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ABSTRAKT  

Introduktion: Plötsliga hjärtstopp skördar årligen 500 000 liv i Europa och i Sverige så sker 

ungefär 5000 av hjärtstoppen på sjukhusen. Sannolikheten är stor att det är en sjuksköterska 

som är först på plats i det akuta skedet. Genom att kunna starta snabb hjärt- och 

lungräddning(HLR) ökar patientens överlevnad med 2-3 gånger. Syfte: Syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors kunskap inom hjärt- och 

lungräddning(HLR) och deras upplevelser av hjärtstopp hos patienter inlagda på sjukhus, 

samt vilka möjligheter till förbättringar som kan finnas. Metod: Åtta kvantitativa och 4 

kvalitativa vetenskapliga artiklar inkluderades. Sökningar gjordes i databaserna PubMed och 

Cinahl under december 2012 – januari 2013. Artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet:10 kategorier identifierades Sjuksköterskors kunskap gällande 

HLR, Sjuksköterskors erfarenhet av HLR, Sjuksköterskors självförtroende i HLR, 

Sjuksköterskors kunskap om HLR försämras över tid, Hjärtstopp skapar ofta känslor hos de 

sjuksköterskor som deltar, Negativa känslor av ett hjärtstopp, Positiva känslor av ett 

hjärtstopp, Att agera, Stöd och hjälp efter ett hjärtstopp, Sjuksköterskors åsikter gällande vad 

som kan förbättras under själva hjärtstoppet. Diskussion: Sjuksköterskors kunskap inom 

HLR försämras över tid och därför är det viktigt med en kontinuerlig träning. Många 

sjuksköterskor upplever besvärliga känslor av något slag efter ett hjärtstopp och majoriteten 

söker stöd hos sina kollegor. Slutsats: Studien ger en uppfattning om hur viktigt det är att ha 

kontinuerlig träning gällande HLR samt vikten av att kunna bearbeta de känslor som uppstår 

efter att ha deltagit i ett hjärtstopp. 
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INTRODUKTION 
Grunden till projektarbetet är intresset för vad sjuksköterskor har för kunskaper om hjärt- och 

lungräddning (HLR) och hur de upplever plötsliga hjärtstopp hos patienter som är inlagda på 

sjukhus. I den framtida yrkesrollen som sjuksköterska är sannolikheten stor att få möta en 

patient som drabbas av ett hjärtstopp. Det är därför aktuellt att se över vilka kunskaper och 

upplevelser en sjuksköterska har vid HLR samt ifall dessa kan förbättras. Med HLR menar 

författarna alla återupplivningstekniker som finns tillgängliga, vilket betyder allt från 

grundläggande HLR, avancerad HLR till sjukhus-HLR. 

BAKGRUND 
 

Hjärtstopp  
Plötsliga hjärtstopp skördar 500 000 liv i Europa varje år (European Resuscitation Council, 

2010). Det skulle vara möjligt att behandla många av de hjärtan som egentligen är för unga 

för att dö. Uppskattningsvis skulle 100 000 personer kunna räddas varje år i Europa, om de 

nya riktlinjerna från 2010 gjorda av European Resuscitation Council(ERC) hade följts. 

Sverige ingår i ERC och dess riktlinjer bygger på nya evidensbaserad vetenskap som 

publicerats. Förutom kompressioner och inblåsningar rekommenderas 

defibrillatorer(Hjärtstartare). Tillsammans med kompressioner kan det vara avgörande ifall en 

drabbad person överlever eller inte (European Resuscitation Council, 2010). 

 

Ungefär 5000 fall av hjärtstopp sker på sjukhusen i Sverige per år. Att sjukhuspersonalen kan 

tekniken för hjärt- och lungräddning (HLR) är viktigt för att patienten ska överleva. En tidig 

igångsättning av HLR ökar överlevnaden med 2-3 gånger (Andersson, 2010). 

En tidig påbörjad hjälp bestående av bröstkompressioner och ventilation har en viktig 

inverkan för patientens möjligheter att överleva. Mer än 70 % av alla hjärtstillestånd som sker 

inom ett sjukhus blir bevittnade av sjukvårdspersonal, personal som ofta är sjuksköterskor 

(Spearpoint, 2008). 

Hjärt- och lungräddning 
Sedan sjukhus började använda sig utav hjärt- och lungräddning för mer än 40 år sedan så har 

överlevnaden av patienter som befinner sig på sjukhus ökat med 17 % (Dulak , 2005). 

I Karolinska sjukhusets målbeskrivning över hur det skall gå till när det sker ett hjärtstopp på 

en avdelning. Så skall det inom en minut ha larmats till larmteamet och inom en minut ska 
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också personalen påbörjat HLR. Inom tre minuter ska personalen ha startat defibrilleringen. 

Inom fyra minuter ska larmteamet ha anlänt till den patient som har fått ett hjärtstopp (HLR-

organisationen, 2012). Enligt Gazarian, Henneman & Chandler, (2009) värdesätts det högt 

bland sjukskötepersonal att ha en sjuksköterska med stor erfarenhet tillgänglig vid varje 

hjärtstopp. Enligt Spearpoint (2008) så visades det år 1987 att sjuksköterskor hade dåliga 

kunskaper i återupplivning. Vid en uppföljning tjugo år senare hade inte kunskaperna 

förbättrats. Det är viktigt att i ett tidigt skede upptäcka ifall en patient riskerar att få ett 

hjärtstillestånd och det är visat att 79 % av patienterna med ett hjärtstopp uppvisar symtom 

innan det leder till hjärtstopp. 

Hjärt- och lungräddningens tillvägagångssätt 
Hjärt- och lungräddning på sjukhus sker genom att vårdpersonalen trycker ned bröstkorgen 

(bröstkompressioner) 30 gånger och därefter görs 2 inblåsningar, samt att vårdpersonalen 

använder sig av en halvautomatisk defibrillator (Andersson,2013). Bröstkompressionen görs 

genom att placera handen på bröstbenet, i linje med brösten. Därefter tar vårdpersonalen den 

andra handen över den första. Kompressionen ska vara mellan 4-5  cm djup. Takten ska vara 

100 tryck/min. Vid inblåsningen så ska vårdpersonalen böja patientens huvud bakåt genom att 

lägga ena handen på patientens panna och med den andra handen lyfta upp patientens haka 

med pek- och långfingret. Sedan placeras vårdpersonalens läppar över patientens mun och 

vårdpersonalen kniper om patientens näsa. Sedan blåses 1 sekund/gång pga. att minska risken 

för aspiration hos patienten (Andersson, 2010). På patientens bröstkorg placeras elektroderna 

från defibrillatorn (hjärtstartare) som ger ifrån sig en strömstöt. Detta används för att kunna 

återställa patientens elektriska hjärtaktivitet (Aune et al. 2009). 

PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskor som arbetar inom vården löper stor risk att någon gång under sin yrkeskarriär 

råka ut för en patient som får ett hjärtstopp. Därför ämnar sig litteraturöversikten åt att studera 

vad för kunskaper sjuksköterskor har inom HLR och hur sjuksköterskor kan uppleva 

situationen vid ett hjärtstopp, samt om det finns brister inom HLR och hur dessa i så fall kan 

förbättras. 

SYFTE 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors kunskap inom hjärt- och 

lungräddning(HLR) och deras upplevelser av hjärtstopp hos patienter inlagda på sjukhus, 

samt vilka möjligheter till förbättringar som kan finnas. 
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METOD 
Design 

Den design som valdes för studien är en allmänlitteratur översikt. Det innebär att söka och 

sammanställa den befintliga forskningen som finns. I en allmänlitteraturstudie inkluderas ett 

visst antal artiklar som analyseras och beskrivs. Detta brukar ske utan någon specifik 

systematik i varför de har inkluderats eller identifieras (Axelsson 2008, s 173). 

Litteratursökningar 
Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor söktes och valdes ut i databaserna Cinahl och 

PubMed. De sökord som valdes var relaterade till syftet för att hitta relevant litteratur (tabell 

1). De olika sökorden kombinerades. I den här litteraturöversikten inkluderades både 

kvantitativa och kvalitativa studier i det avseendet att syftet skulle belysas utifrån olika 

vinklar. 

Urval 
Artiklarna skulle vara relaterade till syftet med denna litteraturöversikt. De artiklar som inte 

var tillgängliga på grund av att ingen gratis full text fanns, exkluderades efter noggrann 

genomgång av abstraktet, för att på så sätt fastställa att inga viktiga resultat förlorades. Även 

inklusionskriterier och exklusionskriterier formulerades utefter syftet för att kunna förkasta 

irrelevant litteratur. De inklusionkriterier som användes var: Sjuksköterskor som arbetar på 

ett sjukhus, resultat gällande kunskap och upplevelser av hjärtstopp, engelskt språk, 

vetenskapliga artiklar i form av primärkällor, etiska överväganden skulle finnas. De 

exklusionskriterier som användes var: Hjärtstopp utanför sjukhus, upplevelser av övrig 

vårdpersonal. Alla de artiklar som var intressanta, kontrollerades om de var vetenskapliga då 

de valdes ut för en första granskningen och sedan ytterligare med en granskningsmall som 

skapats av Eiman och Carlsson. Urvalet utfördes i flera steg. I steg 1 lästes artiklarnas titlar, i 

steg 2 så lästes abstraktet av de relevanta artiklarna, i steg tre så lästes hela artikeln och i steg 

fyra så blev artiklarna kvalitetsgranskade. 

 

Studiens artiklar värderades genom noggrann läsning och användandet utav Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmallar. Bedömningsmallarna används för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar och graderar artiklarna i tre olika grader utefter punkterna Abstrakt, Syfte, 

Metod, Resultat, Diskussion och Slutsatser. Varje punkt kan ge ett antal olika poäng som 

sedan räknas om till procent. Procenten avgör sedan om artikeln blir grad I (>80%) grad 

II(>70%) eller grad III(>60%). Av de inkluderade artiklarna bedömdes sex till grad I och sex 
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till grad II. Ingen artikel förkastades på grund av för låg vetenskaplighet enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall. Alla de utvalda artiklarna presenteras mer ingående i 

överblickstabellen (bilaga I). Slutligen inkluderades 12 artiklar, varav åtta kvantitativa och 

fyra kvalitativa. 

 

Tabell 1: Databaser & sökord 

Databaser: Sökord: 

CINAHL 

(Headings) 

 

Heart arrest, Resuscitation, Nurses, Nursing role, Knowledge, 

Confidence, stress. 

PUBMED 

(Mesh-termer) 

Heart arrest, Nurse, Nursing staff, Knowledge, Decision making, 

advanced cardiac life support, Cardio pulmonary resuscitation, 

Defibrillators. 

Fritextsökningar Cardiopulmonary, Patients, Resuscitation, Efficacy, Experience. 

Analys 
Den analys som användes i studien var en kvalitativ innehållsanalys. Det är en vetenskaplig 

metod som används för att hantera stora mängder data och för att t.ex. granska och tolka 

texter inom omvårdnadsforskning (Lundman & Hällgren-Granheim, s 159, 2008). De artiklar 

som valdes ut till studien granskades och lästes flera gånger för att skapa en helhetsbild över 

materialet(texterna) och artiklarnas huvudsakliga innehåll. Detta blev studiens analysenhet. 

Artiklarna sorterades sedan utefter studiens två inriktningar, sjuksköterskors kunskap och 

sjuksköterskors upplevelse. Detta blev studiens domäner. Därefter fortsatte bearbetningen av 

artiklarna i olika steg.  

Först identifierades de olika meningsenheterna ur artiklarna för att lokalisera de olika delar av 

materialet som hörde ihop. En meningsenhet är en meningsbärande del av texten (Lundman & 

Hällgren-Granheim,s.163, 2008). Först då de meningsbärande delarna av texten var 

identifierade så kondenserades de för att göra texten lättare att arbeta med, texten gjordes helt 

enkelt kortare utan att förlora innehållet. Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna 

genom att de abstraherades, detta skedde genom att det viktigaste innehållet lyftes fram till en 

mer begriplig och förståelig nivå. Då koderna för varje meningsenhet var färdiga påbörjades 

arbetet med att skapa kategorier. Varje kategori innehöll en eller flera koder som alla hade ett 
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liknande innehåll. Studien utmynnade i 10 kategorier (Sjuksköterskans kunskap gällande 

HLR, Sjuksköterskan erfarenhet av HLR, Sjuksköterskors självförtroende i HLR, 

Sjuksköterskans kunskap om HLR försämras över tid, Hjärtstopp skapar ofta känslor hos de 

sjuksköterskor som deltar, Negativa känslor av ett hjärtstopp, Positiva känslor av ett 

hjärtstopp, Att agera, Stöd och hjälp efter ett hjärtstopp, Sjuksköterskans åsikter gällande vad 

som kan förbättras under själva hjärtstoppet). 

Etiska överväganden 
Polit & Beck (2012, s727) menar med etiska överväganden, att moraliska värdegrunder är de 

grunder som forskningsproceduren baseras på. Axelsson (2008, s. 184) belyser vikten av att 

vara objektiv vid granskningen av resultatet. Detta menas med att ens egna åsikter ej får 

inkluderas i resultatet, samt att man inte heller får ta bort artiklar för att det inte stämmer 

överens med ens egna åsikter.  

Artiklarna som valdes ut till resultatet var godkända av en etisk kommitté eller så fördes ett 

etiskt resonemang. Majoriteten av artikelförfattarna använde sig av de samtliga fyra etiska 

huvudkraven, informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Författarna till denna litteraturöversikt visade noggrannhet vid 

framställningen av presentationen och av resultaten för att inte beblanda egna tankar samt 

reflektioner med författarnas. Innehållet ändrades således inte på något sätt. 

RESULTAT 
Resultat presenteras efter studiens två huvudinriktningar(domäner) och deras 10 kategorier.  

Se tabell 2.  

 

Tabell. 2. Resultatöversikt: Analysenhet, domäner & kategorier. 

 

Sjuksköterskor kunskap gällande HLR på 

sjukhus. 

Sjuksköterskans upplevelser av hjärtstopp 

på sjukhus. 

 Sjuksköterskans kunskap gällande HLR 

 Sjuksköterskan erfarenhet av HLR 

 Sjuksköterskors självförtroende i HLR 

 Sjuksköterskans kunskap om HLR försämras 

över tid 

 Hjärtstopp skapar ofta känslor hos de 

sjuksköterskor som deltar 

 Negativa känslor av ett hjärtstopp 

 Positiva känslor av ett hjärtstopp 

 Att agera 

 Stöd och hjälp efter ett hjärtstopp 

 Sjuksköterskans åsikter gällande vad som 

kan förbättras under själva hjärtstoppet 
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Sjuksköterskors kunskap gällande HLR på sjukhus 

Sjuksköterskors kunskap gällande HLR 
Enligt Passali et al. (2011) visade det sig att av 27 sjuksköterskor så svarade 68,3% rätt på 

frågor gällande kompressioner och ventilation och 84,1% hade ett bra tids intervall mellan 

HLR och rytm analyser. På frågorna gällande läkemedel fick sjuksköterskorna mellan 26% 

och 52,4% rätt beroende på vad för sort av läkemedel det var. Av att kunna identifiera 

rytmerna svarade att drygt hälften av sjuksköterskorna rätt. 

Enligt Mäkinen et al. (2007) visade det sig att av 40 sjuksköterskor kunde alla använda sig av 

en defibrillator och att 2 av 40 sjuksköterskorna lyckades defibrillera under 60 sekunder. 

Medelvärdet från larm till första elchocken av defibrillator låg på 109 sekunder hos dessa 

sjuksköterskor. Även resultat från ett annat sjukhus presenterades, men där kunde bara 49 % 

av 110 sjuksköterskorna använda sig av en defibrillator.  

Andningen är en parameter som prioriteras högt hos sjuksköterskor (Mäkinen et al., 2007; 

Thompsons et al., 2007). Enligt Mäkinen et al. (2007) uppmärksammade 32 av 40 

sjuksköterskor andningen hos patienten, om patienten inte hade en egen fungerade andning 

skapades fria luftvägar. Thompsons et al. (2007) påpekar också att det sjuksköterskan lägger 

mest vikt på är andningsfrekvensen hos en kritisk sjuk patient.  

Sjuksköterskor som har erfarenhet av HLR presterar bättre 
Hopstock (2008) visar i sin studie att 74 av 194 sjuksköterskor hade deltagit i ett hjärtstopp 

där kompressioner, ventilation, defibrillator, mediciner eller andra uppgifter förekom. Hos de 

sjuksköterskor som deltagit i ett hjärtstopp låg medianvärdet på två hjärtstopp per 

sjuksköterska.  

 

Sjuksköterskor med erfarenhet av att ha deltagit i ett hjärtstopp presterar bättre än de 

sjuksköterskor som inte har det (Castle, Garton & Kenward, 2007; Smith, Gilcreast & Pierce, 

2008; Passali et al., 2011). Vidare beskriver Passali et al. (2011) att sjuksköterskor som varit 

med vid fler än 5 hjärtstopp samma år hade fått bättre resultat på frågor som rörde HLR samt 

att sjuksköterskor som har sin arbetsplats på en avdelning där det är vanligt att det 

förekommer hjärtstopp har mer kunskap än sjuksköterskor som jobbade på en annan 

avdelning. 
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Sjuksköterskors självförtroende i HLR 
En sjuksköterskas självförtroende ökar av att ha deltagit i ett hjärtstopp (Castle, Garton & 

Kenward,2007; Passali et al., 2011; Inwood, 1995). Castle, Garton & Kenward (2007) skriver 

att ifall man har vart med under ett hjärtstopp inom de 12 senaste månaderna så ökar 

deltagarnas självförtroende. Detta stöds av Passali et al. (2011) som i sin studie visar resultat 

att sjuksköterskor som arbetar på en avdelning där hjärtstopp är vanligt förekommande kände 

sig mer trygga och redo att ingripa än vad de sjuksköterskor som inte jobbade på en sådan 

avdelning. Inwood (1995)  menar att det finns en indikation att vid aktivt deltagande vid 

återupplivning, så ökar självförtroendet. Sjuksköterskorna kände sig mindre trygga om de inte 

hade varit med om ett återupplivningsförsök inom de senaste sex månader, jämfört med en 

sjuksköterska som nyligen hade varit med om ett. 

 

Smith, Gilcreast och Pierce (2008) skriver i sin studie att 77 % av sjuksköterskorna klarade 

testerna relaterade till HLR ifall de kände sig självförtroende, tillskillnad mot 44% respektive 

45% ifall de kände sig minimalt eller måttlig säkra. Enligt Castle, Garton & Kenward (2007) 

kan brist på självförtroende återspeglas vid ett återupplivnings försök. Fyra av tio 

sjuksköterskor kände sig inte ha självförtroende vid exempelvis bröstkompressioner, då 

hastighet, ventilation och handplacering skapar osäkerhet. 

Sjuksköterskors kunskap om HLR försämras över tid 
Hopstock (2008) menar att 184 av 194 registrerade sjuksköterskor i Norge tidigare deltagit i 

HLR träning. Av dem hade bara 30 stycken gjort det de senaste sex månaderna. För övriga 

skilde det sig hela 7-12 månader (49 sjuksköterskor), 13-24 månader (67 sjuksköterskor) och 

över 24 månader (38 sjuksköterskor) sedan senaste HLR-träningen 

 

Enligt Smith, Gilcreast och Pierce (2008) skall inte majoriteten längre klassas som behöriga 

att ge Advanced life support (S-HLR) tre månader efter utbildning. De sjuksköterskor som har 

varit med och gett Advanced life support en eller fler gånger de senaste två åren, eller 

sjuksköterskor som bibehöll sina kunskaper genom certifikat fick signifikant bättre resultat 

vid testerna. Sjuksköterskor som varit med och gett HLR fyra eller fler gånger de senaste två 

åren var måttligt säkra på sin roll att fungera som en medlem inom ett Advanced life support 

team och hade störst förtroende i sin roll som ledare för ett Advanced life support team.  

 

I da Costa Briâo, Nogueira de Souza, Azevedo de Castro & RejaneRabelo (2009) 

interventionsstudie så fick 22 sjuksköterskor av 35 sjuksköterskor mer än 75 % rätt på 
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kunskapsprov om HLR innan kursen började. Efter kursen av HLR så fick 32 sjuksköterskor 

av 34 sjuksköterskor (ett bortfall) mer än 75 % rätt på kunskapsprovet. Medan sex månader 

efter kursen så låg kunskapen om HLR på 64,7% vilket översätts till att 22 sjuksköterskor 

klarade det av 34. Detta menas att efter sex månader hade kunskapen om HLR gått tillbaka till 

ungefär samma nivå av kunskap innan den första interventionen. 

Sjuksköterskans upplevelser av hjärtstopp på sjukhus 
 
Hjärtstopp skapar ofta känslor hos de sjuksköterskor som delta r 
I sin studie visar Laws, (2001) att 93,5% av totalt 31 sjuksköterskor upplever att de får 

känslor som stannar kvar efter ett hjärtstopp, samt att 48 % av deltagarna känner en oro över 

vad de såg eller vad de tänkte på under en HLR-situation. Dessutom har 55 % haft drömmar 

som varit kopplade till återupplivningsförsök som de tidigare har upplevt. Av de 31 som 

deltog svarade 12 att de vid minst ett tillfälle försökt dölja sina känslor och inte låta sig 

påverkas av händelsen. Enligt Pups, Weyker & Rodgers (1997) är de känslor som uppkommer 

efter ett hjärtstopp är ofta förknippade med huruvida patienten överlevde eller inte.  

 

”a code is always an emotional experience. It’s an adrenalin rush when you’re successful and 

a drain when you are not”.(Pups, Weyker & Rodgers, 1997, s. 67)  

Negativa känslor av ett hjärtstopp 

Pups, Weyker och Rodgers, (1997) skriver att 18 av 29 sjuksköterskor upplever sina känslor 

som negativa. De kände sig ledsna, frustrerade, arga och hjälplösa efter att en patient avlidit 

till följd av ett hjärtstopp. De var ledsna att patienten inte klarade sig. En sjuksköterska 

upplevde att hennes egen dödlighet blev påtaglig. Även känslor av nederlag påvisades, många 

känner stolthet i sitt yrke och att en av deras egna patienter avlider kändes som misslyckande. 

En annan sjuksköterska säger att man lär sig, trots att du har gjort allt som står i din makt så 

kan du inte alltid förändra utgången. 

 

Sjuksköterskor upplever att de behöver tid för att hinna samla sig efter ett hjärtstopp (Laws, 

2001; Cole, Slocumb & Mastey, 2001; Pups, Weyker & Rodgers, 1997). Laws, (2001) skriver 

att 100 % av deltagarna beskriver behovet av att kunna få distansera och avskärma sig från 

vissa aspekter av ett hjärtstopp som de upplevt obehaglig. Cole, Slocumb och Mastey, (2001) 

styrker detta med resultat som säger att stress kan uppkomma utav att inte få den tid man 

behöver för att samla ihop sig efter ett hjärtstopp eller när folk tror att man kan fungera helt 

normal efter det. 
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Pups, Weyker och Rodgers, (1997) skriver att 11 av 29 sjuksköterskor upplevde svårigheter 

med att direkt återuppta arbetet rörande andra patienter efter ett återupplivningsförsök. 

Exempelvis att behöva skynda sig tillbaka till sina arbetsuppgifter. Det behövs mer tid och 

stöd efter ett återupplivningsförsök innan man måste ta tag i resten av patienterna. 

4 av 29 sjuksköterskor ansåg att ta kontakt med de anhöriga var påfrestande, det var jobbigt 

att direkt efter återupplivningsförsöket behöva ta kontakt med patientens anhöriga. Att det var 

väldigt jobbigt att behöva ge besked om att en familjemedlem har avlidit. Två sjuksköterskor 

rapporterade att attityden och bemötande av läkarna kunde göra att tiden efter ett 

återupplivningsförsök kunde kännas jobbigt. Att de inte brydde sig om sjuksköterskornas oro 

kring händelsen eller att protokollen inte följs. Vissa läkare kunde skapa en besvärlig situation 

genom att skrika eller vara anstötlig (Pups, Weyker och Rodgers, 1997). 

 

Hjärtstopp är en stressfull situation för många sjuksköterskor (Ranse & Arbon 2007; Laws, 

2001; Cole, Slocumb & Mastey, 2001). I Ranse och Arbon (2007) studie visas det att 

sjuksköterskor i studien känner sig både fysiskt och psykiskt oförberedda. Många upplever en 

stark stress inför ett återupplivningsförsök. I studien gjord av Laws, (2001) visar resultaten att 

nära 50% av  de 31 deltagarna upplevt väldigt stressfulla situationer då de har utfört HLR på 

medicinska eller kirurgiska avdelningar. Detta pågrund av bristen på resurser, överbelastning, 

mindre erfarenhet och kunskap utav hjärtstopp. Enligt Cole, Slocumb och Mastey (2001) 

skapas stress utav känslor så som att känna sig obekväm, beklämd, osäkerhet, samt av hög 

arbetsbelastning och moraliska konflikter. 

 

Hjärtstopp är en situation som kan skapa en flyktkänsla hos sjuksköterskor (Ranse & Arbon, 

2007; Laws, 2001). I Ranse och Arbon (2007) studie förklarar en sjuksköterska att hon bara 

ville vända sig om och fly. Laws, (2001) skriver att 83 % av 31 sjuksköterskor berättar att de 

är välmedvetna om att de behöver kunna kontrollera sin ”stanna för att slåss eller fly” känsla 

när de deltar i ett hjärtstopp och utför HLR. 

Positiva känslor av ett hjärtstopp 
Pups, Weyker och Rodgers, (1997) presenterar i sina resultat att en del av sjuksköterskor 

beskriver sin känsla efter ett hjärtstopp där patienten överlevde, som att de mår bra och att de 

kände lättnad och stolthet över att patienten klarade sig. En sjuksköterska beskrev att hon 

upplevde att hon hade gjort ett bra jobb med att hjälpa patienten att andas igen. Ranse och 

Arbon, (2007) redovisar resultat om att hjärtstopp var en spännande, häpnadsväckande 
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upplevelse och att det skapade ett självförtroende hos deltagarna. Det är viktigt att vara positiv 

och ta vara på fördelarna av den erfarenhet som upplevelsen ger. 

 

Vissa är oberörda av hjärtstopp. Där har sjuksköterskans erfarenhet haft en betydelse för hur 

ett hjärtstopp upplevs. (Laws, 2001; Pups, Weyker & Rodgers, 1997). Laws, (2001) skriver 

om vad två sjuksköterskor med lång erfarenhet av kritiskvård har för åsikter. En säger att så 

länge ett återupplivnings försök gick smidigt och bra utifrån sjuksköterskans perspektiv så är 

allt bra. Den andra säger att hans frånvaro av känslor vid ett hjärtstopp beror på hans 

erfarenhet och kunskap av situationen.  

 

Att erfarenhet har betydelse för upplevelsen av ett hjärtstopp styrks av Pups, Weyker och 

Rodgers, (1997) som i sin studie visar resultat på att vissa av de mer erfarna sjuksköterskorna 

inte tyckte att något särskilt behövdes för att hjälpa dem i sina känslor efter ett 

återupplivningsförsök. Men att detta kunde bero på att de är mycket mer bekväma i sin 

yrkesroll och i sin förmåga att hantera ett hjärtstopp. 

Att agera 
Ranse och Arbon (2007) hävdar att behöva ta beslut skapar en process som ofta bygger på att 

man söker assistans från de med mer erfarenhet, utbildning och kunskap om patientens behov, 

exempelvis från en akutgrupp. En sjuksköterska måste kunna identifiera patienter som är i 

behov av ett akut ingripande. De kan då bli tvungna att ta beslut som t.ex. att ringa 

akutgruppen. De kan vara nöjda över sitt handlande till en början, men kan sedan börja 

fundera ifall de har gjort rätt, de ifrågasätter och reviderar sig själva. De söker verifiering att 

de har gjort rätt. Cole, Slocumb och Mastey, (2001) visar i sin studie resultat som menar att 

osäkerhet skapar stress, exempelvis när man funderar på ifall man har begått något misstag. 

 

En sjuksköterska förklarar att vid mötet av en okontaktbar patient så är kontroll av luftvägar, 

andning och cirkulation en automatisk reaktion. Men studien visar även på att alla inte delar 

den upplevelsen. Någon var osäker på vilket steg de skulle ta först och en annan tyckte att hon 

hade för lite erfarenhet och färdighet. Sjuksköterskorna i studien understryker hur simulerade 

återupplivnings övning under utbildningen till sjuksköterska hjälpte dem att bli bättre 

förberedda på verkligheten (Ranse & Arbon, 2007). 

 
Stöd och hjälp efter ett hjärtstopp  
Sjuksköterskor anser att stöd från arbetskamrater efter ett hjärtstopp underlättar. (Pups, 

Weyker & Rodgers, 1997; Ranse & Arbon, 2007). I studien gjord av Pups, Weyker och 
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Rodgers, (1997) presenters olika interventioner som hjälpte sjuksköterskorna att hantera sina 

känslor efter ett hjärtstopp. 18 av 29 sjuksköterskor kände att efter ett misslyckat 

återupplivningsförsök så var stöd från andra kollegor eller familj det som hjälpte mest. Ranse 

och Arbon (2007) skriver i sitt resultat att stöd från mer erfarna sjuksköterskor ofta är första 

alternativet för nyare sjuksköterskor. Vidare skriver Pups, Weyker och Rodgers, (1997) att om 

man exempelvis pratar med sina andra kollegor, om sina egna och deras känslor underlättas 

situationen. Cole, Slocumb och Mastey, (2001) menar att det är en stress faktor att efteråt inte 

kunna prata om hjärtstoppet. I Pups, Weyker och Rodgers, (1997) studie visar resultaten även 

att om man diskuterar vad som kunde ha gjorts annorlunda eller bättre, samt om det positiva 

och negativa kring återupplivningsförsök så hjälper det att hantera situationen. Även en 

försäkran av att ha gjort allt som stod i ens makt stärkte deltagarna. 

Sjuksköterskans åsikter gällande vad som kan förbättras under själva 
hjärtstoppet 
Resultaten i studien gjord av Pups, Weyker och Rodgers, (1997)  visar på flera förslag på hur 

upplevelsen av ett hjärtstopp kan förbättras och lättare hanteras bl.a. genom att få mer 

information om själva patienten. Flera sjuksköterskor berättar att det var frustrerande och 

jobbigt att genomföra ett återupplivningsförsök av en patient som de inte visste något om. 

Eller att få slippa delta i de etiska besluten rörande fortsatt HLR på en patient med dålig 

prognos. Cole, Slocumb och Mastey, (2001) menar att moraliska konflikter kan uppstå då 

man utför HLR på en patient som man egentligen inte borde utföra HLR på. Tio av 29 

sjuksköterskor ansåg att det behövdes mer kontroll och organisation under ett hjärtstopp. De 

ansåg också att det var bättre med färre, men mer kompetent personal i rummet och att erfarna 

sjuksköterskor borde ta kontrollen över situationen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
De artiklar som studien baserades på söktes och valdes ut i databaserna Cinahl och Pubmed. 

Användandet av två databaser möjliggjorde sökningar på en bredare front och lade grunden 

för ett mer informationsrikt resultat. Studiens design var en allmän litteraturöversikt, detta kan 

vara en nackdel då Axelsson (2008 s, 173) menar att en allmänlitteraturöversikt inte 

presenterar om artiklarna genomgått någon kritisk granskning. Det kan innebära för läsaren att 

det är svårare att bedöma giltigheten av resultatet. Sökningar som genomfördes var 

systematiska då författarna enligt förbestämda sökord sökte artiklar som kunde relatera till 
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studien. De förbestämda sök orden om användes, fastställdes i studiens början för att leda oss 

till de artiklar som var lämpade efter vårt syfte. Studiens författare valde att inte ha någon 

begränsning gällande ålder av artiklarna. För att inte gå miste om relevanta resultat. Detta kan 

ses både som en styrka och en svaghet. 

 

 Litteraturöversikten resultat innehåller 12 artiklar av antingen grad 1 eller grad 2 enligt 

Eiman och Carlsson granskningsmall. Skälet till att grad 2 artiklar inkluderades var att utan 

dessa skulle litteraturöversikten få brist på resultat. De av grad 3 eller sämre valdes bort på 

grund av att de sänker trovärdigheten i studien. Litteraturöversiktens författare avstod från att 

modifiera punkten gällande lungcancer i granskningsmallen (bilaga III & IV).  Punkten kunde 

höja artiklarnas grad av trovärdighet, detta kan ses som en svaghet eftersom författarna 

medvetet bortsåg från att höja studiens vetenskapliga kvalité. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades för att för att skapa ett bredare perspektiv samt för att på 

bästa sätt kunna skildra studiens två domäner, kunskap och upplevelse. Enligt Granskär och 

Höglund-Nielsen (2012 s, 204) är det en fördel att använda både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar i en litteraturstudie för att kunna studera ett problem ur olika perspektiv.  

 

Litteraturöversiktens två domäner presenteras på ett varierande sätt då den första av 

domänerna (Sjuksköterskors kunskap gällande HLR på sjukhus) uteslutande baserades på 

kvantitativa artiklar och den andra domänen (Sjuksköterskors upplevelse utav hjärtstopp på 

sjukhus) huvudsakligen baserades på kvalitativa men även kvantitativa artiklar. Kvantitativa 

artiklar användes för att visa statistik på sjuksköterskors kunskap och kvalitativa artiklar 

användes för att få en djupgående förståelse hur sjuksköterskor faktiskt upplever hjärtstopp,  

 

Resultatdiskussion 
Enligt resultatet synes sjuksköterskorna ha mer kunskap inom Basic life support (HLR), 

exempelvis vid bröst kompressioner och ventilation, än inom Advanced Life Support (S-

HLR) där mer fokus på läkemedel och defibrillerbara rytmer behövs. Men resultatet visade 

även att sjuksköterskorna synes ha goda kunskaper när det kommer till att kunna defibrillera. 

Enligt Dulak (2005) är det ingen tvekan om att sjuksköterskor som är tränade i användandet 

av en defibrillator kan påverka utgången för patienten. Men rädslan har en stor roll i varför 

sjuksköterskan tvekar att använda sig av defibrillator. Den största rädslan ligger i att skada 

patienten eller att patienten dör på grund av defibrillationen (Mäkinen, Neimi-Murola, Kaila 

& Castrén, 2009). Men att orsaka en skada på patienten vid defibrilleringar har under lång tid 
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varit en överskattad risk. Inga allvarliga skador eller dödsfall har dokumenterats på över 50 år 

(Lloyd, Heeke, Walter & Langberg, 2008). 

 

Resultatet visade att vid aktivt deltagande så ökade självförtroendet. Författarnas uppfattning 

är att vara aktiv vid ett hjärtstopp så lär man sig mycket bättre än att låta en mer erfaren 

sjuksköterska göra allt. Författarna inser att det är svårt att kunna förutspå hur man kommer 

att reagera vid ett hjärtstopp. Men Hamilton (2005) menar att genom träning så försäkrar sig 

sjuksköterskan hur denne känner vid ett hjärtstopp och hur sjuksköterskan kommer att agera.   

 

I resultatet belyses vikten av att agera snabbt när ett hjärtstopp inträffar. Enligt Lee och Low 

(2010) som refererar från American Heart Association (2005)  så vid varje minut som går utan 

att ha defibrillerat så minskas överlevnaden hos patienten med 7-10 %. För att kunna vara 

snabb och kunna agera så behövs alltså en kontinuerlig träning. I resultatet framkom det också 

att efter sex månader så var sjuksköterskan tillbaka på samma nivå som innan den första 

träningen. Enligt Dulak (2005) så skulle ytterligare träning av ex defibrillator öka patienters 

överlevnad. Enligt författarnas tolkningar så har sjuksköterskor bra utbildning i HLR och får 

bra resultat efter träningen, men att kunskapen sjunker efter med tiden. Detta uppfattar 

författarna som att träningen inte är tillräcklig regelbunden.   

 

Enligt Lee och Low (2010) ska organisationen kunna erbjuda mer träning och utbildning. 

Detta välkomnas av författarna i denna litteraturöversikt, eftersom med en mer kontinuerlig 

träning så kommer sjuksköterskan troligen att bli tryggare i sin roll när ett hjärtstopp inträffar.  

Detta stöds även av Hagyard-Weibe (2007) som också visar att genom träning men även att 

ha tillgång till videofilmer som visar hur man utför HLR på sjukhus, så minskar risken för att 

sjuksköterskan förlorar sin kunskap. Ett annat alternativ är att utbilda alla sjuksköterskor så att 

de får behörighet som instruktörer inom HLR. Heng, Fong, Wee och Anantharaman (2011) 

menar för att bibehålla sjuksköterskans kunskap, så ska sjuksköterskorna utbilda sig till 

instruktörer inom HLR. Genom att sjuksköterskor utbildar sig till instruktörer så blir det 

lättare att behålla sin kunskap och sjuksköterskan har då ett ansvar att kunna förmedla 

kunskapen.   

 

Resultaten från studien visar att majoriteten av sjuksköterskorna som har deltagit vid ett 

hjärtstopp upplever någon form av känslor efteråt, endast ett fåtal sjuksköterskor med en lång 

erfarenhet bakom sig hävdade att de inte berördes av ett hjärtstopp. I studiens resultat 

framträdde intressant fakta gällande sjuksköterskors upplevelse av hjärtstopp, att det förekom 
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både positiva och negativa känslor. Dessa känslor hade starka kopplingar till ifall patienten 

överlevde eller inte. Detta påstående stöds även av Cadogan (2010) som skriver att det finns 

stora fördelar med att ha deltagit i ett lyckat återupplivningsförsök men att ett misslyckande 

har sina konsekvenser. 

 

Andra resultat som framträdde var det stöd som sjuksköterskorna sökte efter att de fått 

uppleva ett hjärtstopp. Resultaten pekade tydligt på att sjuksköterskorna sökte stöd hos andra 

kollegor. Det är viktigt att man får möjligheten att kunna diskutera händelsen. Att få kunna 

dela sina känslor och tankar med en annan underlättade tiden efter ett hjärtstopp. Författarna 

menar att det borde finns utrymme för eftergenomgång efter ett hjärtstopp. Detta för att ge 

sjuksköterskor en möjlighet att återhämta sig, både fysiskt och psykiskt. Ytterligare ett 

resultat i studien är att det behövdes mer tid för återhämtning efter ett hjärtstopp. I studien 

framkom resultat där alla av de berörda sjuksköterskorna tyckte att mer tid behövdes efter ett 

hjärtstopp för att hinna samla sig. Att inte ha denna tid efteråt skapade både svårigheter och 

stress hos de som deltagit i ett hjärtstopp. Enligt Cadogan (2010) kan ett misslyckat 

återupplivningsförsök skapa missnöje, ångest och moralisk stress. Resultaten visar att det är 

en mycket påfrestande situation att behöva prestera och skynda tillbaka till sina arbetssysslor 

innan man har fått den tid man behöver för att kunna samla sig.  

 

Enligt litteraturöversiktens resultat kan man göra flera antaganden. Ett möjligt antagande är 

att många sjuksköterskor upplever jobbiga eller besvärande känslor av något slag efter ett 

hjärtstopp. Det som då värdesätts mest är stöd från andra kollegor och att sjuksköterskor får 

tid för återhämtning. 

SLUTSATS 
Litteraturöversikten ger en uppfattning om hur viktigt det är att ha kontinuerlig träning 

gällande HLR. Vidare styrker litteraturöversikten det faktum att många sjuksköterskor 

upplever jobbiga eller besvärande känslor av något slag efter ett hjärtstopp. Dessa slutsatser 

kan ha en klinisk betydelse för sjukvården då hjärtstopp berör hela vårdområdet. Frågor som 

är relevanta för vidare forskning är huruvida den kontinuerliga träningen fungerar inom 

sjukvården, samt om hänsyn tas till sjuksköterskornas upplevelser och känslor efter ett 

hjärtstopp. 
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Tabell bilaga 1 

Översiktstabell över artikelsökningar        
Databas Sökord Limits Antal 

träffar 

Förkastade 

steg 1 

Behållna 

steg 1 

Förkastade 

steg 2 

Utvalda artiklar 

CINAHL 

2012-12-

23 

Heart 

arrestANDResus

citation AND 

Nurses AND 

Knowledge 

Abstract  

All ages 

English 

language 

40 12* 

16** 

5*** 

0**** 

7 st 1* 
2** 

1*** 

 

* Castle, N., Garton, H., &Kenward, G. 

(2007). 

*Passali, C., Pantazopoulos, I., Dontas, I., 

Patsaki, A., Barouxis, D., Troupis, G. 

&Xanthos, T. (2011). 

*Inwood, H. (1995).  

 

 

CINAHL 

2012-12-

23 

Cardiac AND 

Arrest AND 

Confidence 

AND Nurses 

Abstract  

All ages 

English 

language 

21 8* 

6** 

2*** 

3**** 

 

2 st 0* 

1** 

0*** 

 

* Smith, K.K., Gilcreast, D., Pierce, K., 

(2008). 

CINAHL 

2013-01-

06 

Heart Arrest 

AND 

Resuscitation 

AND Nursing 

role 

Abstract 

available 

English 

language 

 

14 8* 

3** 

1*** 

2**** 

0 st 

 

 0 



 

 
 

Databas Sökord Limits Antal 

träffar 

Förkastade 

steg 1 

Behållna 

steg 1 

Förkastade 

steg 2 

Utvalda artiklar 

PUBMED 

2012-12-

27 

Advanced 

cardiac life 

support AND 

Nursing staff 

AND 

Cardiopulmonar

y Resuscitation 

Abstract 

available 

English 

language 

26 13* 

11** 

0*** 

1**** 

1st 0* 

1** 

0*** 

 

0 

PUBMED 

2012-12-

28 

Heart arrest 

AND Nurse 

AND Decision 

Making 

Abstract 

available 

English 

language 

21 11* 

5** 

0*** 

4**** 

 

1st 0* 

0** 

0*** 

 

*Thompson, C., Bucknall, T., Estabrooks, 

C.A., Hutchinson, A., Fraser, K., de Vos, R., 

Binnecade, J., Barrat, G. & Saunders, J. 

(2007). 

PUBMED 

2012-12-

28 

Nurse AND 

Cardiopulmonar

y resuscitation 

AND 

Defibrillators 

Abstract 

available 

English 

language 

29 16* 

11** 

0*** 

0**** 

2st 0* 

0** 

1*** 

*Mäkinen, M., Aune, S., Niemi-Murola, L., 

Herlitz, J., Varpula, T., Nurmi, J., Axelsson, 

Å.B., Thorén, A-B.&Castrén, M. (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Databas Sökord Limits Antal 

träffar 

Förkastade 

steg 1 

Behållna 

steg 1 

Förkastade 

steg 2 

Utvalda artiklar 

PUBMED 

2013-01-

07 

Heart arrest  

AND Nurse 

AND 

Knowledge 

Abstract 

available 

English 

language 

57 41* 

12** 

0*** 

3**** 

1st 0* 

0** 

0*** 

* Da Costa Briâo, R., Nogueira de Souza, 

E,,Azevedo de Castro, R. &RejaneRabelo, 

E. (2009). 

CINAHL 

2013-01-

29 

Experience 

AND Nurses 

AND Heart 

arrest 

Abstract 

available 

English 

language 

34 17* 

7** 

1*** 

7**** 

2st 0* 

1** 

0*** 

*Ranse, J. &Arbon, P. (2007).  

CINAHL 

2013-01-

29 

Resuscitation 

AND Nurses 

AND Stress 

AND 

Cardiopulmonar

y 

Abstract 

available 

English 

language 

19 10* 

3** 

3*** 

0**** 

3st 0* 

0** 

0*** 

* Cole, F.L., Slocumb, E.M. &Mastey, J.M. 

(2001). 

 

* Laws, T. (2001). 

*Pups, G.M., Weyker, J.D. & Rodgers, B.L. 

(1997). 



 

 
 

Fritext-

sökningar. 

2012-12-

29 

Cardiopulmonar

y AND Patients 

AND 

Resuscitation 

AND efficacy 

     *Hopstock, L.A. (2008). 

 

Steg 1: Artiklarna studerades och exkluderades enligt nedanstående. 

 *Antal exkluderade efter lästa titlar. 

 ** Antal exkluderade efter lästa abstrakt. 

 *** Antal exkluderade pga. no full text. 

 **** Antal exkluderare pga. dubbletter. 

 

Steg 2: Artiklarna lästes noga igenom och exkluderades enligt nedanstående. 

 *Antal exkluderare pga. grad 3. 

 ** Bristfälliga resultat. 

 *** Bortsåg från syftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Artikel översikt över resultatartiklarna                    BILAGA II 

 
Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 
Design/  

Intervention/  

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys 

metod  

 

Huvudresultat  

 
Kommentarer 

gällande kvalitet  

 

Passali et al. 

(2011) 

Grekland 

Syftet med denna studie 

var att se om 

sjuksköterskors och 

läkares kunskap om 

HLR riktlinjer var 

relaterade till deras 

yrkesmässiga bakgrund 

och deras 

återupplivinings-

utbildning. Samt det 

andra syftet var se 

sjuksköterskors och 

läkares teoretiska 

kunskap om HLR. 

 

Kvantitativstudie med 

frågeformulär 

n= 150 

sjuksköterskor 

n= 150 läkare 

under utbildning 

n= 170 ST-läkare 

(n=68 

sjuksköterskor) 

(n= 80 läkare 

under utbildning) 

(n=106 ST-

läkare) 

Deskriptiv 

analysmetod 

Sjuksköterskorna fick bäst 

resultat i frågorna om HLR 

(frågor som kompressionstakt och 

ventilationshastighet).  De 
sjusköterskor som hade högre 

frekvens att få rätt på HLR-testet 

arbetade på avdelningar där det 

finns högrisk för att patienterna 

ska ha ett hjärtstopp. Samt de 

sjuksköterskor som arbetade inom 

det högriskavdelningar hade 

bättre självförtroende. 

Grad I 

(91%) 

 



 

 
 

Xanthos et al. 

(2010) 

Grekland 

Att utvärdera 

sjuksköterskans 

teoretiska kunskap om 

HLR i små 

sjukhusdistrikt. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie med 

frågeformulär. 

n= 77 

(n=8) 

Fischers 

exact test 

 

Pearson’s 

Chi-square 

test 

Sjuksköterskorna fick gradera sin 

egen kunskap om HLR innan 

själva teoretiska testet.  

Sjuksköterskor som tyckte att de 

hade Mycket god kunskap om 

HLR låg på 10,3%, God kunskap 

31,2% , Måttligt god, 44,2% och 

Ej god 14,3%.  Efter det skriftliga 

kunskapstestet så visade det sig 

att bara 16% av sjuksköterskorna 
klarade sig och ingen fick alla 

rätt. 

Grad I 

(91%) 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 
Design/  

Intervention/  

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys 

metod  

 

Huvudresultat  

 
Kommentarer 

gällande kvalitet  

 

Da Costa 

Briâo et al. 

(2009) 

Brasilien 

Att utvärdera 

sjukvårdspersonalens 

teoretiska kunskap om 

hjärt-och lungstopps 

behandling före specifik 

träning, direkt efter och 

sex månader senare 

Kvantitativ 

kohortstudie med 

kunskapsprov 

n=52 

sjuksköterskor 

(n=17 efter första 

steget 

n= totalt 18 efter 

andra och tredje 

steget) 

Statistical 

Package for 

Social 

Sciences 

(SPSS) 12.0 

 

Pearson’s 

Chi-square 

test 

75% rätt räknade författarna att 

sjuksköterskorna skulle få i i 

första testet innan själva HLR-
kursen skulle börja. Bara 62,9% 

av 35 sjuksköterskorna nådde det 

målet.  Efter HLR-kursen så 

nådde 94,1% av 34 sjuksköterskor 

målet. Men efter sex månader så 

testades sjuksköterskorna återigen 

och det resulterade att  bara 64,7 

% av 34 sjuksköterskorna nådde 

målet på 75% och över. 

Grad II 

(84%) 



 

 
 

Hopstock 

2008 

Norge 

Studera HLR träning, 

återupplivnings - 

erfarenhet och 

självförtroende bland 

sjukhus personal 

utanför den kritiska 

vården. 

Kvantitativ tvärsnitts 

studie. 

361 deltagare i 

studien varav 251 

var 

sjuksköterskor. 

 

Bortfallet var en 

person. 

ANOVA & 

STATA. 

89 % har genomgått träning i 

HLR men att endast 11 % har 

kunnat förnya sina kunskaper 

enligt de aktuella riktlinjerna. 

Samt att självförtroende av att 

utföra HLR minskar efter två år 

utan träning. 

Grad I 

(87 %) 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 
Design/  

Intervention/  

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys 

metod  

 

Huvudresultat  

 
Kommentarer 

gällande kvalitet  

 



 

 
 

Castle et al. 

(2007) 

England 

Syftet med denna studie 

var bedöma läkare 

under utbildning, 

sjuksköterskor och 

övrig sjukvårdspersonal 

självförtroende av HLR 

genom att utveckla en 

strukturerad 

återupplivningsträning . 

 

Kvantitativstudie med 

frågeformulär. 

 n= 20 läkare 

n= 20 

sjuksköterskor 

n= 20 övrig 

sjukvårdspersonal

. 

Statistical 

Package for 

Social 

Sciences 

(SPSS) 13.0 

 

Pearson’s 

Chi-square 

test. 

För sjuksköterskor.  Gentemot 

tidigare studier så har 

sjuksköterskans förbättrat sin 

kunskap om HLR genom 

kontinuerlig träning. 

Grad II 

(79,5%) 

Thompsons 

et al. 

(2007) 

Nederlän. 

Storbritt. 

Kanada 

Australien  

 

 

Syftet med studien var 

att utforska och förklara 

sjuksköterskors 

användning av 

lättillgänglig klinisk 

information för att 

avgöra om en patient 

löper risk för en kritisk 

försämring. 

Kvantitativstudie med 

50 olika scenarios som 

besvarades via datorn. 

n= totalt 245 

sjuksköterskor 

 

n= 95 från 

Storbritannien  

n= 50 från 

Nederländerna 

n= 50 från 

Australien  

n= 50 från 

Kanada 

Brunwik’s 

lens model 

och 

Judgementan

alysis. 

OKLART OM VI SKA HA MED 

DENNA ARTIKELN!!!!! 

Handlar inte så mycket om ämnet. 

Grad I 

(81%) 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 
Design/  

Intervention/  

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys 

metod  

 

Huvudresultat  

 
Kommentarer 

gällande kvalitet  

 



 

 
 

Ranse&Arbo

n 

2007 

Australien 

Utforska, beskriva och 

tolka den levda 

erfarenheten av 

examinerade och 

registrerade 

sjuksköterskor som har 

deltagit i ett 

återupplivningsförsök 

inom den ej kritiska 

vården på ett sjukhus. 

Hermeneutiskfenomen

ologisk ansats. Där de 

använt sig utav ett 

bekvämlighets urval. 

Sex 

sjuksköterskor 

som var 

examinerade och 

registrerade med 

mindre än 12 

månaders kliniskt 

utövande. 

Tematisk 

analys. 

Fyra huvudgrupper gällande 

examinerade sjuksköterskors 

upplevelse av att delta i ett 

återupplivningsförsök 

identifierades av den tematiska 

analysen.  

Dessa var:  

 Beslutstagande 

  Agerande 

 Känslor 

 Stöd 

Grad I 

(85 %) 

Mäkinen et 

al. 

(2006) 

Sverige och 

Finland 

Syftetmed denna studie 

varatt utveckla en 

metodför att 

bedömaåterupplivningk

ompetensen hos 

sjuksköterskorför att 

underlätta ett 

uppbyggande avett 

utbildningsprogram. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie med 

övningar. 

n= 40 från 

Sahlgrenska 

n= 110 från Jorvi 

(n= 1 

framkommer ej 

från vilket av 

sjukhusen). 

Cronbach’s 

alpha 

 

t-test 

 

Spearman 

Rank 

Correlation 

 

Fisher’s exact 

test 

 

Bara 49% av 110 sjuksköterskor 

på Jorvissjukhus i Finland kunde 

defibrillera jämfört med 100 % 

hos sjuksköterskorna på 

Sahlgrenska universitetssjukhus. 

Även samarbetet inom gruppen 
var bättre hos sjuksköterskorna på 

Sahlgrenska universitetssjukhus. 

Att utbilda ledare i gruppen, visar 

att återupplivning kan förbättras. 

Grad I 

(86,6%) 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Design/  

Intervention/  

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys 

metod  

 

Huvudresultat  

 

Kommentarer 

gällande kvalitet  

 



 

 
 

Cole et.al 

2001 

USA 

Utveckla ett instrument 

för att mäta stressen 

efter ett hjärtstopp hos 

sjuksköterskor som 

arbetar med kritisk vård 

och för att undersöka de 

psykometriska 

egenskaperna. 

Kvantitativ studie där 

de har använt sig utav 

ett bekvämlighets 

urval. 

Deltagarna var 

119(44 %) 

registrerande 

sjuksköterskor 

med licens.  

 

Bortfallet var 150 

av 269. 

Principalkom

ponentanalys 

(PCA). 

Instrumentet ”Post Code stress 

Scale” förefallas vara ett verktyg 

för att mäta stress. Men att vidare 

tester behövs. 

 

Sjuksköterskor som genomgår ett 

hjärtstopp kan uppleva stress som 

skapat av känslor som: Obehag, 

osäkerhet, förtryck, belastning 

och moraliska konflikter. 

 

 

Grad II  

(72 %) 

Laws 

2001 

Australien 

Fastställa vad 

sjuksköterskor inom 

den kritiska vården 

upplever emotionellt 

efter att ha genomfört 

HLR där det finns 

indikationer att den 

kritiska händelsen 

skapar stress. 

En beskrivande studie 

som använt sig utav 

både kvalitativa och 

kvantitativa metoder.  

Deltagarna var 

31(71 %) 

sjuksköterskor 

som svarade på 

ett frågeformulär. 

Av dessa 

deltagare 

intervjuades även 

18. 

 

Bortfallet var 14. 

12 sjuksköterskor 

från 

frågeformuläret 

och två från 

intervjuerna. 

Beskrivande 

statistisk 

analys. 

Att en relativt stor andel av de 

personer som har genomfört HLR 

på en patient påverkas av den och 

på vilket sätt situationen 

påverkade dem. 

Grad II 

(72 %) 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Design/  

Intervention/  

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall)  

 

Analys 

metod  

 

Huvudresultat  

 

Kommentarer 

gällande kvalitet  

 



 

 
 

Pups et.al 

1997 

USA 

Studien innerhåller 

sjuksköterskors 

förklaring av känslor 

som de har upplevt 

under och efter ett HLR 

försök samt 

sjuksköterskornas 

förslag på vad som kan 

 göra upplevelsen 

lättare, vad som gör den 

svårare och vad 

sjuksköterskorna gjorde 

för att förlika sig med 

sina känslor. 

En 

forskningsberedande 

kvalitativ studie. 

Deltagarna var 29 

registrerande 

sjuksköterskor 

med olika 

bakgrunder och 

erfarenheter. 

Tematisk 

analys. 

Fem huvudgrupper skapades av 

den tematiska analysen. Dessa 

var: 

 Beskrivningar av 

erfarenheten gällande 

hjärtstopp. 

 Känslor efter ett 

hjärtstopp. 

 Hjälpfulla interventioner 
efter ett hjärtstopp. 

 Hinder efter ett 

hjärtstopp. 

 Förslag för att göra 
upplevelsen mindre 

stressig. 

Grad II 

(70 %) 

Inwood 

(1995) 

England 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

kunskapen hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på kardiologen 

och intensiven, samt att 

ha en workshop över 6 

månader. 

 

Kvantitativ 

kohortstudie med 

frågeformulär 

n= 62 

sjuksköterskor 

från kardiologen 

(n=37) och 

intensiven (n=25) 

t-test Kunskapen om återupplivningen 

var från början dålig, men ökning 

skedde över de 6 månader som 

sjuksköterskorna fick öva. 

Grad II 

(77%) 
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