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Introduktion: Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken globalt och ökar 

risken för hjärtstopp avsevärt. Ett hjärtstopp leder ofrånkomligen till döden om inte 

hjärt-lungräddning inleds inom några minuter. Sjuksköterskor är ofta först på plats vid 

ett hjärtstopp och har därmed en central roll i hjärt-lungräddning, vilket gör det 

intressant att undersöka vad de har för erfarenheter. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

hjärt-lungräddning på sjukhus. 

Metod: Litteraturstudien strukturerades enligt Polit & Becks (2017) niostegsmodell 

med en induktiv ansats. Datainsamlingen genomfördes med sökningar i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycINFO. Urvalsprocessen resulterade, efter 

kvalitetsgranskning i elva stycken artiklar. 

Resultat: Resultatet utgörs av tre stycken huvudkategorier: Känslor, Teamarbete och 

debriefing samt Närvaro av familj. Varje kategori är i sin tur indelad i tre delar: Före, 

under och efter HLR. 

Slutsats: Sjuksköterskors erfarenheter av HLR är mångfacetterade. Upplevda känslor 

varierar från stress och rädsla till stolthet och trygghet. Sjuksköterskor vill öva mer på 

HLR och nästan alla sjuksköterskor identifierar ett behov av debriefing efter 

hjärtstopp. Sjuksköterskors erfarenheter från familjenärvaro vid HLR varierar. Många 

sjuksköterskor tycker det är problematiskt och stressande medan andra tycker det 

höjer prestationsnivån och anser det vara en självklarhet.  
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Introduktion 

World health organization [WHO] uppger att hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste 

dödsorsaken globalt. Totalt avled 9,43 miljoner människor till följd av hjärt-

kärlsjukdomar under 2016 (WHO 2018). Hjärt-kärlsjukdomar var den vanligaste 

dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige under 2016. Tack vare bättre 

förebyggande behandlingar, medicinering och kunskap har andelen dödsfall till följd 

av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige sjunkit från 46 till 35 procent mellan år 2000-2016 

(Socialstyrelsen 2017). Vid hjärt-kärlsjukdom ökar risken för hjärtstopp avsevärt. 

Trots framstegen i behandling av hjärt-kärlsjukdom har inte överlevnaden vid 

hjärtstopp haft samma positiva utveckling, utan mortaliteten är fortsatt mycket hög. 

Endast 20-30 procent av alla patienter som får hjärtstopp på sjukhus överlever 

(O’Donohue et al. 2015; Brummell et al 2016; Kupchik & Bridges 2015). Mer än 

8000 hjärtstopp inträffade i Sverige år 2017 (Svenska Hjärt-lungräddningsregistret 

[SHLR] 2017). Hjärtstopp leder ofrånkomligen till döden om hjärt-lungräddning 

[HLR] inte påbörjas inom några minuter. Sjuksköterskor är ofta först på plats och 

förväntas agera handlingskraftigt i en mycket akut situation (Karim 2016; Brennan et 

al 2016). Uppskattningsvis 60 procent av alla hjärtstopp på sjukhus sker på 

akutmottagningen eller vanliga vårdavdelningar (SHLR 2017).  

Hjärtats fysiologi och hjärtstopp  

Ett friskt hjärta har trots sin ringa storlek en otrolig arbetsförmåga. Under en 

levnadstid på 80 år pumpar hjärtat runt 200 miljoner liter blod med hjälp av nästan 3 

miljarder hjärtslag. Hjärtats huvudsakliga funktion är att upprätthålla blodtrycket och 

cirkulationen i kroppen (Länne 2012). Hjärtat är ett komplext organ och det finns 

många tillstånd som kan föranleda att det stannar. Vanligt förekommande orsaker till 

hjärtstopp är hjärtinfarkt, arytmier, lungemboli eller yttre trauma. Vid ett hjärtstopp 

blir patienten snabbt medvetslös då hjärtat helt upphör att slå eller hamnar i elektriskt 

kaos utan förmåga att pumpa runt blodet i kroppen (Persson & Stagmo 2014; Kupchik 

& Bridges 2015). Inom några minuter uppstår irreversibla skador och patienten dör 

snabbt om tillståndet inte hävs (Citolino Filho et al. 2015). Detta innebär att HLR är 

helt avgörande för att rädda patienten och chansen att överleva minskar med 10 

procent för varje minut som går innan HLR påbörjas (Jackson & Grugan 2015).  

Hjärtstopp i Sverige  

Svenska hjärt-lungräddningsregistret är ett världsunikt nationellt kvalitetsregister över 

hjärtstopp som inträffat på och utanför sjukhus. Syftet med registret är kartläggning 

av vilka som drabbas, omständigheter kring hjärtstoppet samt att registrera effekten 

av behandling. Ett av målen är att identifiera de bästa behandlingsmetoderna för att 

öka patientsäkerheten. Registret inkluderar enbart hjärtstopp där HLR påbörjats, 

således har sannolikt fler än vad som angivits dött på grund av hjärtstopp. År 2017 

rapporterades totalt 8243 hjärtstopp in, av vilka 2458 inträffade på sjukhus. Utav de 

hjärtstopp som skedde på sjukhus räddades 806 människor till livet och kunde skrivas 

ut inom 30 dagar. Sannolikt är dessa siffror högre i verkligheten, då ett av Sveriges 74 

akutsjukhus inte var anslutna till registret vid tidpunkten för summeringen (SHLR 

2017a). I dagsläget överlever 32 procent av alla patienter som drabbas av hjärtstopp 
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på sjukhus i Sverige, vilket kan jämföras med 11 procent som överlever ett hjärtstopp 

utanför sjukhus (SHLR 2017b).  

Hjärt-lungräddning 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning [HLR-rådet] ger följande definition:  
 

“Med hjärt-lungräddning, HLR, avses ventilation av lungorna 

och yttre bröstkompressioner, eventuellt i kombination med 

defibrillering (elektrisk chock genom bröstkorgen). Injektioner 

av läkemedel ges ibland under behandlingen. HLR syftar till 

att återställa spontan cirkulation och andningsfunktion hos en 

person som drabbats av hjärtstopp” (HLR-rådet 2013).  
 

Det har varit fokus på den teoretiska och tekniska delen av HLR i tidigare forskning. 

Många studier undersöker hur väl sjuksköterskor och annan vårdpersonal känner till 

HLR-riktlinjer (Passali et al. 2011; Sánches et al. 2015). En annan del som beforskats 

ingående är kvaliteten på de olika momenten såsom tid till defibrillering, takt och 

djup på kompressioner samt volym på inblåsningar (Pettersen et al 2017; Kupchik & 

Bridges 2015). Detta är självklart viktiga delar av HLR som ska beforskas löpande för 

att utvärdera och omvärdera alla moment. En risk med för mycket fokus på hårda 

fakta, såsom kompressionstakt, är att den mänskliga faktorn förbises (Porter et al 

2018; Robinson et al 2016). I Sverige ska sjuksköterskor uppdatera sin HLR-

utbildning minst en gång per år (HLR-rådet 2018a). Sjuksköterskor är ofta först på 

plats vid hjärtstopp och inleder arbetet att försöka återställa spontan cirkulation och 

andning (Karim 2016; Brennan et al 2016). Vid HLR varvas 30 st bröstkompressioner 

med 2 st inblåsningar. Bröstkompressionerna bör göras i en takt av cirka 100-120 st 

kompressioner per minut och trycket nedåt bör vara 5-6 cm (Brennan et al 2016; 

Kupchik & Bridges 2015; Pettersen et al. 2017). HLR ska enligt Svenska 

Läkaresällskapet [SLS] och Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] utföras tills dess att 

patienten återfår spontan andning och cirkulation eller en läkare i samråd med 

ansvarig sjuksköterska beslutar att återupplivningsförsök ska avslutas (SLS & SSF 

2018). För att lyckas med återupplivningsförsök vid hjärtstopp är det flera faktorer 

som spelar in, detta kallas kedjan som räddar liv (HLR-rådet 2018b). HLR-rådet 

(2013) poängterar att trots optimalt agerande från vården kommer inte alla patienter 

kunna överleva ett hjärtstopp då grundsjukdomen ofta är alltför svår. Följande mål har 

satts upp för hjärtstoppsbehandling inom sjukvård: 

 Larm inom 1 minut 

 Start av HLR inom 1 minut 

 Defibrillering inom 3 minuter vid ventrikelflimmer/ventrikeltakykardi 

 Uppföljning av all utförd hjärtstoppsbehandling (SHLR 2017). 

 
 

Bild 1: Kedjan som räddar liv (HLR-rådet 2018b). Använd med tillåtelse.       



   
 

6 

Sjuksköterskans ansvarsområde och arbetsmiljö  

Legitimerade sjuksköterskor har sex kärnkompetenser som innefattar; personcentrerad 

vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, samt för ledarskap och pedagogiska 

insatser i omvårdnadsarbetet (SSF 2017). Vidare har sjuksköterskor ett ansvar att 

upprätthålla sin yrkeskompetens genom kontinuerligt lärande och genom detta 

säkerställa patientsäkerheten (ICN 2014; SFS 2010:659). För att patienter ska få den 

bästa möjliga vården understryker SSF vikten av att omvårdnad sker i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (SSF 2016). Ett vanligt 

arbetsmiljöproblem för sjuksköterskor är stress, där för hög arbetsbelastning är den 

vanligaste stressfaktorn (Happell et al 2013). Detta är direkt länkat till 

patientsäkerheten då det ofta är sjuksköterskor som noterar en klinisk försämring. 

Genom att agera tidigt vid försämrat kliniskt tillstånd kan hjärtstopp i vissa fall 

undvikas (Pantazopoulos et al 2012). Det är vanligtvis sjuksköterskor som inleder 

återupplivningsförsök och ska leda arbetet i den akuta situationen som ett hjärtstopp 

innebär (Karim 2016). Ett hjärtstopp är en av de stressigaste situationerna 

sjuksköterskor kan uppleva i sin yrkesroll (Fredriksson et al 2006). Vid långvarig 

stress bryts motståndskraften successivt ned och det är skadligt för kroppen på sikt. 

Vid kortvarig stress kan kroppen reagera olika beroende på hur balansen mellan 

belastning och resurs är fördelad. Vid en svår situation där personen känner sig väl 

förberedd kan den tillfälliga stressen aktivera processer i kroppen som hjälper till att 

skärpa koncentrationen, förbättra beslutsförmågan och genom det förbättra resultatet. 

Det motsatta kan uppstå om belastning överstiger resurs. Under stress kan personen 

fatta felaktiga beslut, få tunnelseende och panikkänslor vilket försämrar resultatet 

(LeBlanc 2009).  

 

Problemformulering  

Vid ett hjärtstopp är varje minut dyrbar för patienten och det är en stressig situation 

med hög press på sjuksköterskorna som närvarar. Agerandet vid hjärtstoppet kan vara 

direkt avgörande för patientens möjligheter att överleva. Således är det av intresse att 

få mer kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av HLR på sjukhus. Genom att 

identifiera potentiella förbättringsområden kan sjuksköterskor få en bättre arbetsmiljö, 

vården bli säkrare och därigenom kan utgången förbättras för patienter som drabbas 

av hjärtstopp i framtiden.   

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hjärt-lungräddning på sjukhus. 
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Metod 

Att göra en litteraturstudie syftar till att skapa en sammanställning och översikt av 

kunskapsläget inom ett väl avgränsat område. Detta sker genom insamling av 

befintlig empirisk forskning för att besvara en forskningsfråga. Forskningen ska 

kritiskt granskas, analyseras, sammanställas och sedan ska fynden presenteras utan 

godtycklighet. En litteraturstudie kan med fördel användas för att påvisa luckor i 

kunskapsfältet eller behov av ytterligare forskning (Polit & Beck 2017; Forsberg & 

Wengström 2016). I denna studie har Polit och Becks (2017) niostegsmodell för 

litteraturstudier inom omvårdnad använts (se Figur 1 nedan), dock har steg 6 och steg 

7 bytt plats.   

 
Figur 1: Polit och Becks (2017) flödesschema. Egen tolkning och översättning. 
 

Litteratursökning 

Steg 1 (Polit & Beck 2017) var att formulera syfte och eventuella frågeställningar. 

Steg 2 (Polit & Beck 2017) var val av sökstrategi. CINAHL, PubMed och PsycINFO 

valdes ut genom Polit och Becks (2017) rekommendationer över lämpliga databaser 

för omvårdnadsforskning. Dessa databaser gav en bra översikt över kunskapsläget 

inom omvårdnad. CINAHL är en omvårdnadsdatabas som innehåller praktiskt taget 

alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter i världen. PubMed är en databas med 

primärt fokus på medicinsk forskning men innehåller även omvårdnadsartiklar och 

PsycINFO är en databas inom psykologiforskning (Polit & Beck 2017).  

 

Sökord valdes ut för att finna artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte. 

Sökningarna gjordes med Headings i CINAHL, MeSH i PubMed, Thesaurus i 

PsycINFO samt i fritext. För att alla artiklar som motsvarade studiens syfte skulle 

inkluderas så kombinerades olika synonymer. För att finna artiklar om hjärtstopp 

användes heart arrest eller cardiac arrest i CINAHL och PubMed medan heart 
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disorder användes i PsycINFO. I samtliga databaser söktes HLR genom 

cardiopulmonary resuscitation, resuscitation, cardiopulmonary eller CPR. Slutligen 

för att finna artiklar om sjuksköterskors erfarenheter användes en rad kombinationer. I 

CINAHL var nurse attitude den Heading som bäst motsvarade sjuksköterskors 

erfarenheter då attitude betyder “the views and feelings of nurses”. I PubMed och 

PsycINFO fanns inte någon sökterm för sjuksköterskors erfarenheter utan där gjordes 

sökningen i fritext. För att säkerställa att sökningen inkluderade alla tänkbara artiklar 

med erfarenheter gjordes fritextsökningar med: nurs* experience*, nurs* perspective* 

och nurs* perception*. När sökord avslutas med trunkering (*) tas alla ändelser med 

(Polit & Beck 2017). Detta gjorde att ordet nurs* inkluderade orden nurse, nurses och 

nursing, vilket innebär att det inte behöver vara tre olika sökningar. Breda sökningar 

gjordes med booleska operatören “OR” för ett så heltäckande resultat som möjligt. 

Sökningarna kondenserades ner genom att kombinera med booleska operatören 

“AND”, vilket resulterade i att alla artiklar som inte innehöll samtliga delar togs 

bort.   

 

Inklusionskriterier 
Artiklar publicerade mellan 2008-2018 användes för att säkerställa aktuellt material. 

Enbart artiklar gällande patienter över 18 år och utgivna på engelska eller svenska 

inkluderades. Artiklarna skulle vara peer-reviewed samt etiskt granskade. 

Exklusionskriterier 

Artiklar angående hjärtstopp och HLR utanför sjukhus exkluderades. Översiktsartiklar 

samt artiklar gällande materiella utvärderingar, av exempelvis defibrillatorer, valdes 

bort. Slutligen exkluderades artiklar som enbart handlade om specialistutbildade 

sjuksköterskors erfarenheter.  

 

Steg 3 (Polit & Beck 2017) bestod i att genomföra databassökningar, inhämta material 

samt dokumentering av genomförandet. Sökningarna genomfördes enligt 

nedanstående tabeller.  

 

Tabell 1: Resultat av databassökning i CINAHL 
 

 Sökord Datum Träffar Urval 1  Urval 2 Urval 3 

S1 (MH “Heart arrest”) OR cardiac arrest (ft) 181004 6207    

S2 (MH “Resuscitation, Cardiopulmonary“) 

OR cardiopulmonary resuscitation OR cpr 

(ft)   

181004 5002    

S3 (MH “Nurse Attitudes”) OR nurs* 

experienc* OR nurs* perspectiv* OR 

nurs* perception* (ft) 

181004 49269    

S4 S1 AND S2 181004 2501    

S5 S1 AND S3 181004 156    

S6 S2 AND S3 181004 234    

S7 S1 AND S6 181004 80  28 15 6 

(ft) = fritextsökning 
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Tabell 2: Resultat av databassökning i PubMed 
  

 Sökord Datum Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Heart arrest [MeSH] OR cardiac arrest (ft) 181004 28571    

S2 Cardiopulmonary resuscitation [MeSH] 

OR resuscitation, cardiopulmonary OR 

cpr (ft) 

181004 14109    

S3 Nurs* attitude OR nurs* perspectiv* OR 

nurs* experienc* OR nurs* perception* 

(ft)  

181004 91043 

 

   

S4 S1 AND S2  181004 7922    

S5 S1 AND S3 181004 333    

S6 S2 AND S3 181004 384    

S7 S1 AND S6  181004 142 (9) 32 14 5 

( ) = externa dubbletter, (ft) = fritextsökning 

 

 

Tabell 3: Resultat av databassökning i PsycINFO   
 

   Sökord Datum Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Heart disorder [Thesaurus] or cardiac 

arrest (ft) 

181004 4754    

S2 CPR [Thesaurus] or cardiopulmonary 

resuscitation (ft) 

181004 463    

S3 Nurs* OR nurs* attitude* OR nurs* 

experienc* OR nurs* perspectiv* OR 

nurs* perception* (ft) 

181004 79726    

S4 S1 AND S2 181004 123    

S5 S1 AND S3 181004 1121    

S6 S2 AND S3 181004 158    

S7 S1 AND S6 181004 30 (4) 4 3 1 

( ) = externa dubbletter, (ft) = fritextsökning 

 

Urvalsprocessen 

Databassökningen resulterade i 80 st artiklar i CINAHL, 142 st artiklar i PubMed 

respektive 30 st artiklar i PsycINFO, totalt 239 st (se tabell 1, 2 och 3 ovan).  

 

Urval 1 
I steg 4 (Polit & Beck 2017) lästes titel och abstrakt igenom och diskuterades i 

samtliga artiklar, totalt 64 st, undantaget dubbletterna. Det material som valdes bort 
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till urval 1 var artiklar som enbart handlade om specialistsjuksköterskors erfarenheter, 

patientperspektiv, sjuksköterskestudenter, HLR-instruktörer eller utvärderingar av 

teknisk utrustning. De artiklar som fortsatt överensstämde med studiens syfte 

inkluderades vidare till urval 2. 

 

Urval 2 
I steg 5 (Polit & Beck 2017) lästes alla artiklar igenom i sin helhet. Först lästes 

artiklarna igenom var för sig och sedan diskuterades de gemensamt för att selektera 

till urval 2. Urval 2 bestod av totalt 32 artiklar. De artiklar som föll bort hade en 

inriktning som inte motsvarade studiens syfte eller visade sig vara review. Manuella 

sökningar genomfördes i samtliga databaser vilket resulterade i att ytterligare två 

artiklar tillkom.  

 

Urval 3 
Steg 6 (Polit & Beck 2017) bestod av kvalitetsgranskning. De resterande 13 st 

artiklarna i urval 3 kvalitetsgranskades enligt Polit och Becks (2017) 

granskningsmallar ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” 

och ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. Två artiklar 

exkluderades efter kvalitetsgranskningen då de inte uppfyllde viktiga kriterier i 

kvalitetsgranskningen. En artikel föll bort på grund av att metoddelen var ofullständig 

och i en annan var urval och bortfall inte tillräckligt förklarat. Efter 

kvalitetsgranskningen återstod elva artiklar. Artiklarna som användes i resultatet 

återfinns i artikelmatrisen (se bilaga 1). I steg 7 (Polit & Beck 2017) kodades och 

sammanfattades materialet.   

 

Databearbetning och analys 

Steg 8 (Polit & Beck 2017) var databearbetning och ett induktivt sökande efter 

återkommande kategorier, vilket innebar att förbehållslöst granska materialet. 

Artiklarna kategoriserades numerärt 1-11 och lästes igenom separat. Därefter 

diskuterades artiklarnas huvudfynd igenom gemensamt. Slutligen, enligt steg 9 (Polit 

& Beck 2017), färgmarkerades och sammanställdes det innehåll som motsvarade 

studiens syfte där det efter noggrann resultatbearbetning framkom tre kategorier.  

 

Forskningsetiska överväganden  
I denna litteraturstudie har enbart vetenskapliga artiklar som är granskade och 

godkända av en etisk nämnd använts. Noggrann referenshantering och 

källredovisning har tillämpats genom hela studien. Samtliga resultat redovisas och 

presenteras i resultatdelen utan förbehåll, vilket Polit och Beck (2017) understryker är 

viktigt. Vetenskapsrådet (2017) framhåller dessa åtgärder som nödvändiga för att 

undvika forskningsetiska övertramp som fabricering, falsifiering, plagiering eller 

vinkling av data. Slutligen har elektroniskt lexikon använts för att översättning från 

engelska till svenska skulle ske korrekt.  
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie baserades på elva (n=11) artiklar. Av dessa var sex 

(n=6) kvalitativa, fyra (n=4) kvantitativa och en (n=1) mixed-metod. I artiklarnas 

resultat identifierades tre kategorier; “Känslor”, “Teamarbete och debriefing” och 

“Närvaro av familj”. Dessa kategorier presenteras i sin tur i tre delar: före, under och 

efter HLR. 

 

Känslor 

Sjuksköterskor vittnar om HLR som en våldsam handling under hård press vilket gör 

att det väcker känslor (DeKeyser et al. 2012; Lee & Cha 2017; Sak-Dankosky et al. 

2017; Walker 2013).  

 

Före HLR 

Givet den brutala naturen av HLR erfar sjuksköterskor att det ibland är oetiskt att 

inleda återupplivningsförsök. Det kan uppstå svåra etiska dilemman där 

sjuksköterskans egna uppfattning om patientens bästa inte överensstämmer med det 

professionella kravet att inleda HLR (DeKeyser et al 2012; Sævareid & Balandin 

2011). För att komma runt detta dilemma sker ibland halvhjärtad HLR, så kallade 

“slow codes”, vilket en sjuksköterska motsätter sig kraftigt:  

  

“I think it is cowardly, to use a strong word, cowardly to start 

resuscitation with quotation marks, and do a halfway effort… Then 

someone has not been doing their job, and not asked the difficult 

questions because they think it is hard. It is certainly not that the 

patient finds it hard” (Sævareid & Balandin 2011, s. 1744). 

 

Flera sjuksköterskor menar att de bär på en rädsla för att begå misstag eller inte kunna 

prestera vid ett hjärtstopp (Lee & Cha 2017). Dessa känslor består av fruktan att skada 

patienten, begå misstag som resulterar i att patienten dör och som följd riskera att bli 

stämd (Dwyer & Friel 2015; Walker 2013). Detta resulterar i att HLR ses som en 

börda av vissa sjuksköterskor (Lee & Cha 2017). 

 

Under HLR 

Vissa sjuksköterskor erfar att stress ofta utgör en barriär för att prestera väl under 

HLR (Sook Roh et al. 2013). Andra menar att personlig stress inte är ett hinder vid 

HLR (Citolino Filho et al. 2015). Bara en av tre sjuksköterskor uppgav att de känner 

sig säkra eller mycket säkra på att de kan behålla lugnet och vara fokuserade under 

den hårda pressen som HLR utgör (Sook Roh et al. 2013). En återkommande negativ 

känsla var att utföra HLR skapar stress, prestationskrav, skam och osäkerhet hos 

sjuksköterskor (Citolino Filho et al. 2015; Clark & McLean 2018; Lee & Cha 2017; 

Walker 2013).  

 

Efter HLR  

Att känna en patient väl kan resultera i att sjuksköterskan reagerar starkare när HLR 

misslyckas och patienten avlider (Clark & McLean 2018). Sjuksköterskor erfar att 

HLR på yngre patienter är särskilt svårt att bearbeta (Lee & Cha 2017). En 
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sjuksköterska har erfarenhet av att kollegor till och med sagt upp sig på grund av 

påfrestande och traumatisk HLR (Clark & McLean 2018). När patienter har överlevt 

ett hjärtstopp framkallade det däremot känslor av stolthet och en ökad tro på sin 

kompetens som sjuksköterska (Lee & Cha 2017; Walker 2013). Dock uppgav en 

sjuksköterska att vid framgångsrik HLR på äldre patienter (85 år eller äldre) har det 

ibland känts vemodigt då agerandet kanske gått emot patientens autonomi och rätt till 

en naturlig död (Sævareid & Balandin 2011). På det personliga planet menar 

sjuksköterskor att på grund av starka känslor som uppkommer är det viktigt att få stöd 

och tröst (Clark & McLean 2018).  

 

“When the patient is dead and the CPR is over, I do not have anything 

on my mind at the moment. I speed up terminal care. It comes back to 

me after a while. I drink a lot and cry” (Lee & Cha 2017, s. 30).  

 

Teamarbete och debriefing 

Flera sjuksköterskor identifierade teamarbete som en nyckelfaktor vid HLR och ett 

väl fungerande team är avgörande för patientens chans att överleva (DeKeyser et al. 

2012; Porter et al 2018; Robinson et al 2016; Sævareid & Balandin 2011). Vidare 

menade en majoritet av tillfrågade sjuksköterskor att de skulle önska debriefing efter 

ett hjärtstopp men att det sällan sker (Clark & McLean 2018; Lee & Cha 2017; 

Robinson et al. 2016).  
 

Före HLR 

Sjuksköterskor arbetar närmast patienterna och är ofta de som lyfter frågan till läkare 

om det är lämpligt att avstå från HLR vid hjärtstopp. Sjuksköterskor har erfarenheter 

av att inte få gehör från läkare och de har upplevt att läkare har dålig förståelse för de 

etiska dilemman som sjuksköterskan ställs inför (DeKeyser et al. 2012; Sævareid & 

Balandin 2011). Flera sjuksköterskor uttryckte önskan om att deras åsikt ska vägas in 

oftare i beslutsfattandet om vårdbegränsning (DeKeyser et al. 2012; Sævareid & 

Balandin 2011; Clark & McLean 2018). De flesta vill även repetera sina kunskaper 

oftare och att utbildningen ska vara in-situ, det vill säga, öva på verklighetstrogna 

simuleringar (Robinson et al 2016; Sook Roh et al. 2013). Vissa sjuksköterskor 

menade exempelvis att de inte är tillräckligt bekanta med akututrustning för att 

hantera ett hjärtstopp på ett optimalt sätt (Citolino Filho et al. 2015). Sjuksköterskor 

har funnit det användbart att utse en teamledare redan i början av ett arbetspass för att 

undvika missförstånd när ett hjärtstopp väl sker (Porter et al 2018).  
 

Under HLR 

Nästan alla sjuksköterskor menade att en tydlig ledare förbättrar kvaliteten på HLR 

(Robinson et al 2016). Otydlig rollfördelning och stressade kollegor uppgav flera 

sjuksköterskor vara ett av problemen vid HLR (Robinson et al 2016; Citolino Filho et 

al. 2015). Sjuksköterskor har också erfarenhet av att det är för mycket personal som 

svarar på ett hjärtstoppslarm vilket upplevs störa arbetet (Citolino Filho et al. 2015). 

När det existerar interna konflikter inom teamet kan det få effekt på hur arbetet utförs. 

Sjuksköterskor menar att dålig stämning och hård jargong i teamet har negativ 

påverkan på personal och på patientsäkerheten (Citolino Filho et al. 2015; Dwyer & 

Friel 2015; Lee & Cha 2017). Ett välfungerande team har positiv inverkan och 



   
 

13 

sjuksköterskor önskar i stor utsträckning mer utbildning i att leda arbetet under 

återupplivningsförsök (Robinson et al 2016). 
  

“Nursing staff often had to stand up and almost take over the medical 

leadership roles at times, when they felt that the medical leader was 

not performing to the expected standard of a person who should be in 

a leadership role” (Porter et al 2018, s. 17). 

 

Efter HLR   

Trots att debriefing rekommenderas uppgav en majoritet av sjuksköterskor att det 

sällan eller aldrig sker debriefing efter ett hjärtstopp (Robinson et al 2016). Flera 

sjuksköterskor har identifierat ett behov av debriefing och beroende på 

omständigheterna kring hjärtstoppet ansågs debriefing vara av olika stor vikt. 

Sjuksköterskor menade att det finns olika fördelar med debriefing. Det går att dra 

yrkesmässiga lärdomar från vad som gått rätt och fel medan det på det personliga 

planet ges möjlighet att samtala om svåra erfarenheter (Clark & McLean 2018).  
 
 

“There needs to be a lot more of them, because I think there are a lot of 

people that go home and worry. I don’t think we are very good at taking 

care of each other” (Clark & McLean 2018, s. 4). 
 

I frånvaro av organiserad debriefing hanterar sjuksköterskor sina erfarenheter genom 

att prata med kollegor, sina närstående eller hålla det för sig själva (Lee & Cha 2017). 

Tidsbrist och stressig arbetsmiljö antogs vara de främsta skälen till att debriefing sker 

så sällan (Clark & McLean 2018; Lee & Cha 2017).  
 

Närvaro av familj 

Att ha familjemedlemmar närvarande vid HLR upplevs väldigt olika av 

sjuksköterskor. Många sjuksköterskor är positivt inställda medan en liten majoritet 

tycker det påverkar negativt (Citolino Filho et al. 2015).  
 

Före HLR  

Uppfattningarna hos sjuksköterskor varierar från att familjen borde erbjudas 

möjligheten att närvara (Dwyer & Friel 2015) till att det inte borde vara ett alternativ 

(Sak-Dankosky et al. 2017). En stor majoritet sjuksköterskor känner sig inte adekvat 

förberedda att utföra HLR, vilket påverkar attityden och villigheten att låta familjen 

närvara (Sak-Dankosky et al. 2017; Sook Roh et al. 2013). Bland de sjuksköterskor 

som var negativt inställda uppgavs stress som ett av de främsta skälen till att inte låta 

familjen närvara vid ett framtida hjärtstopp (Dwyer & Friel 2015; Walker 2013). En 

farhåga var också att närvaro av chockade och ledsna anhöriga i rummet enligt en del 

sjuksköterskor kan göra det svårt att fokusera, eftersom de vill finnas där för familjen 

också (Sak-Dankosky et al. 2017). 
 

Under HLR 

De sjuksköterskor som hade positiva erfarenheter uppgav att närstående kan ge viktig 

bakgrundsinformation om patienten och att arbetet förbättrades av att ha familjen 

närvarande (Walker 2013). Vissa sjuksköterskor ser familjenärvaro som en risk för att 

HLR pågår onödigt länge, jämfört med om de inte varit där (Dwyer & Friel 2015). 

Vid ett hjärtstopp krävs det mycket personal vilket gör det trångt och svårarbetat i 

rummet. Att familjenärvaro bidrar till problemet med för mycket folk var ett av de 
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främsta hindren enligt sjuksköterskor (Dwyer & Friel 2015; Lee & Cha 2017; Sak-

Dankosky et al. 2017). Flera sjuksköterskor menar att det redan är en stressad 

situation som förvärras då familjens närvaro gör personalen mer orolig för att begå 

misstag (Dwyer & Friel 2015; Walker 2013).  
 

“It’s 100 times more stressfull for the staff to have relatives standing 

while you’re doing resuscitation. It’s very stressfull having relatives 

there … that’s my experience” (Walker 2013, s. 455). 

 

Efter HLR 

Sjuksköterskor menade att, i de fall som patienten dör, var det tröstande för familjen 

att se med egna ögon att personalen har gjort sitt yttersta för att rädda patienten. 

Sjuksköterskor anser att det är värdefullt för anhöriga att vara med patienten i slutet 

av livet och att det blir lättare för familjen att acceptera döden (Dwyer & Friel 2015; 

Sævareid & Balandin 2011; Walker 2013). Mer erfarna sjuksköterskor poängterade 

att när de fått erfarenhet från hjärtstopp och blivit mer trygga i sin yrkesroll upplevdes 

det inte längre hotfullt att ha familjen närvarande (Walker 2013). När familjenärvaro 

ansågs negativt menade sjuksköterskor att det kunde vara skadligt för patientens 

familj att ha bevittnat de brutala återupplivningsförsöken och de riskerade att bli än 

mer traumatiserade i efterhand (Dwyer & Friel 2015; Lee & Cha 2017). 
 

“Compression looks very painful. Blood squirting, repeated invasive 

procedures, and cardiac shock… These would seem hugely traumatic to 

the family, later” (Lee & Cha 2017, s. 31).  
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av HLR 

på sjukhus. Ur resultatet framkom tre kategorier “Känslor”, “Teamarbete och 

debriefing” och “Närvaro av familj”, vilka i sin tur delades upp i före, under och efter 

HLR. Sjuksköterskor har erfarenhet av att HLR framkallar starka känslor. HLR får 

sjuksköterskor att känna stress och rädsla men även stolthet, ökat självförtroende och 

stärkt tro på sin kompetens. Erfarenheter från HLR får sjuksköterskor att poängtera 

vikten av ett välfungerande team, vilket påverkar både personalens välbefinnande och 

patientsäkerheten. För att förbättra teamarbetet och den egna kompetensen vill 

sjuksköterskor öva oftare i simuleringar. Sjuksköterskor har mycket varierande 

erfarenheter av hur familjenärvaro påverkar dem själva och deras arbete. Många 

tycker det är stressande och negativt medan andra anser att det är prestationshöjande 

och positivt.  

 

Resultatdiskussion 

En aspekt av HLR som drabbar sjuksköterskor känslomässigt är hjärtstopp där det 

saknas beslut om att avstå från återupplivningsförsök. Ett svårt dilemma som kan 

uppstå i en sådan situation är att sjuksköterskans egna uppfattningar om vad som är 

bäst för patienten inte överensstämmer med kravet på att inleda HLR. Många 

sjuksköterskor anser att “slow codes” är uteslutet då det ses som ett övergrepp på 

patienten att göra HLR när målet inte är återupplivning (DeKeyser et al 2012; 

Sævareid & Balandin 2011). En intressant aspekt var att undersökningar funnit att 

sjuksköterskor inte bara känner till fenomenet “slow codes” utan aktivt praktiserar det 

trots att det strider mot både etiska och juridiska riktlinjer. De patienterna som främst 

får “slow code”-behandling är de med dålig medicinsk prognos och multisjuklighet, 

vilket liknar kriterier för vårdbegränsningar. Hög ålder resulterade oftare i att 

patienten omfattades av vårdbegränsning beslut men patientens ålder var inte en 

avgörande faktor för om “slow codes” användes (DeKeyser et al. 2018). 

Beslutsfattande kring HLR tros bero på flera aspekter som syn på patientens 

autonomi, viljan att göra gott, religiös påverkan och läkares benägenhet att ta 

diskussionen med patient och närstående (Dzeng et al 2015; Cheraghi et al. 2016).  

 

Resultatet visar att teamarbete är en nyckelfaktor för framgångsrik HLR. Ett gott 

samarbete behövs både mellan sjuksköterskor och mellan sjuksköterskor, läkare och 

undersköterskor. Detta är avgörande för både personalens välbefinnande och för 

patientsäkerheten (DeKeyser et al. 2012; Robinson et al 2016; Sævareid & Balandin 

2011). Sjuksköterskors arbetsmiljö och arbetsbelastning har visat sig inverka direkt på 

patientsäkerheten. På sjukhus som klassats med dålig arbetsmiljö hade patienterna 

hela 16 procent lägre chans att överleva ett hjärtstopp och för varje extra patient en 

sjuksköterska ansvarar för minskar chansen med 5 procent (McHugh et al. 2016). För 

de allra flesta sjuksköterskor är hjärtstopp ett ovanligt inslag i yrkesvardagen vilket 

gör det svårt att få in rutiner. Flera sjuksköterskor önskar att öva mer och att öva 

simuleringar i team (Robinson et al 2016; Sook Roh et al. 2013). Maharamus et al. 

(2016) föreslår simuleringsträning i team. De undersökte hur ett två timmars 

träningsprogram inverkar på teamprestationen. De menade att två timmars simulering 

har positiv effekt på prestationen och att detta bör integreras i fler HLR-utbildningar. 
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De konkluderar med att bra teamarbete och kommunikation minskar fel och förbättrar 

patientsäkerheten. Sullivan et al. (2014) framhåller också att övning i HLR måste ske 

oftare in-situ och kan vara så kort som 15 minuter. De fann att utbildning var tredje 

månad förbättrade kunskaperna i HLR. Däremot hade utbildning så ofta som 

varannan månad inte någon ytterligare positiv effekt jämfört med var tredje månad. 

Intressant nog pekar många studier på att träning bör ske oftare och i en annan form 

än vad som görs idag, vilket visar ett behov av förändring på området.   

 

Både känslor och förbättring av teamarbete kan bearbetas inom ramen för debriefing. 

Sjuksköterskor önskar i stor utsträckning att debriefing ska erbjudas efter de varit med 

vid ett hjärtstopp (Clark & McLean 2018; Lee & Cha 2017; Robinson et al 

2016). Liknande resultat uppkom i en studie av Khpal och Coxwell Matthewman 

(2016). Enligt deras studie med personal från “cardiac arrest team” vill även 

specialistutbildade sjuksköterskor i mycket större utsträckning erbjudas debriefing. 

Hela 93 procent trodde att debriefing skulle förbättra deras individuella prestation, 95 

procent menade att det skulle förbättra teamprestationen och 88 procent menade att 

det skulle förbättra patientsäkerheten. Totalt uppgav 72 procent att de aldrig erbjudits 

debriefing (Khpal & Coxwell Matthewman 2016). Det är anmärkningsvärt att en så 

tydlig majoritet av alla tillfrågade sjuksköterskor både anser sig behöva och vilja ha 

debriefing, men att detta så sällan verkar genomföras rutinmässigt.  

 

Förutom att sjuksköterskor känner sig otillräckligt förberedda för att utföra HLR är 

många inte förberedda att bjuda in familjen att närvara (Sak-Dankosky et al. 2017; 

Sook Roh et al. 2013). I en studie uppgav familjerna som själva närvarat vid HLR att 

de önskar att få närvara vid återupplivningsförsök av deras närstående (Toronto & 

LaRocco 2018). Sjuksköterskor tror ibland att familjemedlemmar riskerar att bli 

traumatiserade av att bevittna HLR (Dwyer & Friel 2015; Lee & Cha 2017). Många 

familjer uppgav att detta inte var fallet, de ansåg att de i samtliga fall ska erbjudas 

möjligheten att delta, men att vissa väljer ändå att avstå från att närvara i rummet 

(Toronto & LaRocco 2018). Det föreligger en egendomlig skillnad i sjuksköterskors 

ambivalens till familjenärvaro jämfört med familjernas enighet i frågan. Således krävs 

mer utbildning och kunskap hos sjuksköterskor även i detta ämne.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien utgick från Polit & Becks (2017) niostegsmodell för att arbetet 

skulle ske strukturerat och således gå att upprepa. I denna studie gjordes dock en 

förändring i flödesschemat, steg 6 och steg 7 bytte plats. Det ansågs mer logiskt att 

kvalitetsgranska artiklarna innan materialet kodas och abstraheras. Databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycINFO användes för att finna källmaterial inom 

omvårdnadskontext och besvara syftet. Databassökningarna upprepades flera gånger 

under studien för att säkerställa att inget relevant material försummades. Dock 

resulterade detta inte i några ytterligare artiklar.   

 

Tidsintervallet valdes för att säkerställa aktuell forskning och en tillräcklig volym av 

material. Sökningar gjordes på artiklar mellan 2014-2018 men gav inte tillräcklig 

volym artiklar. På grund av begränsade språkkunskaper inkluderades enbart artiklar 

på engelska och svenska. För att översättning skulle ske korrekt från engelska till 

svenska användes elektroniskt lexikon. Om artiklar på andra språk hade inkluderats 
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kunde resultatet blivit annorlunda, då en annorlunda språklig och kulturell kontext 

kan påverka hur sjuksköterskor erfar situationer som HLR.  

 

Sökorden valdes noggrant ut för att materialet skulle motsvara studiens syfte. 

Sökorden för hjärtstopp; cardiac arrest och heart arrest samt HLR; cardiopulmonary 

resuscitation och CPR föll sig naturliga att använda då de är direkta översättningar 

mellan engelska och svenska. Erfarenheter var svårare att rama in då flera olika 

synonymer till erfarenheter kan vara användbara. Efter testsökningar användes till slut 

en kombination av; Nurse attitudes, nurs* experienc*, nurs* perspectiv* och nurs* 

perception*. Denna slutgiltiga sökning visade sig rama in sjuksköterskors 

erfarenheter i olika typer av studier. Sökningarna resulterade i en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa artiklar som varierade från intervjustudier till 

enkätstudier. De kvalitativa artiklarna var i majoritet och bidrog med en djupare 

analys av sjuksköterskors erfarenheter vilket stärker litteraturstudiens 

bekräftelsebarhet. De kvantitativa artiklarnas nackdel var att svaren gavs i färdiga 

frågeformulär vilket kan göra att potentiellt värdefull information inte kom fram. 

Dock stärks studiens generaliserbarhet genom att de gav ett bredare underlag att 

basera resultatet på, då flera av studierna innehöll svar från flera hundra 

sjuksköterskor. 

 

Resultatartiklarna hade en bred geografisk spridning, då alla världsdelar är 

representerade utom Afrika. Det fanns artiklar från afrikanska länder med i de första 

urvalen men de höll tyvärr inte tillräckligt hög vetenskaplig kvalité för att inkluderas, 

vilket också kan ha påverkat resultatet. Det är möjligt att sjuksköterskor från den 

afrikanska kontinenten har andra erfarenheter från HLR som påverkas av hur 

utvecklad vården är och vilka andra utmaningar de står inför. Det fanns artiklar om 

svenska sjuksköterskors erfarenheter av HLR, men de var alla gjorda i kontext av 

specialistutbildade sjuksköterskor vilket resulterade i att de exkluderades i denna 

studie.  

 

Bearbetning av data genomfördes systematiskt genom noggrann genomläsning av 

artiklarna, först separat och därefter gemensamt. Relevanta avsnitt färgmarkerades 

först separat och jämfördes sedan gemensamt för att sedan kunna gruppera och 

analysera uppkomna kategorier. Detta gjordes för att undvika felaktiga och 

förutfattade tolkningar av innehållet. Vid den initiala dataanalysen togs fem kategorier 

fram men vid djupare inläsning och ytterligare bearbetning av resultatet 

kondenserades dessa ner till tre.  

 

Klinisk betydelse 

Denna litteraturstudie påvisar brister i sjuksköterskors arbetsmiljö före, under och 

efter HLR, vilket har en direkt påverkan på patientsäkerheten. Baserat på resultatet i 

denna studie borde sjuksköterskor öva på HLR oftare och in-situ. Vidare pekar 

resultatet på att debriefing bör införas för att sjuksköterskor ska få utvecklas 

professionellt och ventilera erfarenheter på det personliga planet. Behovet av 

organiserad debriefing kan sannolikt appliceras även på andra svåra situationer 

sjuksköterskors ställs inför.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Fler studier bör genomföras för att utvärdera effekten av mer frekvent utbildning in-

situ, för att se hur detta påverkar HLR. Vidare bör även mer forskning bedrivas på hur 

sjuksköterskor upplever hjärtstopp när det sker organiserad debriefing efteråt.  

 

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor erfar att HLR framkallar känslor 

såsom stress, rädsla, ångest men även stolthet, ökat självförtroende och stärkt tro på 

sin kompetens. Många sjuksköterskor uppger att de känner sig otillräckligt förberedda 

för att hantera ett hjärtstopp. Sjuksköterskor framhåller att en tydlig ledare är viktigt 

vid HLR men att det inte alltid finns och av den anledningen önskar de mer övning in-

situ. Således identifieras även ett gott teamarbete som avgörande för en patientens 

chans att överleva ett hjärtstopp. För att tillgodose sjuksköterskors professionella och 

personliga behov behöver debriefing införas som en rutin efter HLR vid ett hjärtstopp. 

Detta antas kunna både förbättra omhändertagandet personalen och förbättra 

patientsäkerheten. Sjuksköterskor har vitt skilda erfarenheter av familjenärvaro vid 

HLR. Många upplever det stressande medan mer erfarna sjuksköterskor i större 

utsträckning är positivt inställda.  
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Titel Syfte Metod Huvudfynd 

Clark, R. & 

McLean, C. 
  

Storbritannien 

2018 

2018 

The professional and 

personal debriefing needs 

of ward based nurses after 

involvement in a cardiac 

arrest: An explorative 

qualitative pilot study 

Identifiera sjuksköterskors 

behov av debriefing efter 

att ha varit med om ett 

hjärtstopp, samt att 

undersöka eventuella 

hinder för deltagande i 

debriefing. 

Metod: Kvalitativ metod, 

explorativ design. 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Antal deltagare: 7 st 

Bortfall: 0 st 

Debriefing efter hjärtstopp är en outnyttjad 

möjlighet att tillgodose sjuksköterskors 

professionella och personliga behov. 

Potentiellt kan debriefing förbättra 

utgången för patienten, utveckla 

sjuksköterskans kompetens och möta 

sjuksköterskans känslomässiga behov.    

Citolino, M., 

Santos, ES., 

Silva RDE. & 

Nogueira, Lde. 
  
Brasilien 

2015 

Factors affecting the 

quality of 

cardiopulmonary 

resuscitation in inpatient 

unit: perception of nurses’ 

Identifiera sjuksköterskors 

uppfattning om vilka 

faktorer som påverkar 

kvaliteten på hjärt- 

lungräddning på vuxna. 

Metod: Kvantitativ metod, 

deskriptiv och explorativ design. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Enkät. 

Antal deltagare: 51st. 

Bortfall: 2 st, på grund av 

ofullständigt ifyllda svar. 

Sjuksköterskor identifierar flera faktorer 

som påverkar HLR-kvalitet. Främst 

pekades för mycket eller stressad personal, 

ovana att hantera akutmaterial och närvaro 

från familjemedlemmar ut som hinder. 

Vidare identifierades att en tydlig ledare 

förbättrar kvaliteten.    

DeKeyser, G. 

F., Kaufman, N., 

Israel, S., & 

Eniav, S. 
  
Israel 

2012 

Resuscitation in general 

medical wards: who 

decides? 

Undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter och attityd 

kring återupplivning med 

fokus på att låta bli att 

agera när situationen anses 

lönlöst. 

Metod: Kvantitativ metod, 

korrelationsanalys. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Enkät 

Antal deltagare: 142st 

Bortfall: 22 st, på grund av 

ofullständigt ifyllda svar. 

Sjuksköterskor upplever att de ofta utesluts 

från beslutsfattande kring huruvida en 

patient ska omfattas av vårdbegränsning. 

Ett resultat av detta är att vissa 

sjuksköterskor istället aktivt fördröjer 

initiering av HLR då det strider mot vad de 

anser är bäst för patienten.   



   
 

2 

Dwyer, T. & 

Friel, D. 
 

Australien 

2015 

Inviting family to be 

present during 

cardiopulmonary 

resuscitation: Impact of 

education 

Undersöka hur utbildning 

påverkar förändring av 

attityder hos vårdpersonal 

till att ha familjer 

närvarande vid ett 

hjärtstopp. 

Metod: Mixed metod, 

kvasiexperimentell design 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor, en och en. Följt av 

en intervention, därefter nya 

intervjuer. 

Antal deltagare: 29 st. 

Bortfall: 11 st deltog inte i 

följande intervention eller 

uppföljande studie. 

Utbildning visar sig i detta fall ha en 

begränsad inverkan på sjuksköterskors 

attityder till att ha familj närvarande vid 

HLR. 

Sjuksköterskor uppgav att de inte är 

förberedda eller självsäkra nog att bjuda in 

familjen att närvara. Vidare menar många 

att tanken på detta framkallar ångest och 

stresskänslor. De som har tidigare 

erfarenheter av HLR med familj 

närvarande tenderar att vara mer positivt 

inställda. 

Lee, M-R. & 

Chiyoung, C. 
  
Sydkorea 

2017 

Emergency department 

nurses’ experience of 

performing CPR in South 

Korea 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskor på akutens 

erfarenheter av att utöva 

hjärt-lungräddning. 

Metod: Kvalitativ metod, 

innehållsanalys. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor, en och en. 

Antal deltagare: 20 st 

Bortfall: 3 st, två ville inte bli 

inspelade, en hade inte deltagit i 

HLR under de senaste tre 

månaderna vilket var ett 

exklutionskriteria. 

Sjuksköterskor på akutmottagning kände 

oro inför HLR, oavsett kompetens och 

förmåga. Många uppgav att de mådde 

psykiskt dåligt efter ett hjärtstopp. 

Förbättringspotential identifierades på 

chefsnivå för att lätta personalens börda. 

Sjuksköterskor uppgav även att de kan 

växa i sin roll och dra lärdom av HLR och 

defriefing. 

Porter, E. J., Cant, 

P. R. & Cooper, J. 

S.  

 

Australien 

2018 

Rating teams’ non-technical 

skills in the emergency 

department: A qualitative 

study of nurses’ experience 

Undersöka hur icke-tekniska 

färdigheter kan påverka 

teamarbetet och 

teamprestationerna vid 

återupplivning.  

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Tre st 

semistrukturerade fokusgrupps- 

intervjuer.  

Antal deltagare: 17 st 

Bortfall: 0 st 

Användandet av instrument likt ”TEAM” – 

team emergency assessment measure, som 

lägger fokus på icke-tekniska element vid 

återupplivning upplever sjuksköterskor som 

användbart. Både för att förbättra samarbetet 

med andra professioner och mer andra 

sjuksköterskor.  
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Robinson, S. P., 

Shall, E. & 

Rakjit, R. 
  
Storbritannien 

2016 

Cardiac arrest leadership: 

in need of resuscitation? 

Undersöka uppfattningar 

kring ledarskap och 

teamarbete hos de som 

svarar på hjärtstoppslarm 

samt att undersöka 

framtida behov av 

träning.   

Metod: Kvantitativ metod, 

tvärsnittsstudie. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Enkät enligt 

modifierad Likertskala 

Antal deltagare: 115 st 

Bortfall: 13 st 

Trots att ledarskap är en kompetens som 

både sjuksköterskor och läkare ska besitta 

så varierar kvaliteten ofta. Ett brådskande 

behov av särskild utbildning i ledarskap 

vid hjärtstopp identifierades. Fokus vid 

denna utbildning bör vara rollfördelning 

och debriefing. 

Sævareid, T. J. 

& Baladin, S. 
  
Norge 

2011 

Nurses’ perceptions of 

attempting 

cardiopulmonary 

resuscitation on oldest old 

patients 

  

Undersöka sjuksköterskors 

synsätt och attityder till att 

göra HLR på de allra äldsta 

patienterna (över 85 år). 
  
  

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade djupintervjuer. 

Antal deltagare: 10 st 

Bortfall: 0 st 

Vid beslut om livsuppehållande behandling 

påverkas sjuksköterskors trygghet i sitt 

arbete då de står inför etiska dilemman 

som kan framkalla ångest. Ett utvecklat 

samarbete mellan vårdpersonal tros minska 

detta problem och genom det uppnå mer 

kvalitet i vården. Sjuksköterskor skulle 

behöva mer utbildning i vilka lagar och 

regler som gäller vid den här typen av 

beslut då de inte kände sig uppdaterade 

med aktuell lagstiftning. 

Sak-Dankosky, 

N., 

Andruszkiewicz, 

P., Sherwood, 

R. P. & Kvist, 

T. 
  
Finland & Polen 

2017 

Hospital care 

professionals’ concerns 

regarding in-hospital 

family-witnessed 

cardiopulmonary 

resuscitation 

implementation into 

clinical practice 

Att beskriva och skapa ett 

underlag för att förstå 

vårdpersonals syn och 

perspektiv på hur de 

hanterar HLR där familjen 

är närvarande.   

Metod: Kvalitativ metod, 

induktiv design. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Enkät utvecklad 

av Fulbrook et at (2005). Del fyra 

i enkäten var öppna frågor. 

Antal deltagare: 390 st 

kontaktades via email. 168 st 

svarade fullständigt. 

Bortfall: 227 st, svarade inte på 

del 4 i enkäten vilket krävdes för 

att inkluderas i studien. 

Trots att det finns mycket som tyder på ett 

positivt inflytande av att ha familj 

närvarande vid HLR finns mycket 

bekymmer hos vårdpersonal avseende en 

sådan situation. Problem är relaterade till 

personalens egna övertygelser samt 

organisatoriska faktorer. För att kunna 

tillämpa HLR-riktlinjer krävs pedagogiska 

och organisatoriska förändringar för att 

hantera dessa problem. 
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Sook Roh, Y., 

Issenberg SB., 

Soo Chung, H., 

So Sun, K. & 

Ho Lim, T. 
  
Sydkorea 

2013 

A survey of nurses’ 

perceived competence and 

educational needs in 

performing resuscitation 

Identifiera uppfattad 

kompetens och 

utbildningsbehov samt att 

undersöka faktorer som 

påverkar upplevd 

kompetens vid 

återupplivning bland 

sjuksköterskor för att 

bygga en utbildningsplan. 

Metod: Kvantitativ metod, 

deskriptiv, tvärsnittsdesign. 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: Tvärsnittstudie 

genom en deskriptiv enkät 

Antal deltagare: 540 st. 

Bortfall: 38 st, föll bort på grund 

av ofullständiga svar  

Det finns ett behov av att arbeta fram en 

utbildningsplan där vårdpersonal övar sig i 

att hantera hjärtstopp genom 

fallsimuleringar. Träning genom senarier 

med fokus på återupplivning antas kunna 

förbättra sjuksköterskors färdigheter, både 

tekniska och icke-tekniska. 

Walker, M. W. 
  
Storbritannien 

2013  

Emergency care staff 

experiences of lay 

presence during adult 

cardiopulmonary 

resuscitation: a 

phenomenological study 

 

 

Att undersöka erfarenheter 

av att ha lekmän 

närvarande vid 

återupplivningsförsök på 

vuxna, både i kontext 

ambulansvård och på 

sjukhus. 

Metod: Kvalitativ metod, 

hermenutisk, fenomenologisk 

design enligt van Manen 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer, en och 

en 

Antal deltagare: 20 st 

Bortfall: 0 st 

Hjärtlungräddning bör ses som en händelse 

som kräver intra- och interprofessionellt 

samarbete, särskilt när det sker i närvaro av 

lekmän. Attitydförändringar inom vården 

behöver ske för att överkomma bariärrer 

med att ha utomstående närvarande vid 

HLR. 

  


