
 

 
 

 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 

vårda närstående vid prehospitalt hjärtstopp 

- En intervjustudie 

 

 

Ambulance Nurse's experience of caring for 
relatives at prehospital cardiac arrest 

- An interview study 

 

Patrik Orsén 

Annie Skimmermo 

 

Examensarbete med inriktning ambulanssjukvård 

Huvudområde: Ambulanssjukvård 

Högskolepoäng: 15 HP 

Termin/år: HT17 

Handledare: Åsa Audulv 

Examinator: Siv Söderberg 

Kurskod/registreringsnummer: OM089A 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan får i den prehospitala vården möta chockade närstående 

till patienter med prehospitalt hjärtstopp. Dessa larm kräver ett professionellt förhållningssätt 

då mötet har en viktig roll i omvårdnaden. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa am-

bulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda närstående vid prehospitalt hjärtstopp. Metod: 

Denna studie hade en kvalitativ design, där data insamlades med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer som sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Åtta ambulanssjuksköters-

kor deltog i studien. Resultat: Ur analysen konstruerades sex huvudkategorier; Att patienten 

är prioriterad och i mån av tid tas närstående om hand, Att möta närstående i kris är en utma-

ning, Att involvera närstående genom kommunikation och information, Att erfarenhet ger en 

känsla av trygghet, Att känna otillräcklighet och Att vara trygg i samarbetet. Konklusion: Stu-

dien visar att ambulanssjuksköterskorna upplever en utmaning i att vårda närstående vid 

prehospitalt hjärtstopp. Ambulanssjuksköterskan finner trygghet i kollegan samt egna erfa-

renheter men efterfrågar riktlinjer som stöd vid vårdandet av närstående.  

 

Nyckelord: Ambulans, Hjärtstopp, Kvalitativ metod, Närstående, Omvårdnad, Upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: The ambulance nurse often meet shocked relatives when treating patients with 

prehospital cardiac arrest. Caring for relatives in such an exposed situation require a profes-

sional approach and is an important aspect of nursing care. Aim: The purpose of this study 

was to describe the ambulance nurse's experience of caring for relatives at prehospital car-

diac arrest. Method: This study had a qualitative design, where data was collected using 

semi-structured interviews, then analyzed by qualitative content analysis. Eight ambulance 

nurses participated in the study. Findings:  Six categories were identified; Attending to the 

patient is the priority and relatives come in second place, To meet someone in crisis is a chal-

lenge, To involve close relatives through communication and information, Experience gives a 

feeling of security, Feeling insufficient and Feeling confident with your colleagues. Conclu-

sion: The study shows that ambulance nurses find caring for relatives at prehospital cardiac 

arrest challenging. The ambulance nurse feels secure with his colleague and based on own 

experiences, but requests guidelines as support for the care of relatives. 

 

Keywords: Ambulance, Cardiac arrest, Experience, Nursing, Qualitative method, Relatives. 
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BAKGRUND 

Inledning 

I ambulanssjuksköterskans yrke förekommer situationer där de möter närstående i samband 

med prehospitalt hjärtstopp. Ett snabbt ingripande med adekvata åtgärder av ambulansper-

sonalen är av största vikt då det kan vara livsavgörande för de drabbade (Bremer, Dahlberg 

& Sandman, 2012). Omvårdnad inom ambulanssjukvården utövas i alla tänkbara miljöer och 

informationen ambulanspersonalen fått innan de anländer till platsen är ofta ofullständig. 

Vid ett prehospitalt hjärtstopp uppstår ofta en kaotisk stämning med ledsna och förtvivlade 

närstående (Jonsson, 2004). Ahl, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson och Suserud 

(2005) menar att situationen blir en helt annan för ambulanssjuksköterskan som möter när-

stående i hemmiljö i jämförelse med inom sjukhusets väggar där medicinsk teknik, läkare, 

kurator, präst och övrig vårdpersonal finns tillgänglig. I tidigare studier påvisas det att när-

stående kan hamna i skymundan i den akuta situationen som sker prehospitalt och att kon-

flikter kan uppstå mellan ambulanspersonalen och de närstående (Sandman & Nordmark, 

2006). En viktig och betydelsefull roll i omhändertagandet och bemötandet av närstående är 

att etablera en god relation samt att ha en god kommunikation (Norberg, Engström & Nils-

son, 1994). Dessa faktorer är dessutom något som har visat sig underlätta sorgearbete (Kirke-

vold, Ekern, Strømsnes & Jonsson, 2003). 

 

Hjärtstopp 

Hjärtstopp innebär ett totalt avstannande av hjärtats mekaniska funktioner. Det innebär att 

pumpförmågan upphör vilket leder till att kroppens celler inte blir tillgodosedda med syre-

rikt blod. Det uppstår en pulslöshet som leder till omgående medvetslöshet, oregelbunden 

andning eller andningsstillestånd vilket snabbt gör att hjärtats rytm övergår till asystoli, vil-

ket innebär total avsaknad av aktivitet i hjärtat (Wikström & Dahlström, 2010, s. 259-267; 

Hjärt-lungfonden, 2017). Ischemisk hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken till hjärtstopp 

prehospitalt. Andra orsaker till hjärtstopp innefattar hjärtarytmier, medfödda hjärtsjukdo-

mar, onormal elektrisk aktivitet i hjärtats retledningssystem, skada på hjärtats klaffar samt 

kardiomyopati. Andra orsaker som inte förklaras av sjukdomar i hjärtat är trauma, lungsjuk-

dom, stroke, intoxikation av läkemedel/kemiska substanser, kvävning och drunkningso-

lyckor (Bohm, 2009). Till följd av syrebristen får kroppen obotliga skador redan efter cirka 
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fem minuter och efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig oavsett vilka åtgär-

der som sätts in. För att överleva måste hjärtats rytm återställas till det normala omgående, 

helst inom några minuter för att syresätta blodet. För att sätta det syresatta blodet i omlopp 

krävs bröstkompressioner och inblåsningar kontinuerligt.  Med en tidig strömstöt från en de-

fibrillator kan det elektriska kaos som råder i hjärtat brytas och återgå till en normal rytm 

(Wikström & Dahlström, 2010, s. 259-267; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2018).  

Avancerad hjärt- lungräddning (A-HLR) bedrivs av utbildad personal inom akut- och ambu-

lanssjukvården. A-HLR innefattar förutom bröstkompressioner och manuell ventilation även 

tillförande av läkemedel som kan ge bättre förutsättningar för hjärtat att återfå sin normala 

funktion (Neumar, Otto, Link, Shuster, Callaway & Morrison, 2010). För att överleva hjärt-

stopp krävs samordnade åtgärder, något som kan beskrivas som en vårdkedja. Dessa inne-

fattar tidig upptäckt, tidigt larm, tidig hjärt- lungräddning, tidig defibrillering samt vården 

efteråt (Herlitz, 2017). Det som primärt bidrar till ökad överlevnad är om patienten lider av 

ventrikelflimmer vid ambulanspersonalens ankomst. Andra faktorer som bidrar till ökad 

överlevnad är om hjärtstoppet inträffade på allmän plats, om det varit bevittnad, om någon 

har startat hjärt- lungräddning samt om den drabbade har en lägre ålder. Vanligast är att 

hjärtstoppet sker i patientens hem (Herlitz, Engdahl, Svensson, Ångquist, Young & Holm-

berg, 2005). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) registrerades 91.002 dödsfall i dödsorsaksregistret i Sverige un-

der 2015. Majoriteten av dessa är väntade dödsfall hos terminala patienter på och utanför 

våra sjukhus. Av dessa 91.002 är cirka 10.000 personer, nästan 10%  utanför sjukhus. Under 

samma år rapporterades 5.500 fall av oväntade hjärtstopp prehospitalt av ambulanssjukvår-

den runtom i Sverige till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret. Överlevnaden efter hjärt-

stopp i Sverige har ökat successivt från cirka 4-5% år 2000 till ungefär 11% idag. Ökningen 

ses primärt hos patienter som drabbats av ett ventrikelflimmer. Inom denna grupp har över-

levnaden ökat från 12% i början på 90-talet till 33% idag. Dessvärre är det bara knappt en 

fjärdedel av de drabbade som påvisar ett ventrikelflimmer vid ambulansens ankomst. Vid 

andra tillstånd som orsakar hjärtstopp är överlevnaden så låg som 5% (Herlitz, 2017). 
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Att vara närstående till en person som drabbats av hjärtstopp 

Hjärtstopp utanför sjukhus innebär en stressfylld och traumatisk upplevelse för de närstå-

ende som bevittnar hjärtstoppet (Bremer et al. 2012). En närstående definieras som en person 

som den enskilde anser sig ha en nära relation till, som patienten litar på och som bryr sig 

om patienten. Det kan innefatta make/maka, syskon, barn, barnbarn, föräldrar, kusiner eller 

andra släktingar eller personer från utökad familj samt andra personer i en nära relation med 

patienten. Det kan också vara vänner, grannar eller arbetskamrater (Bergbom & Askwall, 

2000). I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs hur närstående ska be-

handlas på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. De ska, utefter deras önskemål och be-

hov, få stöd för att optimera deras delaktighet i patientens vård och behandling. Under detta 

ingår även att undervisa och att vara säker på att närstående har förstått informationen (Soci-

alstyrelsen, 2017). I kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor uttrycks att de ska 

kunna ansvara för omvårdnad av avlidna och deras närstående samt organisera vårdarbetet 

i samverkan med andra professioner samt ”organisera omvårdnaden för att främja perso-

nens och deras närståendes välbefinnande samt bidra till lindrat lidande” (SSF, 2011b, s. 7). I 

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2005:12) beskrivs hur ansvaret för närstående ska innefatta att de ”...visas 

omtanke och respekt, oavsett t.ex. ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, 

etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning… // …närstående informeras och görs 

delaktiga, om det inte finns hinder för detta enligt sekretesslagen” (SFS 1980:100). Ambulans-

personalen spelar en betydelsefull roll då de möter närstående och deras initiala behov i 

samband med hjärtstopp hos en närstående, något som kan påverka den fortsatta sorgepro-

cessen (Purves & Edwards, 2005). I en studie av Bremer et al. (2012) beskrivs att det var vik-

tigt för ambulanspersonalen att ha förmågan att växla mellan närhet och distans för att möta 

de känslomässiga uttrycken från de närstående. Närvaron av närstående upplevdes ställa 

högre krav på etisk kompetens samt flexibilitet hos personalen. Ambulanssjuksköterskorna i 

studien upplevde känslor av otillräcklighet då ansvaret växte för att även täcka omvårdna-

den av närstående. Denna sortens etiska problematik styrks av Larsson och Engström (2013) 

som i sin studie påvisar att ambulanssjuksköterskor ofta kände en rädsla över att ta ansvaret 

för om hjärt-lungräddning ska påbörjas eller inte när närstående var närvarande. Hur ambu-

lanspersonal uppfattar sitt vårdansvar av närstående verkar däremot skilja sig åt. Enligt 
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Sandman och Nordmark (2006) var detta något som ambulanspersonalen ansåg var utanför 

deras yrkesroll medan Steen, Næss och Steen (1997) fann att vården av närstående var ambu-

lanspersonalens viktigaste uppgift. I Smith-Cumberlands (2005) studie ansåg nästan hälften 

av ambulanspersonalen att vård av närstående och att meddela att patienten avlidit inte var 

deras ansvar. Enligt Sandman och Nordmark (2006) har tidigare studier påvisat att närstå-

ende kan komma att hamna i konflikt med ambulanspersonalen på grund av en dålig relat-

ion och kommunikation.  

 

Teoretiskt perspektiv 

Omvårdnad definieras av Travelbee (1971) som en mellanmänsklig process där den profess-

ionella sjuksköterskan bistår en individ, familj eller samhälle att förebygga sjukdom och li-

dande samt att hjälpa dem finna mening i den genomlevda situationen. Grunden i teorin be-

står av att människan är en unik individ som bara lever en gång och att alla upplever lidande 

på olika sätt och det mänskliga lidandet är ett grundläggande fenomen. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskan bryr sig om närstående och förstår dennes lidande. För att uppnå målet i 

relationen anser Travelbee att båda parterna ska gå igenom de fem interaktion faserna; ”Det 

första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och slutligen kontakt”. Människors lidande 

delas enligt Travelbee (1971) in i två huvudkategorier; “Varför just jag”-reaktionen samt “var-

för inte jag”-reaktionen. Den förstnämnda reaktionen är det vanligaste sättet att reagera på 

lidande och inte kunna acceptera den genomlevda situationen, det är vanligt att man då rea-

gerar med frågan “Varför just jag?”. Personen i fråga är ofta chockad och upplever situat-

ionen som orättvis. Ett naturligt accepterande och en upplevelse av att det som just skett inte 

är orättvist är det andra sättet människor kan reagera på vilket är mer sällsynt. Travelbee 

menar att hoppet är nära knutet till omvårdnadens mål och syfte. Genom att understödja 

hoppet hos individen som lider kan de bemästra och lindra lidandet. Det viktigaste red-

skapet enligt Travelbee (1971), som gör att både sjuksköterska och närstående kan förmedla 

sina tankar är att sjuksköterskan får förståelse för närståendes upplevelse, erfarenheter och 

lidande via kommunikation. Det är vid en god kommunikation som den mellanmänskliga 

relationen etableras. Vidare skriver Travelbee (1971) att det är viktigt för sjuksköterskor i ett 

omvårdnadssammanhang att använda sin egen personlighet på ett medvetet och ändamåls-

enligt sätt, något som kan ha stor betydelse i mötet med närstående. För att kunna använda 
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sig själv terapeutiskt menar Travelbee att en förutsättning är att man är uppmärksam på hur 

ens eget beteende påverkar andra människor samt vikten av att ha självinsikt och förståelse 

för sina handlingar. Sjuksköterskan måste ha ett genomtänkt förhållande till sin egen attityd 

och sina värderingar gällande sjukdom, lidande och död. Att använda sig själv terapeutiskt 

kännetecknar den professionella sjuksköterskan. 

 

Riktlinjer 

Inom svensk ambulanssjukvård följs riktlinjerna för hjärt-lungräddning av Svenska rådet för 

hjärt-lungräddning, vilket baseras på det europeiska rådet (ERC) (Nolan et al. 2010). Ett ex-

empel på dessa är riktlinjerna för Ambulans Region Västernorrland (2018) där det inte åter-

finns riktlinjer för hur ambulanspersonalen ska vårda närstående i samband med prehospi-

talt hjärtstopp. Det uttrycks i riktlinjerna att “Om det av psykologiska eller andra skäl kan 

vara lämpligt att medta den döde och ibland också närstående i ambulans till sjukhus/bår-

hus, skall läkare i förväg besluta.” 

 

Problemformulering 

Vid prehospitalt hjärtstopp möts ambulanspersonalen ofta av ogynnsamma förhållanden 

som stress och etiska svårigheter, i form av svåra beslut då det ofta finns närstående på plats. 

Uppmärksamheten riktas mot den drabbade och de närstående kan lätt känna sig åsidosatta 

och bortglömda i situationen. Ambulanssjuksköterskor upplever att vård av närstående in-

går i deras arbetsroll men det saknas formell utbildning på området, samt att det ofta inte 

finns tidsmässigt utrymme då fokus är på den drabbade. Finns det något som kan förbättra 

omvårdnaden av närstående vid prehospitalt hjärtstopp? 

 

SYFTE 

Syfte med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda närstå-

ende vid prehospitalt hjärtstopp. 

 

METOD    

Design  

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda anhö-

riga i samband med prehospitalt hjärtstopp har studien baserats på kvalitativa deskriptiva 



 

6 

 

forskningsintervjuer. Polit och Beck (2012, s. 18) menar att denna typ av forskningsintervjuer 

syftar till att analysera subjektiva upplevelser hos den enskilda människan. Kvale och Brink-

man (2014, s. 47) skriver att en kvalitativ deskriptiv design ger forskaren en helhetsbild och 

en djupare förståelse om människans erfarenhet och upplevelse av ämnet genom att de be-

skriver sin livsvärld så noggrant som möjligt. Det insamlade materialet har analyserats med 

induktiv ansats som beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som en analys av texter 

som är förutsättningslös. Dessa kan vara baserade på människors berättelser om sina egna 

upplevelser. Kvale och Brinkman (2014, s. 239) skriver att genom att använda sig av induktiv 

kodning av det insamlade materialet kan mönster hittas och möjliga förklaringar formuleras. 

 

Deltagare och procedur    

Nio ambulanssjuksköterskor tillfrågades att delta i studien varav en inte uppfyllde inklus-

ionskriterierna och en tackade nej till medverkan. Sju ambulanssjuksköterskor intervjuades 

under januari 2018. En av intervjuerna utfördes under vintern 2017 som pilotintervju med så 

bra utfall att författarna valde att inkludera den i studien. Antal deltagare i studien var åtta 

stycken ambulanssjuksköterskor. Åldern på deltagarna varierade mellan 30-51 år, erfarenhet 

inom yrket 3-22 år och som specialistutbildad inom ambulanssjukvård 1-12 år. Antalet 

gånger de vårdat anhöriga i samband med hjärtstopp varierade från cirka 3-25 tillfällen. Stu-

dien är baserad på intervjuer med ambulanssjuksköterskor med specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård, alla deltagare är verksamma inom ambulanssjukvården i Jämtland och 

Västernorrlandsregionen. Regionernas verksamhetschefer kontaktades och informerades via 

mail med ett informationsbrev gällande studien. Vederbörande gav därefter sitt godkän-

nande till att studien genomfördes. Vid rekryteringen av deltagare eftersträvades variation 

avseende geografisk spridning över Västernorrlands och Jämtlands län, landsbygd och 

tätort. Ambulanssjuksköterskorna arbetade både på privatägda och landstingsdrivna ambu-

lansstationer. Deltagarna i studien kontaktades personligen av författarna där inklusionskri-

terierna var att det hade specialistutbildning som ambulanssjuksköterska med erfarenhet av 

att vårda närstående vid prehospitalt hjärtstopp (Jfr. Polit & Beck, 2012, s. 517). Ett informat-

ionsbrev innehållande syftet med studien skickades till deltagarna via mail (bilaga 1) för att 
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ge dem möjlighet att studera innehållet för att sedan besluta om de ville medverka. Delta-

garna kontaktades sedan via telefon eller via mail och med de deltagare som tackade ja att 

medverka i studien bestämdes en tid och plats för intervjun.  

 

Datainsamling   

Datainsamlingen genomfördes under januari 2018. En pilotintervju genomfördes under vin-

tern 2017 vilken författarna valde att inkludera i studien (Jfr. Polit & beck , 2012, s. 541). Pilot-

studien genomfördes för att testa frågornas relevans, testa intervjuteknik, inspelningsteknik 

samt för att ta reda på om längden på intervjuerna var lämplig i förhållande till författarnas 

tidsplan och intervjuguide (Danielson, 2012, s. 169). Deltagaren i pilotstudien har tagit del av 

informationsbrevet och givit sitt godkännande för att medverka i studien. För att på bästa 

sätt fånga ambulanssjuksköterskans upplevelse användes en semistrukturerad intervju med 

öppna frågor (Polit & Beck, 2012, s. 537). Intervjun genomfördes med en på förhand konstru-

erad intervjuguide (Patton, 2015, s. 250-254). Författarna använde öppna frågor vid intervju-

erna med ambulanssjuksköterskorna, detta för att skapa en god och avslappnad samtalsmiljö 

som resulterade i en bra samtalston under hela intervjun. I slutet användes en avslutande 

fråga där ambulanssjuksköterskan själv erbjöds att tillägga något inom ämnet (Jfr. Polit & 

Beck, 2012, s. 542-543; Kvale & Brinkman, 2009, s. 144). Längden på intervjuerna var cirka 25-

35 minuter och dessa spelades in digitalt och skrevs därefter ut ordagrant (Jfr. Elo & Kyng-

näs, 2008). Författarna delade upp intervjuerna och genomförde fyra intervjuer var och tran-

skriberade dessa, en av intervjuerna genomfördes under vintern 2017 resterande sju inter-

vjuer under januari 2018. Intervjuerna lästes sedan av båda författarna i syfte att läsa in sig 

och ta del av varandras material. 

 

Etiskt övervägande    

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att 

skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Enligt Po-

lit & Beck (2012, s. 152-156) skall den som genomför en studie där människor deltar se till att 

deltagarna inte utsätts för onödiga risker eller annat obehag. Författarna har inte sökt något 

tillstånd hos etisk kommitté då det enligt § 2 i etikprövningslagen (SFS 2003:460) utförs inom 
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ramen för högskoleutbildning och skall där med inte publiceras som forskning. De forsk-

ningsetiska riktlinjer World Medical Associations Helsingforsdeklaration (2014) har beaktats 

för att skydda de som ingår i studien. Författarna försökte under hela arbetet ha etiska prin-

ciper i beaktande. Intervjupersonerna arbetar inom ambulanssjukvården i region Västernorr-

land och Jämtland vilka tillhör en liten grupp och rädslan av att bli igenkänd i situationer 

som beskrivs i resultatet kan verka hämmande på intervjupersonen (Jfr. World Medical As-

sociation, 2014). Deltagarna informerades via ett mail i enlighet med 16 § (SFS 2003:460) att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att behöva uppge en orsak till 

detta. Allt insamlat material har hanterats konfidentiellt, vilket innebär att deltagarnas iden-

titet inte kan röjas i det vetenskapliga arbetet. Resultatet i studien presenteras så någon ut-

sago inte kan härledas till någon enskild deltagare. Efter avslutad kurs raderades och förstör-

des allt insamlat material för att bibehålla innehållet konfidentiellt. 

 

Bearbetning och analys   

Graneheim och Lundman (2004) beskriver kvalitativ innehållsanalys som ett sätt att struktu-

rera data genom att kondensera meningsenheter och fraser, vilket innebär att komprimera 

texten, göra den mer överskådlig men med bibehållet innehåll. Kondenserade meningsen-

heter med liknande innehåll struktureras i underkategorier som därefter bildar kategorier 

som står till grund för resultatet av analysen.  Författarna arbetade fram meningsenheter som 

var relevanta mot syftet. Dessa kondenserades, abstraherades och benämndes med en kod, 

underkategori och kategori. Kondenseringen och kodningen av intervjuerna gjordes av för-

fattarna under flera tillfällen där nya koder, underkategorier och kategorier skapades och 

förändrades för att försäkra sig att kodningen stämde med meningsenheternas kontext 

(Figur 1). Ur analysen skapades sex kategorier, Att patienten är prioriterad och i mån av tid 

tas närstående om hand, Att möta närstående i kris är en utmaning, Att involvera närstående 

genom kommunikation och information, Att erfarenhet ger en känsla av trygghet, Att känna 

otillräcklighet, Att vara trygg i samarbetet. Kategorierna jämfördes mot den ursprungliga 

texten och det kontrollerades att alla kategorier placerats korrekt (Jfr. Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008, s. 165). Oklarheter som uppstod under skapandet av koder, underkatego-

rier och kategorier löstes via ständig dialog och diskussioner mellan författarna för att uppnå 

trovärdighet (Polit & Beck 2012, s. 539). 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

…inte svänga sig med medi-
cinska termer utan man talar 
klarspråk om man säger så, det 
här har vi gjort och såhär vart det 
och allt det där under jobb förlop-
pet med patienten. Om dom vill 
veta och liksom att man svarar 

på den man kan… 

Inte använda me-
dicinska termer, 
prata klarspråk, 
berätta vad vi 
gjort och såhär 
vart det under 
jobb förloppet 
med patienten, 
svara på det man 
kan 

Inte använda 
medicinska 
termer, prata 
klarspråk och 
förklara det 
man kan 
svara på. 

Inte använda 
medicinska ter-
mer, förklara och 
prata klarspråk. 

Att involvera när-
stående genom 
kommunikation 
och information 

…man kan ju prata med dom 
samtidigt som man jobbar, men 
jag tycker att det är sällan dom 
vill stå och titta på… känns det 
som. Man får ju oftast arbeta i 
fred och dom går och sätter sig 
så får man säga att det här kan 
va obehagligt att titta på så gå in 
i rummet vi kommer tillbaka till 
dig vi jobbar de vi kan göra nu… 
för när man kommer dit kanske 
man vet att det inte har pågått 
nån man ju redan där att det 
kanske inte kommer gå så bra 
och pratar med dom att det ser 
inte bra ut men vi ska försöka 
göra allt vi kan, man försöker ha 
en dialog med dom.. så man för-
söker ta hand om dom genom att 
prata HLR de närmsta 10-15 
minutrarna men att de är varm 
och sådär och då vet  

Det är svårt att ta 
hand om anhö-
riga samtidigt 
som man arbetar 
med patienten 
när man tidig i ar-
betet förstår att 
det inte kommer 
gå bra, många 
går därifrån och 
en del vill vara 
kvar och se på, 
om dom är kvar 
kan man ge in-
formation om vad 
vi gör och hur det 
ser ut. 

Att förklara 
och infor-
mera, göra 
anhöriga del-
aktiga om hur 
det ser ut un-
der pågående 
HLR 

Att ge informat-
ion och göra an-
höriga delaktiga 

Att involvera när-
stående genom 
kommunikation 
och information 

Figur 1. Exempel på analysförfarande    

 

RESULTAT 

Under innehållsanalysen framstod sex kategorier, dessa är presenterade i löpande text under 

bearbetning och analys. Kategorierna förklaras närmare i löpande text och skrivs kursivt. Ci-

tat från de transkriberade intervjuerna används för att förtydliga ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av att vårda närstående vid prehospitalt hjärtstopp. 

 

Patienten är prioriterad och i mån av tid tas närstående om hand 

Samtliga ambulanssjuksköterskor beskrev att de i första hand prioriterade patienten och att 

vårda närstående kommer i andra hand. Ambulanssjuksköterskorna menade att det initialt 

var viktigt att handlägga det medicinska arbetet så fort som möjligt då det kan vara skillna-

den mellan liv och död. Fem ambulanssjuksköterskor beskrev att de ofta är för få för att 
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kunna avsätta någon att ta hand om de närstående initialt. De gånger räddningstjänsten al-

ternativt en andra ambulans var med på larmet blev det naturligt att en av ambulanssjukskö-

terskorna tog ansvar för de närstående. 

Ja, vi kom dit och initialt så höll jag på med nålsättning och när det var klart så fick jag ta hand om 

närstående… de var väldigt gripande det här, arbetet flöt på jättebra trots detta var det noll respons på 

det vi gjorde… ja och närstående var i upplösningstillstånd (Intervju 1)  

 

Att möta närstående i kris är en utmaning 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev svårigheter att bemöta närstående i kris då reaktionerna 

kunde se väldigt olika ut. Tre ambulanssjuksköterskor berättade att det svåraste var att be-

möta de närstående som var tysta då ambulanssjuksköterskorna inte fick någon reaktion alls. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att den typen av reaktion hos närstående skapar en osä-

kerhet hos ambulanssjuksköterskan då de inte fick något “kvitto” på om de närstående togs 

hand om på rätt sätt. En ambulanssjuksköterska beskrev att den tycker bättre om själva hjärt- 

och lungräddningen då detta är något som ofta övas praktiskt och personalen vet vad som 

ska göras. Ambulanssjuksköterskan beskrev att de är fokuserad och att adrenalinet ökar vil-

ket i sin tur skärper sinnena samt att de har behandlingsriktlinjer som beskriver vad som 

skall göras vid A-HLR. Samma ambulanssjuksköterska beskrev tillsammans med fem av de 

andra ambulanssjuksköterskorna att det var jobbigt att ta hand om närstående då de upple-

ver en osäkerhet inför det åtagandet. Ambulanssjuksköterskorna har inga behandlingsrikt-

linjer att följa, ingen formell utbildning i ämnet och övar sällan eller aldrig på att bemöta 

människor i kris. 

Jag tycker att det är jättesvårt med dom som är tyst och hur man ska hantera dom, det svåra är att 

veta vad dom vill... vill dom att man skall gå eller vet dom inte vad dom ska säga eller tänker dom bara 

att kan ni inte gå snart? (Intervju 7). 

Jag känner en stor osäkerhet att möta människor i sorg, jag har ingen utbildning i detta och 

att hantera närstående pratas det inte så mycket om…(intervju 6). 

Det blir en väldig kontrast att gå från medicinskt ansvarig till nån slags kurator på mindre 

än 1 minut (intervju 4). 
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Att involvera närstående genom kommunikation och information 

Alla ambulanssjuksköterskorna beskrev att de försökte involvera närstående i HLR-situat-

ionen och att ambulanssjuksköterskorna via kommunikation och information berättade vad 

personalen gjorde, varför personalen gjorde det och hur det såg ut just då. Sex ambulanssjuk-

sköterskor upplevde dock att det inte fanns tid till att på ett bra sätt ta hand om närstående 

initialt trots att ambulanssjuksköterskorna är väldigt måna om och att hela omhändertagan-

det skulle bli så bra som möjligt. 

....när man skapat fri luftväg och sitter och ventilerar och det är ganska lugnt brukar jag berätta för 

närstående precis vad vi gör, vad som kommer att hända och vad vi kan förvänta oss...jag tror att dom 

upplever våran vård bättre om vi kommunicerar med dem och låter dem vara delaktiga (intervju 6). 

 

Två ambulanssjuksköterskor berättade att de inte upplevde några bekymmer med att låta 

närstående som har utbildning i HLR och som ville vara med under hjärtstoppet få vara med 

och göra hjärtkompressioner. Ambulanssjuksköterskorna var överens om att det vanligaste 

är att närstående under pågående HLR gärna drog sig undan till ett annat rum. Ambulans-

sjuksköterskorna upplevde att närstående tycker att det är otäckt att närvara under tiden 

ambulanspersonalen utför HLR på den drabbade. 

...Man pratar med närstående samtidigt som man jobbar med patienten, men jag tycker att det är säl-

lan som dom vill stå och titta på… oftast vill dom inte va närvarande vid just arbetet utan söker sig 

därifrån (intervju 5).  

Jag skulle inte ha något problem med en anhörig som är vårdpersonal och utbildad i HLR om dom vill 

vara med och göra hjärtkompressioner… (Intervju 6). 

 

Erfarenhet ger en känsla av trygghet 

Fem ambulanssjuksköterskor beskrev att de utvecklat olika strategier att bemöta närstående 

vid hjärtstopp och exempelvis en uppmaning som “kom så sätter vi på en kopp kaffe” är nå-

got som nästan alltid används när ambulanspersonalen avslutat HLR och vill ge närstående 

en möjlighet att avlasta tankarna en stund från det som hänt. Ambulanssjuksköterskorna 

upplevde gemensamt att desto fler hjärtstopp de varit med om desto mer erfarenhet får de i 

att vårda närstående, vilket i sin tur gav ett bättre omhändertagande.  
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...när man varit med om visst många hjärtstopp så kan man läsa av situationen, man blir lite säkrare 

på hur man ska bete sig. Jag har ingen utbildning i att ta hand om närstående utan i sådana fall är det 

bara erfarenhet man använder sig av om hur man ska tänka och agera (intervju 5). 

 

Sju ambulanssjuksköterskor upplevde att omhändertagandet av närstående byggde på sunt 

förnuft och trots att ambulanssjuksköterskorna visade empati samt medkänsla krävdes ett 

professionellt förhållningssätt och distans parallellt. 

Sunt förnuft är att inge ett sorts lugn trots att det är en kaotisk situation, vara öppen och ärlig på ett 

bra sätt gentemot närstående (Intervju 1). 

Att utföra en handling med sunt förnuft då tror jag att man ska tänka på att om jag gör så här så kom-

mer det till gagn för så många människor som möjligt (intervju 6). 

 

Att känna otillräcklighet 

Alla ambulanssjuksköterskor beskrev att de någon gång varit på ett hjärtstopp där de burit 

med sig sorgen hos den närstående, det kan vara att ambulanspersonalen kände igen sig i 

sorgen, relaterade till sin egen livssituation samt när barn varit inblandade. Trots dessa 

tunga stunder var samtliga ambulanssjuksköterskor överens om att erfarenhet från känslo-

mässigt jobbiga upplevelser och situationer leder till att omhändertagandet av närstående 

blir lättare att hantera även under känslomässigt jobbiga förhållanden. “...Det va jobbigt jag 

kunde relatera till deras känslor…(intervju 6).” “Ja det känns förjävligt man känner sig otillräcklig 

helt enkelt…(Intervju 2).”  

 

En ambulanssjuksköterska beskrev att de ibland ställs inför svåra och oväntade situationer 

där känslan av maktlöshet kunde infinna sig. Den känslan infann sig när ambulanssjukskö-

terskan själv inte kunde påverka närståendes förväntningar och reaktioner.  

...det kändes roligt och givande att vi fick igång patienten, men närståendes reaktioner var en tuff nöt 

att knäcka, det gick inte att få dom att förstå att patienten klarat sig, informationen gick liksom inte 

in… ja man kände sig typ maktlös…(Intervju 3) 
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Tre ambulanssjuksköterskor berättade om svårigheterna i bemötandet med närstående. Be-

mötandet var svårt när ambulanssjuksköterskan skulle lämna dödsbeskedet och förklara för 

närstående att det inte finns något mer att göra. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det 

var väldigt jobbigt känslomässigt att möta närståendes ifrågasättande när ambulanssjukskö-

terskorna samtidigt kände en sorg över att inte kunna rädda patienten. 

Om det var någon gång som man vill få igång patienten så var det då, speciellt för barnets skull… jag 

minns att barnet satt helt still i soffan, ingen gråt, inga skrik barnet var helt stel. Närstående som var 

på plats var i upplösningstillstånd och hade total panik, hen trodde bara att patienten var medvetslös 

och frågade gång på gång hur det såg ut…(Intervju 4).  

 

Två ambulanssjuksköterskor beskrev en känsla av otillräcklighet gentemot närstående då de 

inte alltid kunde vara kvar på platsen då ambulansen kunde bli utlarmad på nya uppdrag 

efter avslutad HLR. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de gärna stannade kvar för när-

ståendes skull för att invänta läkare eller distriktssköterska som kom för att dödförklara pati-

enten. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det kändes ovärdigt och respektlöst gente-

mot närstående att inte alltid kunna stanna kvar på plats. 

...vi hinner knappt sätta oss ner med närstående innan sos kontaktar oss och frågar hur länge vi behö-

ver stanna eftersom att det finns andra larm som ligger och väntar. Just då kändes det väldigt frustre-

rande och respektlöst och man gruvade sig för att berätta att vi måste åka speciellt när det kändes som 

att närstående verkligen ville ha oss där (intervju 2). 

 Det händer ju ibland att man blir dragen på ett nytt larm de gånger vi avslutat eller inte påbörjat 

nått… det känns ju förjävligt för anhörigas skull (intervju 3). 

 

Att vara trygg i samarbetet 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de under utryckning diskuterade hur de skulle för-

dela arbetet kring patienten när de kom fram till hjärtstoppet. De upplevde att fördelning av 

arbetsuppgifterna innan framkomst gav en bättre förberedelse, kontroll samt trygghet i tea-

met. Två ambulanssjuksköterskor beskrev att när fler än en ambulans var utlarmade till 

samma patient kunde diskussionen om vem som skulle ta hand om närstående komma upp 

men det är väldigt sällan. En ambulanssjuksköterska upplevde att diskussionen angående 
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närstående skulle bli mer naturlig om det framgick att det fanns närstående på plats i larm 

informationen från SOS. Tre ambulanssjuksköterskor beskrev att de tillsammans hjälps åt ef-

ter avslutad hjärt- och lungräddning samt kompletterade varandra i omhändertagandet av 

närstående. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att en i teamet oftast var mer naturligt 

lagd att bemöta närstående. Det föll sig då naturligt att kollegan ordna med mer praktiska 

saker såsom att kontakta läkare och distriktssköterska samt etablera kontakt med begrav-

ningsbyrå i de fall närstående önskar detta. 

Vi bestämmer innan vem som gör vad och vem som är team ledare, generellt så arbetar vi alla lika så 

det är ingen större skillnad på vem man jobbar med utan man kompletterar varandra…(Intervju 8).” 

...Ibland bestämmer vi vem som ska ta hand om närstående, oftast är det när man vet att räddnings-

tjänsten finns på plats…(Intervju 4).  

...det handlar om att stötta varandra i allt vi gör vi har ju alla brister och kvaliteter då ska vi ju ut-

nyttja alla i teamet...vissa dagar kanske man inte orkar stötta närstående helt enkelt och då är det vik-

tigt att de andra i teamet snappar upp det och accelererar ett lite större ansvar (intervju 6). 

 

Tre ambulanssjuksköterskor beskrev vikten av att finna stöd i sina kollegor vid etiskt svåra 

situationer. En sådan situation var när ambulanssjuksköterskan tvingades besluta om hjärt- 

och lungräddning skulle påbörjas eller inte. En ambulanssjuksköterska berättade om ett till-

fälle där det borde i ambulanspersonalens mening funnits ett beslut att avstå återupplivning 

men som inte fanns. Ambulanspersonalen blev tvungna att påbörja återupplivningsförsök 

trots att det inte kändes etiskt rätt. När situationer som denna uppstår, upplevde ambulans-

sjuksköterskorna att de stöttar varandra samt känner trygghet genom att vara två som fattar 

beslutet. 

...man kanske redan ser under HLR att det här inte kommer gå, att patienten legat för länge utan att 

någon gjort HLR så då kör man för närståendes skull fast att man redan då vet att det inte kommer gå 

nå bra (intervju 5).  

Vi fick larm till ett äldreboende och möttes där av en patient till synes stillsam död i sin säng… När-

stående var kluvna om vi skulle göra någonting, medan vissa av dom som jobbade på boendet tyckte 

att vi inte skulle göra någonting… patienten var inte kall ännu och det värsta var att det inte fanns 
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något 0-HLR beslut vilket betyder att vi måste köra HLR, såna gånger är kollegan guld värd så man 

inte känner sig ensam (intervju 8).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då studien syftar till att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda närstående 

vid prehospitalt hjärtstopp valde författarna en kvalitativ deskriptiv metod baserade på en-

skilda intervjuer. Denna metod syftar till att ge en djupare förståelse för ambulanssjukskö-

terskans upplevelse. Författarna anser att metoden lämpade sig väl för syftet då den kvalita-

tiva analysen enligt Polit och Beck (2012, s. 18) används till att förstå dimensioner, fenomen 

och själva meningen i en enskild människas upplevelser. Kvalitativa studiers giltighet stärks 

när de koder och kategorier som framkommit under analysprocessen överensstämmer med 

resultatet. En analysprocess som är noggrant beskriven samt användandet av citat från inter-

vjuerna ger läsaren möjligheten att bedöma validiteten i de tolkningar författarna gjort. Då 

kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer är det även viktigt för giltigheten 

att beskriva hur urvalet gjorts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s.169-170).  Semi-

strukturerade intervjuer användes för att få en naturlig samtalston, dessa utfördes med hjälp 

av en förkonstruerad intervjuguide (Bilaga 2). Att använda sig utav semistruktur är enligt 

Olsson och Sörensen (2011) en bra metod då deltagarna fritt får tolka frågorna utifrån deras 

egna erfarenheter och upplevelser. Semistrukturerad intervju bidrar också till att öka möjlig-

heterna till intressanta och väsentliga uppgifter som annars riskerar att utebli. Ett alternativ 

till semistrukturerade intervjuer hade varit fokusgrupper där deltagarna diskuterar ämnet 

tillsammans. Fokusgrupper hade möjligen lett till mer diskussion och eftertanke hos delta-

garna men kunde även ha hämmat dem att uttrycka sig fritt. Henricsson (2012, s. 165) beskri-

ver att den kvalitativa forskningsintervjun vanligen har någon form av struktur med en eller 

flera öppna frågor inom ett ämne som i särskild ordning är nedtecknade i en intervjuguide. 

Kvale och Brinkman (2014, s. 105) skriver att det krävs omfattande träning för att nå för-

mågan och kunskapen som leder till en intervju av hög kvalitet. De menar att genom erfaren-

het av intervjuer och i samhörighet med mer erfarna intervjuare införskaffar man sig de kun-

skaper som krävs inom området. Något som möjligen kan ha påverkat studiens kvalitet är 
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författarnas bristande erfarenhet inom den kvalitativa forskningen. Med tanke på författar-

nas bristande erfarenhet utfördes en pilotstudie för att utveckla kunskapen inom området. 

Detta ledde till att författarna fick mer kunskap om hur det är att genomföra en intervju samt 

belyste vikten av att vara uppmärksam, följsam och låta deltagarna tala fritt under intervjun.  

Åtta intervjuer utfördes vilket kan anses som ett lågt antal. Enligt Henricsson och Billhult 

(2016) är det viktigare att finna färre personer med rika beskrivningar än ett stort antal delta-

gare som saknar rika erfarenheter. Författarna upplevde att intervjumaterialet kändes till-

räckligt och att fler intervjuer inte skulle bidra med mer information då svaren började bli 

liknande. Detta styrks av Polit och Beck (2012, s. 658) som skriver att underlaget kan anses 

mättat då deltagarna svarar likartat på frågorna. Intervjuernas längd på 25-35 minuter kan 

vara en svaghet då upplysningar kan ha gått förlorade. Intervjuerna avbröts däremot aldrig i 

förtid eller innan båda parter kände sig färdiga. Tillförlitligheten hos studien stärks då delta-

garnas ålder och erfarenhet har varierat. Den geografiska spridningen samt faktumet att del-

tagare från både privata och landstingsdrivna ambulansstationer deltagit i studien torde 

stärka studiens trovärdighet ytterligare. Intervjuerna utfördes och transkriberades av förfat-

tarna var för sig men analysen av materialet har båda författarna varit deltagande i. Förfat-

tarna har läst, diskuterat och reflekterat över materialet upprepade gånger för att betrakta 

olika tolkningsmöjligheter. Detta har enligt författarna lett till att koder och kategorier blivit 

mer konsekventa. Detta beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som menar att förfat-

tarna bör alltid gå fram och tillbaka i sitt material för att finna giltigheten i den transkribe-

rade texten. Författarna anser att det är möjligt att överföra fynden i studien till andra grup-

per inom ambulanssjukvården med liknande demografiska förutsättningar då resultatet byg-

ger på kvalitativa intervjuer från ambulansstationer belägna i två olika län både i tätort och 

på landsbygden. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att överförbarhet betyder hur väl 

resultatet kan överföras till andra grupper men att det alltid är den som läser som självstän-

digt kan avgöra detta. 

 

Författarnas förförståelse kan möjligen vara en svaghet i studien då båda är verksamma 

inom ambulanssjukvården. För att motverka detta har författarna haft en tyglad hållning un-

der analysprocessen för att materialet ska kunna analyseras objektivt. Dahlberg, Dahlberg 

och Nyström (2008, s. 129-131) beskriver hur författare bör vara återhållsamma i den egna 
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förförståelsen för att bidra till att fenomenet tillåts exponera sig själv i sin egen takt. Förfat-

tarnas självmedvetenhet är på så vis en viktig del för att behålla en objektiv hållning i den 

analyserande processen. 

 

Resultatdiskussion 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att vårda närstående i samband med prehospitalt 

hjärtstopp var en stor utmaning på många olika sätt. I resultatet framkom att ambulanssjuk-

sköterskans fokus låg på att starta behandling av patienten då de oftast består av en besätt-

ning vid ankomst till patienten. Detta resultat kan förklaras av att alla ambulanssjuksköters-

kor fortlöpande genomgår utbildning i hjärt- och lungräddning och har stor kunskap inom 

detta område och kännedom om vikten av tidig hjärt- och lungräddning. Siebert och Drezner 

(2018) menar att det är av vikt att snabbt påbörja hjärt- och lungräddning och tidig defibrille-

ring då en tidig insats är helt avgörande mellan liv och död för patienten.  

 

Dock leder detta enligt ambulanssjuksköterskorna i denna studie till att de upplever att när-

stående kommer i andra hand när resurserna inte räcker till och att omhändertagandet av de 

närstående inte blir optimalt. Ambulanssjuksköterskorna var oroliga för att de närstående 

upplevde att de blev åsidosatta och bortglömda när de vid ankomsten direkt fokuserade på 

den drabbade. Detta resultat kan förklaras av den omvårdande kunskap och den holistiska 

människosyn som ambulanssjuksköterskor besitter och där det finns en önskan om att göra 

det bästa för alla drabbade i den situation som de närvarar vid. Detta är i linje med Travelbee 

(1971) som menar att det är av vikt att ambulanssjuksköterskan förstår de närstående och de-

ras sorg genom att vara lyhörd och genom detta hjälpa dem att hantera det oförståeliga. 

Holmberg, Forslund, Wahlberg och Fagerberg (2014) menar att relationen mellan närstående 

och ambulanspersonal börjar utvecklas redan innan ambulansens ankomst då den närstå-

ende ensamt kämpat med sina känslor för att sedan kunna överlämna sig i ambulansperso-

nalens omsorg.  

 

Deltagarna i denna studie välkomnade närstående att närvara vid arbetet med patienten och 

upplevde inte att närstående var ett problem. Detta resultat kan tänkas bero på att det i ut-
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bildningar inom hjärt- och lungräddning i Sverige även lärs ut att närstående skall ges möj-

lighet att närvara vid hjärtstopp och att ambulanssjuksköterskorna genom detta har en posi-

tiv inställning till de närståendes närvaro (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2018). Det 

råder däremot delade meningar om huruvida närstående bör närvara vid hjärt- och lung-

räddning eller inte. I en studie av Badir och Sepit (2005) beskrivs hur bevittnandet av hjärt- 

och lungräddning kan orsaka långvarig känslomässig skada hos en närstående medan Has-

sankhani, Haririan, Porter och Heaston (2018) fann att närstående får lättare att acceptera pa-

tientens död och underlätta läkningsprocessen om de tillåts närvara under återupplivningen. 

I en fransk studie av Belpomme, Adnet, Mazariegos, Beardmore, Duchteau, Mantz och Ri-

chard-Hibon (2012) beskrivs hur närstående blev ombedda att lämna rummet under på-

gående återupplivning då ambulanssjuksköterskorna i studien var rädda att de närståendes 

bild av patienten skulle bli förstörd. Vidare framkom i Belpomme et al. (2012) att de mer er-

farna ambulanssjuksköterskorna var mer benägna att låta närstående närvara under åter-

upplivningen. 

 

Deltagarna i studien har givit exempel på situationer där närstående varit väldigt skärrade 

och krävt mycket resurser. Detta har lett till att ambulanssjuksköterskorna upplever mötet 

med människor i kris som en utmaning. Ambulanssjuksköterskorna har upplevt att de inte 

vet hur de ska förhålla sig till de anhöriga och upplevt svårigheter att förstå deras behov och 

hur de ska tillgodose dessa. Detta kan tänkas bero på att det är en relativt ovanlig situation 

där det är svårt att få erfarenhet och att alla människor reagerar olika på sorg. Ambulans-

sjuksköterskorna upplever också att det övas väldigt lite på området samt svårigheten att 

inte ha några tydliga riktlinjer att förhålla sig till. Att gå från att utföra bröstkompressioner, 

inblåsningar, sätta infarter och administrera läkemedel i ena stunden till att agera krisstöd 

utan kunskap eller riktlinjer i nästa kan tänkas bli en väldig omställning för ambulanssjuk-

sköterskorna som säkerligen också kan vara känslomässigt drabbade i situationen. Enligt 

Andersson-Hagiwara, Suserud, Jonsson och Henricsson (2013) är ambulanspersonal positivt 

inställda till behandlingsriktlinjer då dessa anses ge en struktur samtidigt som det kvalitets-

säkrar omhändertagandet. Ambulanspersonalen i studien önskar dock att få vara mer del-

aktig i utformandet av dessa riktlinjer. Det kan tänkas att även om det fanns riktlinjer för 

vård av anhöriga vid prehospitalt hjärtstopp skulle det möjligen vara svårt att tillämpa dem i 
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praktiken då riktlinjer enligt Andersson-Hagiwara, Suserud, Jonsson och Henricsson (2013) 

inte kan appliceras på varje enskild individ eftersom varje patientmöte är unikt. 

 

Deltagarna har berättat om tillfällen där de använt sig av strategier de utvecklat för att kom-

municera och bemöta närstående som upplevts otröstliga. Hassankhani, Haririan, Porter och 

Heaston (2018) beskriver hur närstående kan agera oförutsägbart i dessa situationer och hur 

viktigt det är att ambulanssjuksköterskan använder sig utav ett brett spektrum av kommuni-

kationsstrategier när de vårdar närstående i ett känslomässigt tillstånd. Travelbee (1971) me-

nar att det vanligaste sättet att reagera på lidande är att inte kunna acceptera situationen som 

ger upphov till lidandet. De drabbades reaktion blir då förnekelse då det hela upplevs som 

orättvist. Travelbee beskriver vikten av att ambulanssjuksköterskan involverar och förstår de 

närstående och deras sorg. Att vara närvarande, lyhörd och visa empati för närståendes 

känslor och reaktioner är centralt. Detta för att hjälpa närstående att hantera sorgen och det 

ohanterbara. Detta stämmer överens med denna studies resultat som påvisar att ambulans-

sjuksköterskorna upplevde att de gav bättre stöd de gånger de kunde kommunicera och in-

formera närstående under pågående hjärt- och lungräddning. Ambulanssjuksköterskorna 

beskriver känslor av otillräcklighet och att de delar närståendes sorg om patienten avlidit. 

Detta resultat tyder på att ambulanssjuksköterskorna känner empati för de närstående. Att 

de delar sorgen kan tänkas bero på personliga erfarenheter eller känslan av att de inte gjorde 

nog för patienten. Empati beskrivs av Travelbee (1971) som den förmåga sjuksköterskan har 

att dela eller uppfatta den andra människan känslomässiga tillstånd. Det kan tänkas vara 

svårt att tillämpa god omvårdnad och vara ett känslomässigt stöd i dessa situationer då även 

ambulanssjuksköterskan blir känslomässigt påverkade och upplever att de själva behöver 

stöd i situationen. Detta styrks av Jonsson och Segesten (2004) som beskriver hur ambulans-

personal kan känna sig misslyckade när de inte lyckats hjälpa patienten. Känslan av otill-

räcklighet styrks ytterligare om händelseförloppet inte blivit som de önskat. Denna känsla 

kan infinna sig oavsett om personalen gjort allting rätt eller inte. 

 

Ambulanssjuksköterskorna i studien upplevde att mer erfarenhet av prehospitala hjärtstopp 

gav större trygghet i att bemöta närstående. Samtliga i studien upplevde att tryggheten 

ökade i takt med att antalet hjärtstoppslarm ökade. De utvecklade vad som återkommande 
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beskrivs som sunt förnuft för att lära sig läsa av situationer och reaktioner. Detta styrks av 

Wilbeck, Phillips och Schorn (2014) som menar att erfarenhet och praktiskt uppnådd kun-

skap är en viktig del i att stärka självförtroende och kompetens hos sjuksköterskan. Resulta-

tet stärks även av Svensson och Fridlund (2008) som menar att ovanliga larm leder till en 

känsla av oro och otillräcklighet hos ambulanspersonal vid situationer där de känner sig 

sakna kontroll. Vidare menar Svensson och Fridlund att ambulanspersonalens oro förändras 

med tiden. Oro inför somliga uppdrag minskar då erfarenheten blir större, samtidigt som 

uppdrag som inte tidigare upplevts stressande övergår till att vara det då erfarenheten blir 

större. De menar att erfarenhet leder till en större känsla av ansvar och en förväntan av om-

givningen att själv kunna hantera alla situationer. Vidare beskriver Svensson och Fridlund 

(2008) att oro inför speciella larm kunde minska med hjälp av praktisk övning. Detta över-

ensstämmer med studiens resultat då det framkommer att ambulanssjuksköterskorna önskar 

mer övning på området för att skapa en större trygghet i sitt arbete. 

 

I resultatet presenteras hur ambulanssjuksköterskorna upplevde trygghet i samarbetet med 

sina kollegor. Deltagarna beskrev att omhändertagandet av närstående efter avslutad hjärt -

och lungräddning oftast föll sig naturligt då en i gruppen var mer naturligt lagd för det upp-

draget. En möjlig förklaring till detta kan vara att deltagarna har bra inblick i kollegans egen-

skaper då de flesta deltagare i studien arbetar i landsbygd och således har mycket ledig tid 

på stationen att lära känna varandra. De upplevde oro att behöva ta svåra beslut ensamma 

angående start av hjärt- och lungräddning och fann trygghet i varandras kompetens. Just 

detta problem uppmärksammas i en studie av Murphy-Jones och Timmons (2016) som vi-

sade att ambulanspersonal kan tvingas ta beslut som inte överensstämmer med närståendes 

önskningar då beslut om ingen återupplivning vid dödsfall saknas. Detta kan tänkas sätta en 

stor press på ambulanspersonalen som tillsammans blir tvingade till att fatta ett snabbt och 

“rätt” beslut på några få sekunder. Vikten av att känna tillit till sin kollega beskrivs av Ahl et 

al. (2005) som menar att ambulanspersonal är ensamma och bara kan förlita sig på varandra. 

Genom ett gott lagarbete och medvetenhet om varandras styrkor och svagheter kan patien-

ten tas om hand på bästa sätt. Detta styrks ytterligare av Svensson och Fridlund (2008) som 

påvisat att brist på tillit till kollegan resulterar i oro både för sig själv och patienten. 
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KONKLUSION 

Studien genomfördes för att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda närstå-

ende vid prehospitalt hjärtstopp. Studien beskriver ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

att vårda närstående och tydliggör svårigheter och möjligheter kring omhändertagandet. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver utmaningar och svårigheter i att bemöta närståendes 

sorg, fördelning av arbetet samt en vilja att göra gott för den närstående. De beskriver också 

att de upplever trygghet i sin kollegas kompetens och i sin egen erfarenhet. 

Tydligare riktlinjer, fler resurser samt utbildningsdagar vore önskvärt enligt ambulanssjuk-

sköterskorna i denna studie. Detta för att tydliggöra och förbättra omhändertagandet av när-

stående vid prehospitalt hjärtstopp. Denna studie är inriktad på ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av att vårda närstående vid prehospitalt hjärtstopp. Vidare forskning skulle 

kunna fokusera på de närståendes upplevelser och behov vid prehospitalt hjärtstopp. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till deltagare 

Inbjudan till deltagande i studie gällande ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 

vårda anhöriga vid prehospitalt hjärtstopp. 

Att arbeta som ambulanssjuksköterska är ett självständigt arbete där ett kreativt och 

flexibelt tänkande behövs för att kunna bedöma och planera de vårdåtgärder som 

krävs vid olika situationer. Vård av närstående vid prehospitalt hjärtstopp är ofta 

komplext och kan upplevas som svårt. Därför är vi intresserade av att veta mer om 

dina upplevelser och erfarenheter kring detta ämne. Studien kommer att utföras ge-

nom intervjuer med enskilda personer som har erfarenheter av att vårda närstående 

vid prehospitalt hjärtstopp. Intervjun kommer att ta ca 30-60 min, tid och plats kom-

mer vi överens om tillsammans. Intervjun kommer att skrivas ut i sin helhet för att 

sedan bearbetas tillsammans med andra intervjuer. Studien kommer att redovisas i 

form av en magisteruppsats vid Mittuniversitetet, avdelningen för Omvårdnad. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen kommer att 

kunna identifiera vem som har sagt vad i den färdiga studien. Dina kontaktuppgifter 

kommer vi spara tills intervjun är utförd och om du vill få den färdiga uppsatsen se-

nare. De inspelade intervjuerna kommer sparas tills uppsatsen är godkänd. 

Medverkan i studien är frivillig och även om du tackat ja kan du när som helst av-

bryta din medverkan utan att lämna någon förklaring. 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar. 

Med vänliga hälsningar 

Patrik Orseen                                                           Annie Skimmermo 

Student Specialistsjuksköterskeutbildningen             Student Specialistsjuksköterskeutbildningen  

med inriktning mot ambulanssjukvård                         med inriktning mot ambulanssjukvård  

Mittuniversitetet                                                               Mittuniversitetet 

Tel. 073-024 54 40                                                     Tel. 070-274 31 27 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Syfte med studien är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda 

närstående vid prehospitalt hjärtstopp. 

Kön: 

Ålder: 

Antal år inom sjuksköterskeyrket: 

Antal år som ambulanssjuksköterska: 

Antal hjärtstopp med anhöriga på plats: 

Vill du beskriva ett tillfälle/situation där du varit med och fått vårda anhöriga i sam-

band med hjärtstopp? 

Stödfrågor: 

Dina tankar kring situationen? 

Dina känslor kring situationen? 

Dina upplevelser av situationen? 

Kan du beskriva dina handlingar om hur du tar hand om anhöriga under pågående 

hjärtstopp? 

Finns det några strategier du använder för att bemöta anhörigas olika reaktioner? 

Hur skulle du beskriva närståendes reaktioner och förväntningar under pågående 

hjärtstopp? 

Hur förbereder sig du och din kollega under färd i bilen när ni utifrån larmet kan för-

vänta er ett hjärtstopp? 

Diskuteras det under färd hur ni ska vårda anhöriga? 



 

 

Hur upplever du din kunskap och handläggande om vård av anhöriga vid prehospi-

talt hjärtstopp? 

Om du upplever att dina kunskaper är otillräckliga i vårdandet av anhöriga, hur 

skulle detta kunna tillgodoses? 

Hur upplever du teamarbetet under dessa uppdrag? 

Avslutande fråga. 

Är det något du skulle vilja tillägga kring att vårda anhöriga i samband med prehos-

pitalt hjärtstopp? 

 

 

 

 

 

 

 

 


