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Abstrakt Bakgrund Vem som helst kan drabbas av ett oväntat hjärtstopp på sjukhus och 

sjuksköterskor kan vara de första på plats. Sjuksköterskor känner sig oförberedda på att starta HLR 

och saknar teoretisk kunskap eller stöd från övrig personal. Syfte Att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av oväntade hjärtstopp på vårdavdelningar. Metod Ariklar har sökts i databaserna 

Pubmed och Cinahl. Artiklarna granskades sedan efter Carlsson och Eiman’s (2003) 

bedömningsmallar, efter det analyserades de inkluderade artiklar med inspiration av Friberg (2013). 

Totalt inkluderades 10 artiklar i resultatet. Artiklarna är både kvantitativa (3), kvalitativa (6) samt 

mixad metod (1). Resultat Sjuksköterskor upplever att de behöver kontinuerlig uppdatering av sina 

teoretiska kunskaper av Hjärt- och lungräddningar samt även praktiska simuleringar. Även utförandet 

av Hjärt- och lungräddning upplevdes obehagligt och motbjudande. Sjuksköterskor är osäkra huruvida 

familjen skulle närvara under Hjärt- och lungräddning och många sjuksköterskor upplevde att det 

ingick i deras yrkesroll att skydda familjen från denna traumatiska upplevelse. Diskussion 

Sjuksköterskor är i behov av kontinuerlig utbildning i Hjärt-och lungräddning i syfte att kunna 

bibehålla kunskap samt agera i akuta situationer. Familjens närvaro kan ses som en påfrestning för 

merparten av sjuksköterskor men för de närstående kan det vara en viktig del i sorgeprocessen. 

Slutsats Denna litteraturöversikt visar på vilken omfattande känslomässig påverkan ett hjärtstopp kan 

ha på sjuksköterskor samt deras osäkerhet i den akuta situationen. 

 

Nyckelord Etik, Litteraturöversikt, Hjärt- och lungräddning, sjuksköterskor, utbildning, 

vårdavdelning 
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Introduktion 

Ett oväntat hjärtstopp kan inträffa var och när som helst i samhället såväl som på sjukhus. 

Sannolikheten är därför stor att sjuksköterskor någon gång möter patienter med detta 

tillstånd. Därför känns det aktuellt att belysa hur sjuksköterskor agerar och tänker vid dessa 

tillfällen och undersöka om det finns något som kan förbättras. 

 

Bakgrund 

Hjärt-och lungräddning på sjukhus 

Arton procent av de patienter som är inneliggande på sjukhus och får ett oväntat hjärtstopp 

överlever. Många sjukhus har även olika former av team som är specialiserade på vård vid ett 

hjärtstopp och dessa benämns olika beroende på land, stad och sjukhus. När teamet har 

larmats ska personal på vårdavdelningen påbörja Hjärt-och lungräddning (HLR) samt 

administrera läkemedel och eventuella defibrillering med hjärtstartare, eftersom detta har 

setts ge patienter ökad chans för överlevnad (Mancini & Bubien, 2007). Farlex partner 

Medical dictionary (2012) definierar ordet vårdavdelning följande; “A large room or other 

area in a medical facility where patients experiencing similar medical conditions or 

receivingsimilar treatment are housed.” 

 

Legitimerad sjukvårdspersonal har en skyldighet att utföra HLR om situationen kräver det. 

Det akuta handläggandet ska utföras enligt följande anvisning vid ett oväntat hjärtstopp på ett 

sjukhus: Starta hjärtkompressioner, hjärtlarma, registrera elektrokardiogram (EKG) i syfte att 

fastställa arytmier eller annan orsak och behandla bakomliggande orsak (Mancini et al., 

2007). Svenska läkarförbundet (2013) hävdar att alla patienter som får hjärtstopp ska 

behandlas med HLR om det inte tagits ett Ej-HLR beslut som dokumenterats i patientens 

journal. 

 

Chen et al., (2014) beskriver hur implementerandet av ett akut traumateam minskade 

dödligheten på sjukhuset med 23 % samt att det skedde en ökning av utskrivningar från 

vårdavdelningar med 4 %. Dock var det ingen skillnad efter ett år i överlevnadstrenderna hos 

de patienter som fått ett oväntat hjärtstopp på sjukhuset. Vidare menar Chen et al., 2014) att 

insättandet av ett expertteam inte påverkar patienters hälsa långsiktigt. 

 



 

 

Med HLR menas all form av återupplivning eller åtgärder vid ett hjärtstopp. Inkluderat är 

standard Hjärt- och lungräddning (HLR), Sjukhus-HLR (S-HLR) samt Avancerad-HLR (A-

HLR). Vid alla typer av HLR (exklusive barn HLR) görs trettio bröstkompressioner och två 

inblåsningar som standard. Efter det skiljer sig förförandet relaterat till situation, plats och 

utförarens kunskap (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2016). 

 

Orsaker till hjärtstopp 

Hjärtstopp kan inträffa helt utan förvarning, och kroppslig död inträder kort efter inträffandet 

av ett hjärtstopp. Nio av tio plötsliga hjärtstopp sker på grund av ett fel i det elektriska 

retledningsystemet som leder till rytmrubbningar. Då hjärtstopp är ett plötsligt och oftast 

oväntat tillstånd finns det inte några förbyggande åtgärder sjukvården kan implementera på 

patientnivå. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba individer som sedan tidigare har en känd 

hjärtsjukdom men även patienter som saknar bakgrund med hjärtproblem (Jevon, 2014). 

Femtio procent av män och sextiofyra procent av kvinnor som drabbas av hjärtstopp har inte 

någon sjukdomshistoria av hjärt-kärlsjukdomar (Mancini et al., 2007). Ventrikelflimmer står 

för 30 % av hjärtstopp på sjukhus (Jevon, 2014). 

 

Hjärt-och lungräddning och närstående 

Vid tillfällen där patienten inte kan ta beslut gällande sin vård och HLR bör närstående 

tillfrågas om patienten har haft någon åsikt gällande sin inställning till HLR. Det ska dock 

klargöras att de närstående inte tar beslutet till det slutgiltiga ställningstagandet för hurvida 

HLR ska utföras eller inte. Närstående ska ha möjlighet att närvara vid HLR om de önskar, 

dock sålänge det inte påverkar patientens vård då den bör vara i fokus. Personal bör avsättas 

specifikt för omhändertagandet av närstående i dessa situationer (Svenska läkarförbundet, 

2013). 

 

På följande sätt beskriver patientlagen närståendes delaktighet i vården: 3 § Patientens 

närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om 

det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta (SFS 

2014:821). 

 

Sjuksköterskors etiska omvårdnad 



 

 

En etisk konflikt skapas när problem mellan individen och principer uppstår. Vid ett etiskt 

problem finns det oftast en lösning, men vägen dit kan vara problematisk. Hur situationen 

kommer att utvecklas eller lösas beror på de värderingar som ligger till grund för 

beslutsfattandet i den aktuella etiska situationen (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

Sjuksköterskor behöver god etisk kunskap för att kunna ge en bra etisk omvårdnad till 

patienter i behov av vård. Pågrund av medicinska och tekniska framsteg kan det uppkomma 

svåra etiska problem, detta kan innebära att den svårt sjuka eller döende patienten utsätts för 

en utdraget lidande och därav minskad livskvalitet. Detta påverkar patienten, närstående samt 

de som vårdar patienten. Det finns en risk att de som vårdar patienten kan dra sig undan då 

detta kan kännas som en etiskt svår situation (Arlebrink, 2013). Sjuksköterskor måste kunna 

handla utifrån en etisk utgångspunkt i olika situationer samt ta beslut och vara tillräckligt 

modiga för att kunna agera etiskt även i svåra situationer som kan uppkomma, exempelvis 

vid oväntat hjärtstopp. För att kunna handla etiskt krävs det att sjuksköterskor har god 

teoretisk kunskap inom sitt verksamhetsområde (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).  

 

Sjuksköterskor vet hur de ska agera i olika situationer och de kan stödja sig på sin teoretiska 

kunskap och den etiska koden för sjuksköterskor (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor beskriver hur 

sjuksköterskor ska agera: “Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket 

och för att genom kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens” (Svenska 

sjuksköterskeföreningen, 2014, s. 5). Numminen, van der Arend och Leino-Kilpi (2009) 

beskriver att förekomsten av etiska koder kunde ge sjuksköterskor vägledning och stöd när 

hen skulle fatta beslut i situationer som kunde upplevas som etiskt svåra. De etiska koderna 

användes av sjuksköterskor både medvetet och omedvetet. Ofta använde sjuksköterskorna de 

etiska koderna omedvetet eftersom de värderingarna gick hand i hand med sjuksköterskornas 

egna värderingar. 

 

Varje sjuksköterska har sin egen personlighet och den påverkar sjuksköterskans etiska 

handlande. Individuell etisk kunskap kan variera kraftigt beroende på individens karaktär. En 

god person kan oftast identifieras genom egenskaper såsom välvilja, empati och känslighet. 

Dock har en person sällan enbart positiva drag och en individs välvilja att handla etiskt och 



 

 

moraliskt korrekt kan ibland sättas åt sidan, exempelvis vid tidsbrist (Särvimäki och 

Stenbock-Hult, 2008). 

 

Sjuksköterskors teoretiska kunskaper 

Tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelser vid ett oväntat hjärtstopp som kräver HLR 

på en vårdavdelning visar att sjuksköterskor ofta är osäkra på hur HLR ska utföras korrekt. 

Enbart 68 % av sjuksköterskorna kunde identifierade rätt behandling vid en ventrikelarytmi 

och många var osäkra på vilken behandling som skulle ges (Smith och Hatchett, 1992). 

 

Södersved-Källestedt, Berglund, Enlund och Herlitz (2012, A) visar att ständig träning i HLR 

samt undervisning om plötsliga hjärtstopp och implementeringen av Automatisk Extern 

Defibrillator (AED-startare) på vårdavdelningar inte leder till att tiden från upptäckt 

hjärtstopp till inledd HLR blir kortare eller att överlevnadschansen för patienterna ökar. Det 

resultat av ständig träning som kunde påvisas var att överlevande patienter drabbades av färre 

hjärnskador efter det att interventionen implementerats. 

 

Teoretisk referensram 

Enligt Henderson (1982) ska vårdare se vilken vård patienten behöver. Sjuksköterskor bör 

kunna sätta sig in i patientens situation. Utifrån denna teori har Henderson tagit fram 14 olika 

omvårdnadsdelar. Sjuksköterskors ansvar gentemot patienten inkluderar bland annat hjälp 

med andningen, intag av mat och dryck samt att hålla kroppstemperaturen inom normala 

gränser. Uppdraget inkluderar även att bistå patienten i att föra sin talan inför andra samt att 

kunna ge uttryck för dennes känslor. Sjuksköterskor skall se individen som en som helhet och 

låta vården styras individanpassat. 

 

Problemformulering 

Henderson (1982) menar att sjuksköterskors unika funktion är att hjälpa individen vare sig 

hen är sjuk eller frisk, att utföra de handlingar som bidrar till bibehållen hälsa, tillfrisknande 

eller en fridfull död. Men detta menar Henderson (1982) att sjuksköterskors ansvar är att 

hålla patientens basala behov stabila, såsom andning och puls. Sjuksköterskor har därför ett 

stort ansvar när patienter drabbas av oväntat hjärtstopp och det finns få litteraturöversikter 

som sammanställer information beträffande sjuksköterskors upplevelser kring HLR. Att få en 



 

 

inblick i vad sjuksköterskor upplever under dessa stressfulla situationer kan ge insikt i vilka 

förändringar som behöver införas för att rutiner ska kunna utvecklas och uppdateras och 

därmed främja sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Det kan även ge stöd åt medarbetare 

genom information om HLR.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

omhänderta patienter med oväntat hjärtstopp på vårdavdelningar. 

 

Metod 

Design 

Vetenskapliga artiklar har granskats, analyserats och sammanställts i en litteraturöversikt med 

inspiration av Friberg (2012). En litteraturöversikt skapar en översikt över hur kunskapsläget 

är inom ett visst område och kan även genomföras som ett examensarbete på grundnivå 

(Friberg, 2012). 

 

När en litteraturöversikt görs bör det säkerställas att det finns tidigare forskning inom det 

området som ska undersökas. I en allmän litteraturöversikt kan det användas både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar (Friberg, 2012). Axelsson (2012) beskriver betydelsen av 

litteraturöversikter då kravet på att evidensbaserad omvårdnad bedrivs på sjukhus ökar och 

det finns mycket empirisk forskning, men utan att sammanställa och jämföra den med ny 

forskning har den inte lika stor bärkraft. 

 

Litteratursökning 

Artiklarna till denna litteraturöversikt är i huvudsak sökta i databaserna PubMed samt Cinahl. 

Polit och Beck (2012) beskriver CINAHL och MEDLINE (PubMed) som två särskilt 

användbara databaser för forskning inom omvårdnad. Det har även gjorts sökningar i andra 

databaser (Lippincott Williams & Wilkins Nursing and Health Professions Premier 

Collection och Science Citation Index Expanded) dessa genererade dock inga vetenskapliga 

artiklar som passade syftet. I huvudsak har Mesh-termer och Cinahl-Headings använts 

eftersom detta kan hjälpa till att bredda sökningen jämfört med enbart en fritextsökning. 

Författarna har valt att blanda fritextsökningar med Mesh-termer och Cinahl-Headings i syfte 



 

 

att säkerställa att ingen vetenskaplig artikel som hade kunnat vara användbar går förlorad. 

Fokus i sökningarna har varit på begreppen Nursing, Cardiac arrest, Ethics och Attitudes. (Se 

Tabell 1 i bilaga 1.)  

 

Författarna har valt att inte utgå ifrån att begränsa sökningarna med årtal, då författarna antar 

att sjuksköterskor osäkerhet inför att utföra HLR vid ett hjärtstopp kan ha varit liknande 

sedan många år tillbaka. 

 

Urval, granskning och relevansbedömning 

Inklusionskriterier för detta arbete var; engelska och svenska som språk samt att studierna i 

artiklarna ska varit genomförda på människor. Författarna har även valt att inkludera både 

kvantitativa och kvalitativa studier i denna litteraturöversikt, eftersom de anser att båda 

formerna av studier passar med syftet. Alla artiklar har fört ett etiskt resonemang eller varit 

godkänd av etisk kommitté, som redovisas i respektive artikel. 

 

Exklusionskriterierna som användes var; de studier som inte är gjorda på sjukhuspersonal, 

studier som var gjorda på barn, samt studier om hjärtstopp som är väntade till exempel studier 

om hjärtstopp vid palliativ vård, även studier som är genomförda på sjukvårdspersonal som 

arbetar prehospitalt har exkluderats. 

 

För att utvärdera artiklarna granskades de enligt bedömningsformuläret Carlsson och Eiman 

(2003), i syfte att avgöra om artiklarna har en tillräcklig vetenskaplig grad eller ej för att 

passa in i arbetet. Bedömningsmallarna för såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar har 

använts eftersom sökningarna efter artiklar har genererat både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar som stämmer överens med syftet. Författarna har valt att byta ut bedömningspunkten 

Patienter med lungcancerdiagnos mot Sjuksköterskor med erfarenhet av hjärtstopp eftersom 

att det passar syftet bättre. Enbart artiklar med grad ett eller grad två inkluderades i syfte att 

få en hög vetenskaplig grad på arbetet. Artiklar som inte uppnått grad tre enligt Carlsson och 

Eiman (2003), har exkluderats helt från detta arbete. Carlsson och Eiman’s (2003) 

bedömningsmallar beskrivs i bilaga 2 och 3.  

 

Analys 



 

 

Resultatet innehåller 10 artiklar av dessa är tre kvantitativa och sex kvalitativa samt en med 

mixad metod, dessa har granskats, analyserats och sammanställts i litteraturöversikten. 

Arbetet har även anammat ett induktivt arbetssätt. Bryman och Bell (2005) menar att forskare 

som arbetar induktivt följer “upptäckandets väg”. Med detta menas att forskare påbörjar 

arbetet utan att ha en fastställd teori innan arbetet påbörjas. Efter studien genomförts samlar 

forskare all information och skapar en teori. 

 

Analysen i detta arbete har utförts med inspiration av Friberg (2012), som består av en analys 

i tre steg. Steg ett, till en början lästes de vetenskapliga artiklarna grundligt flera gånger av 

författarna i syfte att förstå innehåll, sammanhang och få en bra överblick angående 

innehållet. Sedan sammanfattades de lästa artiklarna för att sedan kunna underlätta i 

analysarbetet. Steg två i analysen var att söka efter likheter och skillnader i artiklarna och 

deras resultat. Artiklarna som valdes ut till analysen dokumenterades i en översiktstabell. (Se 

bilaga 4). Steg tre blev att därefter gruppera resultaten från artiklarna efter likheter och 

skillnader. Endast information som passade med litteraturöversiktens syfte valdes ut. Utifrån 

respektive artikels resultat sammanställdes detta till huvudteman och subteman utifrån vad 

resultaten visade. Analysen utmynnade i tre huvudteman. Se tabell 2 för exempel hur analys 

skedde. 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen.  

Författare  Huvudresultat Subtema Huvudtema 

Ranse, J., & Arbon, P. 

(2008). Graduate nurses´ 

lived experience of in-

hospital resurection: A 

hermeneutic 

phenomenological 

approach. 

Sjuksköterskor känner 

ovishet inför att ta beslut om 

HLR ska startas. De var 

även osäkra om de agerade 

rätt och stödde sig därför på 

äldre personal. De kände att 

vara med om ett hjärtstopp 

var mycket lärorikt samt att 

de kände sig delaktiga i 

arbetsgruppen.  

Sjuksköterskors påverkan 

av tidigare erfarenheter av 

HLR. 

 

Sjuksköterskors kompetens 

vid hjärtstopp. 

Sjuksköterskors tankar 

beträffande hjärtstopp. 

 

Sjuksköterskors kunskap 

och betydelsen av denna vid 

hjärtstopp. 

   

 

Etiska överväganden 

Under urvalsprocessen av artiklarna användes ett objektivt förhållningssätt och därmed lades 

eventuella egna värderingar och egna erfarenheter, som hade kunnat påverka urvalet, åt sidan. 



 

 

Detta i syfte att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt utan påverkan från yttre faktorer 

såsom författarnas åsikter. Under urvalsprocessen var målet att artiklarna skulle innehålla 

etiska överväganden eller vara godkända av etisk kommitté, vilket alla artiklar anses har 

uppfyllt. De citat som används i resultatet har valt att behållas på deras originalspråk då detta 

gör dem trovärdiga samt inte blir förvrängda vid översättning.  

 

Resultat 

Analysen har utmynnat i tre huvudteman. Se tabell 3. Dessa har styrkts med citat.  

  

Tabell. 3 Resultatets huvudteman och subteman. 

Sjuksköterskors attityder 

beträffande hjärtstopp 

Sjuksköterskors etiska reflektioner 

 

Sjuksköterskors tidigare 

erfarenheter  

 

Sjuksköterskors känsla av 

osäkerhet 

Sjuksköterskors upplevelser av 

närståendes närvaro vid 

hjärtstopp. 

Fördelar med närståendes närvaro 

 

Nackdelar med närståendes 

närvaro 

Sjuksköterskors kunskap och 

betydelsen av denna vid hjärtstopp 
 

 

Sjuksköterskors attityder beträffande hjärtstopp 

Sjuksköterskors etiska reflektioner 

Sjuksköterskor kan ofta stå inför etiskt svåra beslut när det gäller hjärtstopp, speciellt 

beträffande äldre patienter. Ibland kan sjuksköterskorna reflektera över huruvida det är etiskt 

rätt mot patienten att påbörja hjärt- och lungräddning på en äldre och multisjuk patient, då de 

är rädda att göra mer kroppslig skada än nytta, när chansen till överlevnad är liten (Saevareid 

och Balandin 2011). Det uppkommer ofta akuta situationer i vården och sjuksköterskorna 

upplever ofta att det saknas etiska riktlinjer kring hur sjuksköterskor bör agera och tänka vid 

oväntade hjärtstopp (Jimenez-Herrera & Axelsson, 2015). 



 

 

 

Då äldre personer ofta är väldigt sköra upplevde sjuksköterskorna att det hade en minskad 

chans att överleva ett hjärtstopp med efterföljande HLR. Många sjuksköterskor var rädda för 

att skada patienten (Hui, Lowb & Leec, 2011). Dessa tankar hos vårdpersonal är inte 

förenliga med gällande lagar och den etiska koden för sjuksköterskor, eftersom lagarna säger 

att sjuksköterskor inte kan avstå från att utföra HLR om det krävs (Södersved-Källerstedt, 

Rosenblad, Leppert, Herlitz, & Enlund, 2010, B). Sjuksköterskorna själva påstod att de aldrig 

skulle avstå från att utföra HLR om det inte fanns ett Ej HLR-beslut, men att det kan stå i 

konflikt till deras egna etiska tankar (Saevareid et al., 2011). “The patient is terminal, he is 

dying, and yes, it is obvious that he should not be resuscitated, in a legal sense I have no 

reason to omit starting CPR, because then it is my decision to not start CPR.” (Saevareid et 

al., 2011, s. 1744). Sjuksköterskor är ofta en av de första på plats eller bevittnar hjärtstoppet. 

Detta medför att de måste ta beslutet om att påbörja HLR, utan att veta vad personen anser 

om HLR och återupplivning, samt utan vetskap om vad familjen önskar och om personen 

som fick ett oväntat hjärtstopp hade sagt något om detta till sina närstående (Jimenez-Herrera 

et al., 2015). 

 

Betydelsen av att ha ett Ej-HLR-beslut minskar stressen som orsakas av sjuksköterskors 

etiska aspekter och de beslut som behöver tas vid ett plötsligt hjärtstopp på en äldre patient på 

en vårdavdelning (Jimenez et al., 2015). Vissa sjuksköterskor upplever att det alltför sällan 

utfärdas Ej-HLR-beslut och att de skulle vilja ha den diskussionen med läkare oftare när det 

gäller de allra äldsta patienterna. Det skulle underlätta sjuksköterskornas känslomässiga 

påfrestningar som de utsätts för om ett Ej HLR-beslut saknas. “... it (DNAR) is rarely brought 

up if the nurses don’t do it’. She wondered: ‘... if that’s because we are the ones standing 

there?” (Saevareid et al., 2011, s. 1743). Sjuksköterskor menar att ämnet HLR är något 

läkare allt för sällan diskuterar med sina patienter och dennes närstående (Saevareid et al. 

2011). De beskriver att de ofta är med om hjärtstopp där de inte har hunnit fråga patienten, 

eller saknar möjlighet att fråga familjen om personens önskningar kring beslutet om HLR och 

huruvida personen önskar HLR eller ej (Jimenez-Herrera et al., 2015). 

 

Sjuksköterskor påtalar behovet av etiska riktlinjer kring oväntade hjärtstopp på sjukhuset, 

speciellt i extrema fall. Med extrema fall åsyftas fall där det förekommer hjärtstopp och 

sjuksköterskor vet att det inte finns chans till återhämtning efter HLR. De upplever att den 



 

 

etiska aspekten ofta glöms bort när sjuksköterskor behandlar en patient, de fokuserar bara på 

det patologiska och kliniska, vilket gör att personer som drabbas av ett hjärtstopp med 

begränsad överlevnadschans kanske avlider med ännu större kroppsliga skador (Jimenez-

Herrera et al., 2015). 

 

Sjuksköterskors tidigare erfarenheter 

Vissa sjuksköterskor känner stress inför HLR på grund av tidigare erfarenheter. Endast ett 

fåtal beskrev att de inte upplevde någon stress inför HLR eller tänkte på det särskilt ofta. 

Detta visade att enbart 2 av 31 inte besvärades av några efterhängande känslor som uppstått 

efter att ha utfört HLR. Det visade att nästan hälften av alla som deltog upplevde störande 

tankar eller bilder som dröjde sig kvar från tidigare HLR. Flera av dessa var tvungna att 

påminna sig själva om att inte bli så känslosamma när de påmindes om detta (Laws, 2001). 

Nyexaminerade sjuksköterskor har en tendens att söka bekräftelse hos vårdpersonal med mer 

erfarenhet efter att de larmat ett traumateam, om det då visade sig att de inte delade samma 

bedömning började de nyexaminerade tvivla på sina beslut (Ranse & Arbon, 2008). 

 

55 % av 18 sjuksköterskor i studien av Laws (2001) sa att de någon gång hade haft 

mardrömmar om ett tillfälle då de utfört HLR, och visade sig ha återkommande mardrömmar 

som relaterade till något specifikt tillfälle då de utfört HLR (Laws, 2001). Sjuksköterskorna 

som arbetade på avdelningarna upplevde även att de andra sjuksköterskorna lämnade dem när 

traumateamet anlände och att de då saknade stöd i situationen (Ranse et al., 2008). “...it 

started off smoothly ... once the MET came in they push you out of the road ... it went to utter 

chaos…” (Ranse et al., 2008, s. 42). 

 

Många av sjuksköterskorna kände sig fysiskt och psykiskt utmattade efter att ha utfört HLR, 

83 % av de 18 som deltog i studien ansåg att HLR var väldigt stökigt och kladdigt (Laws, 

2001). Sjuksköterskorna i Ranse et al. (2008) studie upplevde att de blev bättre på att hantera 

hjärtstopp och att deras copingmekanismer utvecklades ju fler hjärtstopp de var med om. Av 

sex deltagare hade endast en fått möjlighet till krisbearbetning, men samtliga sjuksköterskor 

ansåg att de skulle få en chans att diskutera vad som nyligen hade inträffat.  

 

Sjuksköterskors känsla av osäkerhet 



 

 

En del sjuksköterskor känner obehag och osäkerhet inför att utföra HLR. Detta beror i vissa 

fall på att de är rädda för sin egen hälsas ifall att något skulle gå fel, exempelvis vid 

defibrillering. Sjuksköterskor beskrev rädsla för själva defibrillatorn eftersom de tidigare 

hade varit med om att det blivit fel i utförandet av HLR med defibrillator och kollegor hade 

fått stötar med allvarliga konsekvenser (Laws, 2001). Sjuksköterskorna ansåg även att det är 

sjukhusens uppgift att förse avdelningarna med defibrillatorer som är enkla att använda, i 

syfte att undvika problem och komplikationer som leder till att sjukvårdspersonalen eller 

patienten far illa (Mäkinen, Neimi-Murola, Kaila, & Castrén, 2009). 

 

Sjuksköterskor minns som obehagligt ifrån tidigare tillfällen med HLR var att utföra “mun- 

mot-mun” på någon som fått ett hjärtstopp. De beskrev även upplevelsen av att ha 

samvetsproblem över att vara äcklade över obehaget, eftersom att det var så viktigt att utföra 

HLR (Laws, 2001). Ju mer träning i HLR sjuksköterskor får, desto mindre rädd är 

sjuksköterskor för att bli smittad när de gör inblåsningar visade en studie av Södersved-

Källerstedt et al., (2010 B). 

 

Sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro vid oväntade hjärtstopp 

Fördelar med närståendes närvaro 

Tretton av 144 deltagare i studien av Demir (2008) ansåg att det kunde vara bra för familjer 

att vara närvarande vid utförandet av HLR. Familjerna kunde då se hur vårdpersonalen 

ansträngde sig för att rädda livet på deras närstående och att de lättare kunde acceptera 

patientens utkomst. Sjuksköterskor ansåg att det var positivt för de närstående att vara med i 

rummet eftersom de då själva fick observera situationen och resultatet och därmed förstå att 

allt som kunde göras för patienten hade gjorts (Walker, 2014).“It was an unsurvivable injury 

so he (husband) was then given the option to come down and spend some time with her in the 

resuscitation room ... His wife’s last moments hadn’t been alone and he could be with her” 

(Walker, 2014, s. 454).  

 

Det fanns sjuksköterskor som ansåg att närstående hade rätt att närvara vid hjärtstopp (Demir, 

2008). Sjuksköterskorna beskriver att de vid vissa tillfällen arbetar bättre och mer effektivt 

när de närstående var närvarande i rummet (Monks et al., 2014). ‘‘Whereas she could see 

everything that was done for her daughter the most important person in their life. . .it makes 

everything more human’’(Monks et al., 2014, s. 357). Eftersom utförandet av HLR kan 



 

 

upplevas som väldigt brutalt, våldsamt och traumatiskt ansåg sjuksköterskorna i studien att 

det hade en lugnande effekt på sjukvårdspersonalen att de närstående var där eftersom att 

sjukvårdspersonalen försökte göra HLR på ett mildare sätt när de var observerade (Walker, 

2014). De närståendes närvaro gjorde att sjuksköterskorna kunde tänka sig in i de närståendes 

situation och på det sättet göra omvårdnaden bättre för patienten. Men sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter i att balansera det professionella arbetssättet med empati för patienten 

(Monks et al., 2014). 

 

Sjuksköterskor beskriver att det var upp till dem att se till att närstående, som inte vågade ta 

plats när HLR utfördes, fick göra det (Monks et al., 2014). Att få ha fysisk kontakt sågs som 

ett sätt att knyta an till närstående, och att närståendefår en chans att fysiskt vidröra patienten 

gör att de känner att de aktivt stödjer patienten (Monks et al., 2014). Sjukvårdspersonal 

beskriver hur de finner att det bra att familjen till personen är närvarande, då vissa upplevde 

att de hade fått ett extra par händer under utförandet av själva HLR-en. (Walker 2014)“He 

(brother) helped me with ventilation ... So he was using the bag and mask for me and I was 

telling him when to do it” (Walker, 2014, s. 454). 

 

Nackdelar med närståendes närvaro  

Att ha närstående närvarande vid ett plötsligt hjärtstopp medförde att sjuksköterskor 

självförtroende gällande tekniska kunskaper sjönk och de upplevde det som att de skulle bli 

kritiserade av medarbetare, särskilt ifall HLR gick dåligt. De upplevde sig ofta övervakade 

samt tappade tilltron till sig själva och blev kritiska till det egna agerandet (Monks & Flynn, 

2014). En del sjuksköterskor upplevde att de närstående anmärkte på det som 

sjuksköterskorna gjorde, till exempel att de utförde HLR på ett felaktigt sätt (Walker, 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde också att det kunde vara svårt att skydda de närstående från den 

upprörande synen av HLR. De upplevde att det var omöjligt att minska den inverkan detta 

hade på familjen. Sjuksköterskorna upplevde sig även ansvariga för att guida de närstående 

genom den traumatiska upplevelsen och att skapa ett band som minskade de närståendes 

påverkan av HLR (Monks et al., 2014). 

 

En majoritet av sjuksköterskorna (119 av 144) ansåg att det inte är lämpligt för familjer att 

vara i rummet när vårdpersonal utför HLR. Främsta anledningen till varför var att familjerna 

då kunde ingripa eller störa vårdpersonalen i det akuta skedet. En annan anledning till varför 



 

 

de tyckte att det var olämpligt för familjerna att närvara var för att utförandet av HLR kan 

vara en väldigt traumatisk upplevelse att bevittna vilket även kan leda till att de som utför 

HLR måste skifta sitt fokus från patienten och istället fokusera på den närstående som då 

hade svimmat/blivit illamående (Demir, 2008). De beskriver även en känsla av att vara 

bevakade när andra observerar dem under utförandet av HLR, detta ger en känsla av stress i 

sig. Detta eftersom den närstående då kan stå och gråta och skrika, vilket kan störa 

koncentrationen och försvåra korrekt utförandet av HLR (Walker, 2014). 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det är ett störande moment när närstående är med eftersom att de 

hör närstående säga saker, men de har inte tid att lyssna eftersom de är så koncentrerade på 

sitt arbete och vad de måste göra för personen som har fått ett hjärtstopp (Walker, 2014).  

Sjuksköterskor beskrev hur de hade svårt att förstå den emotionella påverkan situationen hade 

på de närstående och beskrev svårigheter att behålla ett professionellt förhållningssätt under 

återupplivningen. (Monks et al., 2014)...“ It was new, not something I have ever seen 

before…It made me feel like crying… When she was saying, come on dad, it was just a 

horrible situation really” (Monks et al., 2014, s. 356). 

 

Sjuksköterskors kunskap och betydelsen av denna vid hjärtstopp 

Sjuksköterskor, främst oerfarna sjuksköterskor, ofta har svårt att hitta sin roll vid ett oväntat 

hjärtstopp, samt vilka skyldigheter de egentligen har vid ett oväntat hjärtstopp (Hui et al., 

2011). Sjuksköterskor upplevde även att de inte vet inom vilken tidsram defibrillering ska 

utföras (Södersved-Källerstedt et al., 2010 B). Många ansåg att defibrillering ska utföras 

inom en minut, men riktlinjerna i Sverige anger att defibrillering ska utföras inom 3 minuter, 

vilket tyder på att deras kunskap om HLR och dess riktlinjer är bristfällig.  60 % av 361 

sjuksköterskor ansåg att de var tillräckligt kompetenta för att utföra HLR vid ett oväntat 

hjärtstopp (Mäkinen et al., 2009). Trots att många sjuksköterskor har genomgått specifik 

träning för oväntade hjärtstopp och HLR, ansåg många av sjuksköterskorna att läkarna bör 

vara ansvariga för defibrilleringen eftersom de anses vara mer kompetenta enligt 

sjuksköterskorna (Hui et al., 2011). “I worry about the outcome of the patient and whose 

responsibility it is. I worry about incorrectly managing a defibrillation scenario and bearing 

the responsibility if I hurt others.” (Hui et al., 2011, s. 190). 

 



 

 

Flertalet av sjuksköterskorna upplevde HLR-simuleringar i skolan eller på arbetsplatsen som 

något positivt och att träningen på ett bra sätt förberedde dem inför oväntade hjärtstopp i 

verkligheten (Ranse et al., 2008). Träning i HLR är något som bör ske kontinuerligt i syfte att 

upprätthålla viktig kunskap, vilket inte alltid görs. Endast en tredjedel i studien av Mäkinen et 

al. (2009) hade fått någon som helst träning i defibrillering och endast 10 % av de 361 

sjuksköterskorna som deltog i studien samt hade fått träning i HLR det senaste halvåret. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion       

Design 

En nackdel med att göra en litteraturöversikt är att man arbetar med redan bearbetade resultat 

som kortas ner ytterligare och därav kan bli missvisande. Författarna har valt att avgränsa 

sökningar till hjärtstopp som inträffar på sjukhus och framförallt på vårdavdelningar eftersom 

detta är vad man kan komma att möta som yrkesverksam allmänsjuksköterskor.  

 

Litteratursökning 

En fördel är även att artiklarna är sökta i olika databaser som fokuserar på omvårdnad, Cinahl 

samt PubMed. Detta blir en fördel då sökningen gjorts relaterat till syftet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Att söka och inkludera artiklar från olika databaser är en fördel eftersom 

detta ger ett brett perspektiv. De vanligaste sökorden var bland annat “Cardiac arrest” och 

“resuscitation” som speglar syftet. Författarna valde även att inkludera “attitudes”,“ward” och 

“ethics”. 

 

När artiklarna söktes användes olika avgränsningar för att minska det antalet artiklar 

författarna behövde granska samt bearbeta. Detta kan ses som en nackdel då författarna kan 

ha gått miste om relevant forskning. Artiklarna som valts speglar den västerländska 

populationen då de generellt kan likställas i till exempel vård, religion och kulturella 

skillnader.  

 

Urval, granskning och relevansbedömning 

Då bemötandet vid prehospitala hjärtstopp skiljer sig avsevärt från in-hospitala har dessa 

artiklar exkluderats En artikel inkluderades från en intensivvårdsavdelning i resultatet 



 

 

eftersom den speglade frågeställningen och rutinerna för hjärtstopp tycktes stämma överens 

med rutinerna på en vårdavdelning.  

 

Valet att inkludera artiklar med de vetenskapliga nivåerna grad ett och grad två enligt 

granskningsmallen för kvalitativa och kvantitativa artiklar av Carlsson och Eiman (2003) har 

gjorts för att inte gå miste om några betydande fakta. Forsberg och Wengström (2013) menar 

att trovärdigheten i en litteraturöversikt stärks om man använder sig av studier som är av hög 

kvalitet och att användningen av studier med låg kvalitet är en svaghet för litteraturstudien. 

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats eftersom detta skulle göra arbetet 

pålitligt och medföra ett mer generaliserbart resultat. Det är viktigt att få med både statistik 

och upplevelser i syfte att se problemets helhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). En 

styrka har varit att sökningar gjorts kontinuerligt och det har ständigt byggt på resultatet med 

nya artiklar som överensstämmer med syftet. 

 

Författarna är medvetna om att en av artiklarna i resultatet (Mäkinen, et al. 2009) inte fullt ut 

svarar på litteraturöversiktens syfte lika klart som övriga artiklar i resultatet. Artikeln 

beskriver utbildning i HLR, vilket i sin tur påverkade sjuksköterskors kunskap och förmåga 

kring hjärtstopp och utförandet av HLR. 

 

Analys 

En nackdel med analysprocessen är att man bryter ner text som bearbetas om och 

sammanställs till en ny text. Detta gör att viktiga delar kan försvinna under arbetets gång och 

det finns en risk för att textens budskap förvrängs.  

 

Etiska överväganden 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt har även valt att skriva in citat i resultatet då 

detta ger en konkret bild av sjuksköterskors upplevelser. Att de återgetts på orginalspråk ses 

som en fördel då de inte förvrängs eller översätts fel och därmed får en annan betydelse.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet i denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av oväntade 

hjärtstopp på vårdavdelningar. Författarna har valt att lyfta och diskutera de centrala fynden; 



 

 

Sjuksköterskors attityder beträffande hjärtstopp, sjuksköterskors upplevelser av närståendes 

närvaro vid hjärtstopp samt sjuksköterskors kunskap och betydelsen av denna vid hjärtstopp. 

 

Sjuksköterskors attityder beträffande hjärtstopp 

Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskorna upplevde en rädsla av att skada patienten 

särskilt de som är äldre och sköra och som eventuellt inte kommer att överleva HLR. Enligt 

Henderson (1982) ska sjuksköterskor ha kunskap och förståelse för varje individs behov av 

vård samt förmedla patientens talan angående önskemål och känslor. 

Thibault-Prevost, Jensen och Hodgins (2000) visar att sjuksköterskor skulle göra HLR för att 

skydda sin legitimation även om det inte fanns ett Ej HLR-beslut eftersom att lagen kräver att 

man utför HLR om situationen kräver, oavsett egna tankar om patientens chanser till 

överlevnad. Även om patienten skulle vara i väldigt dåligt skick och sjuksköterskan visste att 

chansen till överlevnad var liten, och att chansen till att göra ännu mer skada var stor så ska 

sjuksköterskan påbörja HLR. Detta tyder på att sjuksköterskor ofta agerar efter de lagliga 

skyldigheterna och att de känner ett stort ansvar inför sin yrkesroll. Svenska läkarsällskapet 

(2013), menar att man ska ta hänsyn till patientens hälsotillstånd, patientens autonomi samt 

vilka risker som finns, jämfört med vinster, om man ska utföra HLR. De menar även att det 

inte finns någon relevant skillnad mellan att inte inleda HLR eller att påbörja HLR för att 

sedan avsluta den.  

 

Resultatet i vår studie visade att utföra HLR beskrevs som något brutalt och många 

sjuksköterskor ansåg att de inte ville använda mun-mot-mun metoden, och att de skämdes 

över denna inställning. Södersved-Källerstedt, Rosenblad, Leppert, Herlitz, och Enlund, 

(2012, C), beskriver att det är vanligt bland sjukvårdspersonal att de är rädda för smitta från 

patienten när de utför mun- mot-mun. Sjuksköterskorna kände sig inte bekväma med en 

central del av HLR gjorde dem osäkra på hur och när de skulle påbörja HLR samt vad som 

krävdes av dem. Som nyexaminerade uppkom ständigt känslor angående att sjuksköterskor 

inte kände sig säkra på vad de gjorde samt att de sökte stöd hos mer erfarna sjuksköterskor 

efter att sjuksköterskorna hade agerat. Resultatet har tydligt påvisat behovet av mer kunskap, 

övning och mer emotionellt stöd efter det faktum att HLR utförts.  

 

Sjuksköterskors upplevelser beträffande närståendes närvaro vid hjärtstopp. 



 

 

I resultatet framkommer att ha familjen närvarande ser sjuksköterskor både positivt och 

negativt på. Henderson (1982) beskriver betydelse av god omvårdnad till den sjuke, men 

också vikten av att de närstående ska inkluderas i omvårdnaden. Många sjuksköterskor ansåg 

att HLR är väldigt våldsamt och att det var deras jobb att skydda de närstående från dessa 

obehagliga erfarenheter. Clark, Guzetta och O´Conell (2013) visar att närvaro under HLR 

hade en positiv effekt på de närståendes mentala hälsa. Efter tre månader hade de även en 

mindre prevalens av ångest samt Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Jabre et al., (2013) 

har också visat att närstående som bevittnat HLR har en lägre frekvens av depression. Trots 

att många sjuksköterskor kan se fördelar med att ha familjen närvarande ses ändå 

familjebevittnad HLR som något som de flesta 85 % helst skulle undvika. Dessutom är 

många sjuksköterskor rädda för de verbala och fysiska reaktionerna som kan komma från 

familjemedlemmarna (Bashayreh, Saifan, Batiha, Timmons & Nairn, 2015). 

 

 

Sjuksköterskors kunskap och betydelsen av denna vid hjärtstopp 

Resultatet visar att sjuksköterskor, och särskilt oerfarna sjuksköterskor, har svårt att hitta sin 

roll och vad de ska göra vid ett oväntat hjärtstopp. Många har även dålig kunskap om 

riktlinjerna runt ett oväntat hjärtstopp och anser att detta är läkarnas ansvar. Henderson 

(1982) menar att det ingår i sjuksköterskors arbete att kunna identifiera vilka åtgärder en 

patient är i behov av för att uppnå god hälsa samt att sjuksköterskors ansvarsområde är 

omvårdnad och att sjuksköterskor bör undvika att falla in i rollen som enbart “läkarens 

assistent”. ICN: S etiska kod (2014) beskriver sjuksköterskors ansvar att hålla sig uppdaterad 

och att sjuksköterskor inte ska undvika vissa arbetsuppgifter på grund av okunskap. 

Sjuksköterskor har själv ett ansvar att hålla sig uppdaterad beträffande ny kunskap samt nya 

riktlinjer i syfte att upprätthålla en god yrkeskompetens. 

 

Resultatet i vår studie visar också på bristande kunskap hos sjuksköterskor gällande HLR, 

efter interventioner har de dock fått avsevärt högre kunskapsnivå. Hamilton, (2005) har visat 

att sjuksköterskor generellt förbättrar sin kunskap och säkerhet direkt efter utbildning i HLR, 

men att denna kunskap sedan inte är lika stor efter några månader eftersom att det glöms bort, 

HLR är något som behöver övas på ofta för att bibehålla sin kunskap. 

 



 

 

Sjuksköterskor behöver därför regelbunden repetition av HLR för att bibehålla en bra och 

säker kunskap inför sitt handlande. Därför ifrågasätter författarna interventionerna då ingen 

av dem hade uppföljning av kunskapsnivån efter ett halvår eller senare, och det finns ingen 

vetskap om vilken effekt och hur interventionerna fungerade i längden. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskor står ofta inför svåra etiska beslut vid ett oväntat hjärtstopp och deras uppgift 

är att bibehålla patientens vitala parametrar. Många sjuksköterskor kände en stor stress inför 

HLR och en majoritet fick mardrömmar eller andra tankar efter att ha utfört HLR.  

 

Närstående bör inte vara med vid HLR på grund av att sjuksköterskorna då känner sig 

bevakade. Dock kunde en del sjuksköterskor känna att det var närstående rättighet att vara 

med samt att de närstående kunde se att vårdpersonalen gjorde allt de kunde för att rädda livet 

på patienten.  

 

Sjuksköterskor behöver kontinuerlig utbildning varje halvår i HLR i syfte att kunna bibehålla 

nödvändig kunskap och främja korrekt agerande i akuta situationer som kräver HLR. 

Kunskap gör att sjuksköterskor känner sig mer bekväma och säkrare på sin roll vid ett oväntat 

hjärtstopp. 

 

Både kvalitativa och kvantitativa empiriska studier krävs för att fastställa kunskapsnivåerna i 

Sverige. Därefter bör nya riktlinjer utformas utifrån evidensbaserad forskning. Detta för att få 

en ökad inblick gällande kunskapsnivåerna på Svenska sjukhus samt belysa de känslor och 

upplevelser sjuksköterskor har relaterat till HLR vid oväntade hjärtstopp.  
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kände även att det skapade ett band till de 

närstående. De kunde även se situatione 

n genom de närståendes ögon. 

Grad 2

  

Mäkinen, M., Neimi-

Murola, L., Kaila, 

M., & Castrén, M. 

(2009) Nurses´ 

attitudes twards 

resucitation and 

national 

resuscitation 

guidelines - Nurses 

hesitate to start CPR-

D. Resuscitation. 

Finland. 

Analysera hur effekten 

av HLR utbildning 

påverkade attityden till 

defibrilering och 

riktlinjer. 

   

Kvantitat

iv. 

 

  

297 vid första mät 
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Att utforska den levda 
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Berglund, A., 
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AED training on 

healthcare 

professionals’ self-
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och efter träning. 

   

Kvantitat

iv analys 
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