon fick det där stödet... sedan pratade hon om att hon älskade blåa blommor... hon 

hade några ute vid dikeskanten, så när vi skulle åka så plockade jag en bukett åt 

henne och gick in med... och hon kramade om mig och tårarna rann, och då kände jag 

att vi avslutade det här bra (Intervju 7). 

Om en närstående istället var i chock eller blev hysterisk och irrationell beskrev en 

ambulanssjuksköterska att de då kunde försöka få den närstående lugn, förstå vad som 

händer och fokusera på det som var viktigt.  

 

Tabell 3. Exempel på olika typer av stöd som kunde ges vid generellt respektive individuellt stöd. 

Generellt stöd  Individuellt stöd 

Utföra god HLR och låta närstående 
närvara 

Skapa en trygg atmosfär och lugna ner 

Information till närstående om situationen Passivt närvarande och lyssnande  

Ta hand om kroppen varsamt Emotionellt stöd - krama, skratta, gråta 

Erbjuda närstående att säga farväl Sitta ner och föra samtal med närstående 

Praktisk hjälp med begravningsbyrå 

 

Göra det lilla extra - bädda fint, plocka 
blommor 
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Andra resurser till stöd 

Alla ambulanssjuksköterskor upplevde att stödet till närstående underlättades om det var 

flera närstående på plats eftersom de då kunde stötta varandra och sörja tillsammans. ”Så 

dom sökte sig inte så mycket till oss utan dom hade varandra att gråta, skrika och prata 

med... så vi höll oss lite på utkanten av de där... och bara fanns till” (Intervju 3). En 

ambulanssjuksköterska beskrev hur de kunde nyttja brandmännen som stöd till närstående 

så att den medicinska kompetensen användes till patienten. En ambulanssjuksköterska 

upplevde hemtjänstpersonalen som en bra resurs då de kunde stanna och ge stöd när 

försöken från ambulanspersonalen inte upplevts hjälpa den närstående.   

Men sen var ju i alla fall personalen kvar och dom kände till honom så det var skönt 

så att dom kunde försöka stötta honom... det kändes som att vi inte kunde ge honom 

så mycket, även om vi försökte ge både stöttning och beklaga sorgen, så var det 

ingenting som han kände sig hjälpt av kändes det som... det var svårt att nå fram 

(Intervju 7). 

En annan ambulanssjuksköterska kunde uppleva att när en ensam närstående var i fortsatt 

behov av stöd, kunde ambulanspersonalen hjälpa till att kontakta andra resurser i form av 

jourhavande präst eller en vän som kunde anlända till platsen när ambulans avvikit.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till 

närstående vid prehospitalt hjärtstopp, av denna anledning valde författarna att använda sig 

av en kvalitativ manifest innehållsanalys för att få en djupare förståelse för 

ambulanssjuksköterskors upplevelser (Jfr. Graneheim & Lundman, 2004). I studien användes 

semi-strukturerade frågor med en intervjuguide.  

I kvalitativ forskning anses ett av de viktigaste målen vara trovärdighet med studien, detta 

säkerställs med fyra kriterier; giltighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet samt överförbarhet. 

Författarna i denna studie har med noggrannhet beskrivit urval samt analysprocessen, detta 

för att läsaren ska bedöma giltigheten. Bekräftelsebarhet kan ses i resultatdelen då detta 

representerar det deltagarna har bidragit med och inte har med författarnas perspektiv eller 

fördomar. Pålitlighet syftar till att studien skulle uppnå samma resultat om den upprepades 
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under liknande eller samma förhållanden. Med överförbarhet avses i vilken utsträckning 

studien kan överföras till andra grupper eller situationer (Jfr. Polit & Beck, 2016, s. 559-560).  

Författarna hade inför studien ingen erfarenhet av att utföra intervjuer, vilket kan ses som en 

svaghet. En provintervju gjordes för att få erfarenhet samt undersöka om intervjuguiden 

upplevdes ge svar i anknytning till syftet, denna inkluderades då författarna ansåg att 

materialet i intervjun var av god kvalité. Intervjuerna genomfördes på den ambulansstation 

deltagaren arbetade på i samband med avslutat pass, detta för att underlätta för deltagaren 

samt för risken att inte bli avbruten minimerades. Båda författarna deltog under alla 

intervjuer vilket kan ses som en styrka. Ena författaren hade en mer ledande roll och ställde 

intervjufrågorna och den andra författaren förde minnesanteckningar samt skötte 

inspelningen. Intervjuerna varade mellan 22-30 minuter vilket var en god marginal för 

deltagarna att svara på intervjuguiden. Efter varje intervju tillfrågades 

ambulanssjuksköterskorna om de hade något att tillägga vilket gav möjlighet till vidare 

diskussion och eftertanke.  

Åtta ambulanssjuksköterskor blev förfrågade att delta i studien samt informerades om etiska 

principerna, alla åtta tackade ja. Alla deltagarna upplevdes som positiva till att delta i 

studien. En styrka med studien kan vara att deltagarna var av både manligt och kvinnligt 

kön samt att alla deltagare hade olika länge arbetslivserfarenhet inom verksamheten. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) bör man variera kön, ålder och erfarenhet för att höja 

trovärdigheten genom att få en bredare synvinkel av det fenomen man studerar. 

Deltagarantalet kan ses som en begränsning men författarna ansåg att det insamlade 

intervjumaterialet var tillräckligt och att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra någon ny 

information relevant till studien då svaren på frågorna var så lika. Polit och Beck (2016, s. 

497) menar att intervjumaterialet är tillfredsställande då ingen ny information erhålls genom 

att deltagarna svarar liknande på frågorna. Målet är att få en mättnad på materialet vilket 

författarna ansågs vara uppfyllt. Citat används i resultatet och är refererade på ett 

avidentifierat sätt till varje enskild ambulanssjuksköterska som deltagit i studien för att öka 

trovärdigheten ytterligare. En svaghet med studien kan vara att författarna valde att ha 3 års 

erfarenhet som en inklusionskriterie i studien för att öka chansen att få med deltagare som 

varit med om flera hjärtstopp med närstående närvarande. Kanske hade mindre erfarna 
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ambulanssjuksköterskor kunnat bidra med en annorlunda syn då de inte hunnit få lika god 

erfarenhet av att ge stöd till närstående vid hjärtstopp.  

Fynden i denna studie anses möjliga att överföra till andra ambulansorganisationer med 

liknande geografiska förhållanden eftersom resultatet bygger på kvalitativa intervjuer från 

tre olika ambulansstationer, varav två belägna i tätort och den tredje på landsbygd i södra 

Norrland.  Intervjuerna gjordes i stor del av Västernorrland geografiskt vilket kan anses som 

positivt då ambulanssjuksköterskorna ändå delade samma uppfattning av att ge stöd. 

Kanske hade en ännu mer varierad geografisk spridning på intervjuerna kunnat bidra till 

annorlunda resultat från stationer med annorlunda arbetskultur. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till 

närstående vid prehospitalt hjärtstopp. Resultatet visade ett mönster för olika hinder och 

förutsättningar som fanns för att kunna ge stöd vid prehospitala hjärtstopp samt olika 

metoder att ge stöd på när förutsättningar för detta fanns. Alla ambulanssjuksköterskorna 

upplevde att den akuta situationen med hjärtstopp och pågående HLR var ett hinder för att 

kunna ge stöd eftersom det initialt varken fanns tid eller resurser till att ta hand om 

närstående. När väl tid och resurser fanns för att ge stöd kunde det mentala tillståndet hos 

närstående, och även ambulanspersonal, påverka hur stöd gavs. Ett mer generellt stöd gavs 

ofta i form av information och rutinmässiga åtgärder medan ett individuellt stöd gavs 

beroende på ambition, erfarenhet och kompentens hos ambulanssjuksköterskan med hänsyn 

till den närståendes tillstånd och vilja. Stödet kunde ges på olika sätt i olika situationer och 

det var upp till ambulanssjuksköterskan att bedöma vad som ansågs vara lämpligt för 

stunden. När det var flera närstående eller till exempel hemtjänst på plats upplevdes det som 

bra resurser till att ge stöd.  

 

Denna studie visade att oavsett hur många vårdare som larmades ut till ett hjärtstopp var 

det inte tillräckligt för att kunna ge ett tidigt stöd till närstående i den akuta situationen då 

samtliga vårdare behövdes för att behandla hjärtstoppet. Istället kunde närstående erbjudas 

att närvara om möjligheten fanns. Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk 

Ambulanssjukvård (2017) har tillsammans med samtliga regioner och landsting utformat 
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nationella behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården där förhållningssätt till närstående 

vid hjärtstopp inte nämns, men där det beskrivs att A-HLR ska följas. Studiens resultat 

stämmer överrens med kursboken för A-HLR vuxen som menar att närstående bör ges 

möjlighet till att närvara vid HLR, samt att stöd kan ges efter HLR till närstående om inte 

tillräckligt med personal finns för att ge god HLR och samtidigt stödja närstående. Det är 

först när en personalgrupp är fler än fem personer som det finns beskrivet att en person bör 

avsättas för att stödja närstående, men samtidigt menar de att en lämplig vårdare bör 

avledas till att stödja närstående om möjlighet finns (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 

2016, s. 25, 35). Flera ambulanssjuksköterskor beskrev att om det var två ambulanser och fyra 

vårdare som larmades ut kunde den fjärde vårdaren, efter att HLR var under kontroll, ofta ta 

hand om närstående. Detta trots en förhållandevis liten personalstyrka i jämförelse med 

riktlinjerna i kursboken A-HLR vuxen (Jfr. Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016, s. 25).  

 

Ambulanssjuksköterskor i studien berättade att den som var minst erfaren ofta fick ta hand 

om närstående. Samtidigt beskrev de att de hade bristfällig utbildning från både skola och 

arbetsplats i psykosocialt stöd, samt att vårdare själva kunde vara mentalt instabila och inte 

kapabla till att ge ett bra stöd. En studie av Fernandez-Aedo, Perez-Urdiales, Unanue-Arza, 

Garcia-Azpiazu och Ballesteros-Peña (2017) visade att ambulanspersonal både kan få 

tillfälliga och ihållande psykiska reaktioner efter ett misslyckat återupplivningsförsök. 

Känslomässig stress ökade när ambulanspersonalen var tvungen att prata med närstående 

efteråt eller om patienten var ett barn. Enligt Bremer et al. (2011) kan känslomässiga 

reaktioner, som grund vid beslut i samband med hjärtstopp, leda till felaktiga slutsatser och 

missriktad välvilja och oärlighet. Författarna tror att en ökad kunskap om krisreaktioner och 

psykosocialt stöd, genom utbildningar på arbetsplatsen, hade kunnat vara till fördel inom 

ambulanssjukvården för att hantera närstående i kris med metoder som stöds av vetenskap 

och därigenom underlätta svåra beslut och samtal, samt skapa förutsättningar för psykisk 

hälsa hos närstående och personal.  

 

Studien visade att det var svårt att ge stöd till närstående under HLR, samt att stödet som 

gavs efter avslutad HLR ofta var upp till var och en av ambulanssjuksköterskorna och att det 

kunde variera beroende på vårdare, patient och situation. Författarna tror att tydligare 
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behandlingsriktlinjer om vilket ansvar vårdaren har gentemot den närstående vid hjärtstopp 

skulle kunna underlätta för vårdaren och skulle kanske kunna ge förutsättningar för ett 

bättre stöd till närstående (Jfr. Ambulans Region Västernorrland, 2018; Ambulanssjukvården 

Örebro Läns Landsting, 2014; Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk 

Ambulanssjukvård, 2017). En studie av Compton, Grace, Madgy & Swor (2009) visade att 

närstående som närvarar vid ett misslyckat återupplivningsförsök prehospitalt ofta lider av 

PTSD och att det kan vara viktigt att identifiera lämpligt behov av stöd till dem. I Stockholm 

började en psykiatrisk akutbil användas 2015 inom den prehospitala vården. Akutbilens 

övergripande syfte är att ”erbjuda akut sjukvård till personer med akut psykiatrisk ohälsa 

och erbjuda en högkvalitativ prehospital psykiatrisk omhändertagande” och det innefattar 

akuta psykiatriska bedömningar samt händelser med traumatiserade personer (Hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, 2017). Region Halland och Region Skåne 

utreder nu ett eventuellt införande av psykiatriska akutbilar (Avdelningen för hälso- och 

sjukvårdsstyrning i Region Skåne, 2018; Regionstyrelsen i Region Halland, 2017) och kanske 

skulle en liknande resurs kunna användas som stöd till närstående vid hjärtstopp och för 

professionella bedömningar, av personal specialiserad inom psykiatrisk vård, om vilka 

åtgärder som kan tänkas behövas för att förebygga eller behandla psykisk ohälsa direkt på 

plats och i framtiden. Denna studie visade på att ambulanspersonal kunde känna sig 

stressad över att SOS hade nya uppdrag som väntade på dem. Författarna tror att en 

psykiatrisk akutbil skulle kunna avlasta ambulanspersonal under och efter HLR, samt skapa 

utrymme för dem att ta nya larm från SOS efter avslutad HLR, utan att behöva lämna 

närstående ensamma i uppstarten av en eventuell kris. Om patienten inte överlevt 

hjärtstoppet skulle ett annat alternativ vara om SOS kunde räkna närstående som en patient 

tills att en bedömning av det psykosociala behovet gjorts för att försäkra att den närståendes 

behov inte försummas och att en kontakt med kurator eller annan stödperson skapas.  

 

Några ambulanssjuksköterskor i denna studie ansåg att det ibland kunde vara svårt att ge 

stöd då de själva inte var mentalt välmående, både på grund av personliga orsaker och att 

själva situationen kring hjärtstoppet kunde vara stressande. En studie av Jonsson och 

Segesten (2004) visade att 21,5% av ambulanspersonalen hade de kriterier som krävdes för 

att diagnosticeras med posttraumatiskt stressyndrom. Författarna anser att en bra 
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företagshälsovård kan vara av vikt för att identifiera och behandla psykisk ohälsa och stress 

hos ambulanspersonal och därigenom skapa en god mental utgångspunkt vid hjärtstopp-

situationer som kan vara traumatiska för både vårdare och närstående. Om vårdare kan 

känna medlidande för närstående kanske det kan öka möjligheterna för ett bra stöd men det 

kan också vara viktigt att försöka hålla en viss distans för att inte bli för påverkad av sina 

känslor. Jonsson (2009, s. 42) beskriver att när vårdaren identifierar sig med patient eller 

närstående kan en händelse bli så traumatisk att vårdaren har svårt att skilja på patientens 

upplevelser från sina egna. Vårdaren kan ha så starka känslor att den måste distansera sig 

från dem och blir oförmögen att arbeta.  

 

Alla ambulanssjuksköterskor i studien menade att stödet var situationsbundet och att 

närstående kunde reagerade olika vid hjärtstopp. Detta stödjs av Weslien, Nilstun, 

Lundqvist och Fridlund (2005) som beskriver att närstående ofta reagerar på olika sätt vid 

hjärtstopp. De kunde vara förkrossade utan handlingskraft, stressade, frustrerade och 

upprivna, medan andra var helt lugna. En del kände att hoppet fortfarande fanns medan 

andra kände hopplösheten. Eriksson (2015, s. 34) beskriver att varje lidande unikt och kan 

uttryckas på olika sätt men att människor ofta saknar ett språk för att uttrycka det som man 

verkligen erfar. Lidandet kan då uttryckas genom former som är mer påtagliga och 

hanterbara och kan till exempel förvandlas till smärta, ångest eller fysiska uttryck. Det finns 

också människor som saknar förmågan att lida och är avskild från det lidande som är en del i 

människans naturliga utveckling. Författarna anser att det kan vara viktigt att förstå att det 

finns olika typer av lidande och reaktioner hos närstående vid hjärtstopp och andra 

traumatiska situationer för att kunna hjälpa närstående. Har man förståelse för hur 

närstående kan uttrycka sitt lidande skulle det också kunna vara lättare att ge ett individuellt 

stöd till den närstående. Eriksson (2015, s.63-64) förklarar också att det finns situationer då 

människan måste få vara i lidandet, vara passiv och inte tvingas uppvisa ett hälsobeteende. I 

andra situationer kan lidande lindras genom samtal, ärlighet, förmedla hopp eller dela 

hopplösheten, att visa att man finns där och uppfylla önskningar. 

Ambulanssjuksköterskorna i studien berättade om att vissa närstående inte behövde något 

aktivt stöd. Stödet kunde ges genom att vara passiv och ge dem utrymme i sin sorg. Andra 

närstående ville samtala och få dela med sig och ibland var det svårt att förstå den 
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närståendes reaktion vilket kunde försvåra stödet. Författarna anser att det kan visa på att de 

flesta av ambulanssjuksköterskorna i studien hade förståelse för olika typer av lidande och 

ofta hade en metod för hur man ska förhålla sig till den, medan andra kunde ha svårare att 

förstå. Det kan tolkas till att vissa reaktioner är vanligare än andra och att 

ambulanssjuksköterskorna har lärt sig vilket förhållningssätt som passar bäst i dessa 

situationer, medan andra mer ovanliga reaktioner kan vara svåra att förstå och då också 

svårare att hitta ett sätt att lindra. Det kan också vara svårt att veta om det som kortsiktigt 

verkar bra och lugnar ner den närstående är något som är bra på längre sikt. Det kan därför 

vara viktigt att ha insikt i sin egen förförståelse för en situation och att arbetsplatsen ger 

möjlighet till utbildning i krisreaktioner vid traumatiska händelser och hur dessa bör 

hanteras så att ambulanssjuksköterskan kan ge en god vård som utgår från vetenskap och 

inte bara beprövad erfarenhet. 

Slutsats 

Studien belyser ambulanssjuksköterskors upplevelser av att ge stöd vid prehospitalt 

hjärtstopp. Den förtydligar vilka faktorer som leder till att olika typer av stöd ges och vilka 

faktorer som kan leda till att stöd uteblir. Den visar på att ambulanssjuksköterskor har olika 

rutiner på hur stöd ges och att stödet som ges både kan bero på omständigheter kring 

situation, närstående och personal. Närstående kan reagera på många olika sätt och 

författarna anser att det kan vara viktigt att personal med utbildning i krisreaktioner och 

psykosocialt stöd finns för att hantera situationen på bästa sätt för både personal och 

närståendes framtida välmående.  

 

Författarna anser att det vore intressant med forskning som följer upp närstående som fått 

olika typer av stöd av ambulanspersonalen och undersöka om det stöd de fick kunde hjälpa 

dem att starta en bearbetning, om de behövt ytterligare samtalsstöd och hur deras psykiska 

hälsa är i relation till övriga befolkningen. Ytterligare forskning inom ämnet kan vara viktigt 

för att öka förståelsen för ambulanssjuksköterskans syn på sitt uppdrag gentemot närstående 

och tydliggöra vilka behov närstående kan ha.  
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om att delta i en studie om ambulanssjuksköterskors uppfattning 
av att ge stöd till närstående till patienter vid prehospital HLR. 
 
Ambulanssjuksköterskor kan hamna i en svår situation när de handhar patienter med 
hjärtstopp och samtidigt bemöter förtvivlade närstående. För att veta mer om hur detta 
fungerar och upplevs kommer vi att göra en studie om ambulanssjuksköterskors 
erfarenheter av att stödja närstående till patienter med hjärtstopp. Studien är ett 
examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 
ambulanssjuksköterska vid Mittuniversitetet Sundsvall/Östersund. 

Vi undrar om vi får intervjua dig? Intervjun kommer att ta ca 30min och utföras i ett 
enskilt rum på ambulansstationen under arbetstid. Deltagandet är frivilligt och 
medverkan kan avbrytas när som helst utan att man behöver uppge skäl. Resultatet av 
studien kommer redovisas så att ingen enskild person eller ambulansstation går att 
identifiera.  

Vi kommer att kontakta dig om några dagar och höra hur du vill göra. Vill du delta kan vi 
planera in en tid för intervjun som passar dig. Om du vill delta i en intervju ommer vi att 
spara dina kontaktuppgifter tills intervjun är utförd och ifall du senare vill att vi skickar 
ett exemplar av uppsatsen. De inspelade intervuerna kommer sparas tills uppsatsen är 
godkänd.  

Vi kommer givetvis gärna tillbaka till din ambulansstation vid ett senare tillfälle och 
berättar om resultatet från vår studie eller skickar vårt uppsats till dig när den är klar. 

Ola Johansson & Emma Forsberg utför studien med handledning av Åsa Audulv. Vid 
frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Ola Johansson 
073-9327375 
oljo1105@student.miun.se 

 

Emma Forsberg 
073-5034882 
emfo0800@student.miun.se
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Åsa Audulv 
010-1428494 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Presentation 

 Presentation av vilka vi är och hur intervjun ska användas.  

 Syftet med denna studie är att belysa ambulanssjuksköterskans uppfattning av att 

ge stöd till närstående vid prehospitalt hjärtstopp. 

 Beskrivning av hjärtstopp (under HLR och efter avslutad HLR).  

 Presentation av intervjuperson - kön, ålder, utbildning och verksamma år inom 

ambulanssjukvården.  

Öppningsfrågor  

 Har du varit med om många prehospitala hjärtstopp? 

o Kommer du ihåg hur många du har varit på det senaste året? 

 Är det vanligt att närstående är med vid hjärtstopp? 

 Om du tänker på ett hjärtstopp, där närstående finns med, kan du berätta om den 

händelsen? (Från att ni blir utlarmad till avslutad HLR eller överrapportering på 

sjukhus.)  

Huvudfrågor 

1. Vad hände med den närstående vid detta tillfälle? 

2. Ger ni stöd till närstående vid hjärtstopp?  

a. På vilket sätt? 

b. Finns det olika situationer där man kan behöva ge olika sorters stöd? 

3. Finns det något som kan underlätta stödet till närstående vid hjärtstopp? 

a. Upplever du att det finns närstående som det är lättare att ge stöd till vid 

hjärtstopp? 

4. Finns det något som kan försvåra stödet till närstående vid hjärtstopp? 

a. Upplever du att det finns närstående som det är svårare att ge stöd till vid 

hjärtstopp? 

b. Vad är det som gör det svårare? 

c. Kan du beskriva hur det stödet kan se ut? 

5. Hur känner du efter att ha utfört HLR med närstående närvarande?  



 

 

 

6. Förbereder ni er på något sätt på att möta närstående innan ankomst? 

a. Fördelar ni rollerna på något sätt mellan er? 

b. Om det är ett två-bilslarm till hjärtstoppet, har du haft rollen att stödja den 

närstående under HLR?  

Avslutningsfrågor 

 Hur ser du på ansvaret gentemot närstående vid prehospital hjärtstopp? 

o Hur ser du på ansvaret efter avslutad HLR? 

 Händer det att du och din kollega ser på ansvaret gentemot den närstående på 

olika sätt? 

 Har du något du vill tillägga? 

 Hur kändes det att bli intervjuad? 

 

Följdfrågor: Varför då? Kan du beskriva mer? Hur menar du? Hur kändes det? Kan du ge 

exempel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


