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Abstrakt 

Bakgrund: Hjärtstopp är ett vanligt förekommande tillstånd som drabbar flera tusen personer 

i Sverige varje år. Inom sjukhus är sjuksköterskor ofta först på plats och de har en viktig roll 

för patientens överlevnad. Tidigare forskning beskriver hur sjuksköterskor påverkas 

emotionellt efter att ha genomfört hjärt- och lungräddning. Syfte: Studiens syfte var att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av hjärt- och lungräddning på vårdavdelningar inom sjukhus. 

Metod: En icke-systematisk översikt med en integrerad analys av sex kvalitativa artiklar och 

fyra kvantitativa artiklar. Resultat: Analysen genererade fyra kategorier. Sjuksköterskornas 

erfarenheter av hjärt-och lungräddning var att de behöver finna trygghet i situationen, att de 

ställs inför etiska frågeställningar, familjens närvaro kunde vara problematiskt, kollegor 

kunde vara stödjande och icke-stödjande i sitt förhållningssätt och att kunskap och utbildning 

kan inverka positivt på sjuksköterskorna agerande. Slutsats: Resultatet belyser att 

sjuksköterskor upplever att de behöver erfarna kollegor för att finna en trygghet i situationen. 

Och ett behov för debriefing finns efter hjärt- och lungräddningssituationer. För att främja ett 

gott omhändertagande av patientens familj finns ett behov av stöd och kompetensutveckling 

inom det området. 
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1 Inledning 
I Sverige överlevde 1317 människor ett plötsligt hjärtstopp på sjukhus 2016. Mellan 2005 och 

2016 skedde 22 778 hjärtstopp, majoriteten på vårdavdelningar (Herlitz, 2017). Ett hjärtstopp 

är en allvarlig händelse och de som drabbas behöver omedelbar assistans med hjärt-och 

lungräddning för att överleva (Karim, 2016). Hjärt- och lungräddning vid ett hjärtstopp är 

något som sjuksköterskor måste kunna genomföra (Ericson & Ericson (2012). I en allvarlig 

situation som kan upplevas stressig och påfrestande vill författarna genom denna studie belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av hjärt- och lungräddning. Genom en ökad kunskap av 

sjuksköterskors erfarenheter kan en ny förståelse uppnås hur hjärt- och 

lungräddningssituationer erfars.  

2 Bakgrund 

2.1 Hjärtats anatomi och fysiologi 

Kroppens cirkulationssystem består av hjärtat och blodkärlen, som sträcker ut sig över hela 

kroppen. Hjärtat delas i en höger och vänster sida av en kraftig skiljevägg. Varje sida består 

av ett förmak som tar emot blod och en kammare som pumpar ut blod. Den vänstra sidan tar 

emot syrerikt blod från lungorna och pumpar ut blod till det stora kretsloppet, vilket innebär 

hela kroppen förutom lungorna. Den högra sidan av hjärtat tar emot blod från det stora 

kretsloppet och pumpar ut det till lungorna, det lilla kretsloppet. Cirkulationssystemets 

viktigaste uppgift är att transportera olika ämnen såsom syre, koldioxid, avfallsämnen och 

hormoner (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007; Madani & Golts, 2014). Hjärtats 

pumpfunktion styrs av elektriska impulser som fortplantas via hjärtats retledningssystem. 

Retledningssystemet styrs i sin tur av hormoner och det autonoma nervsystemet som delas in i 

det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Dessa system styr hjärtats slagfrekvens 

och kraft. Hjärtats elektriska aktivitet kan läsas av och registrerats med hjälp av ett EKG 

(Ericson och Ericson, 2012). Ett EKG registrerar inte hjärtats mekaniska funktion utan 

registrerar endast den elektriska aktiviteten som råder i hjärtat. Ett EKG som ofta används på 

akutmottagningar brukar kallas 12-avlednings EKG som innebär en mätning av den elektriska 

aktiviteten med hjälp av 10 avledningar som fästes på patientens bröstkorg (Wikström, 2012). 

Ett EKG kan visa viktig information gällande puls, rytm och visa på en eventuell ischemisk 

förändring i hjärtmuskulaturen (Bostock-Cox, 2012). 
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2.2 Hjärtstopp  

I Sverige drabbas årligen ungefär 10 000 människor av ett hjärtstopp och endast 600 av dessa 

överlever. Av dem bakomliggande orsakerna till hjärtstopp är hjärtinfarkt den vanligaste. 

Andra orsaker kan även vara andra hjärtsjukdomar, drunkning, förgiftning och 

lungsjukdomar. Att kunna förutsäga vilka människor som kommer drabbas av hjärtstopp är 

svårt. De som drabbas av ett hjärtstopp kan generaliseras i tre grupper. En grupp människor 

får inga symtom alls och därmed går det inte att förutse att de ska drabbas. Den andra gruppen 

har ingen tidigare diagnos, dock har de symtom som t.ex. bröstsmärta eller trötthet och dessa 

människor uppfattar inte symtomen som allvarliga. Den tredje gruppen har tidigare känd 

hjärt-kärlsjukdom samt nedsatt pumpförmåga i hjärtat (Hjärt- och lungfonden, 2017). Inom 

Sveriges sjukhus mellan 2005 och 2016 skedde 22778 hjärtstopp. Ungefär hälften av dessa 

var övervakade med EKG och hälften av hjärtstoppen inträffade på en vårdavdelning. Av de 

patienter som överlevde hjärtstoppet och kunde skrivas ut hade 89 % en god cerebral funktion 

(Herlitz, 2017). Statistik från 2015 visar att den generella medelåldern hos de som drabbades 

av hjärtstopp oavsett kontext var 82år hos kvinnor och 77år för män (HLR-rådet, 2018). 

 

Fenomenet hjärtstopp kan delas in i ventrikelflimmer, pulslös elektrisk aktivitet (PEA) och 

asystoli. Asystoli innebär en avsaknad av elektrisk aktivitet i hjärtat (Ericson & Ericson, 

2012). PEA innebär att patienten är okontaktbar och att det inte går att palpera puls eller mäta 

blodtryck, däremot registrerar EKG:et en långsam elektrisk aktivitet. Hjärtat reagerar inte på 

de elektriska pulserna och den mekaniska aktiviteten uteblir (Mehta & Brady 2012; Ericson & 

Ericson, 2012). Ventrikelflimmer uppkommer då det råder elektriskt kaos i hjärtats båda 

kammare. Kamrarna börjar vibrera istället för att pumpa blod till kroppen och pulsen 

försvinner snabbt. Patienten blir ofta medvetslös efter ungefär 10–15 sekunder och andningen 

upphör helt (Wikström, 2012). 

 

2.3 Hjärt-och lungräddning 

Hjärt- och lungräddning med defibrillering bör påbörjas skyndsamt i syfte att hjärtat ska återfå 

sin normala rytm. För varje minut utan påbörjad hjärt- och lungräddning minskar chansen att 

den drabbade överlever (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2016). 

Genom att starta hjärt- och lungräddning tidigt förses hjärnan med syre och komplikationer i 

hjärnan kan förebyggas (Kozamani, Kapadochos & Kadda, 2012). Wikström (2012) menar att 

patienten kan få permanenta hjärnskador inom några minuter utan tillförd syre. Svenska rådet 

för hjärt- och lungräddning (2016) beskriver att endast 15 minuter utan påbörjad hjärt- och 
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lungräddning riskerar att vara tillräckligt för att en patient ska avlida. Herlitz (2017) och 

Hazinski et al. (2015) beskriver “kedjan som räddar liv” där larma tidigt, tidig start av hjärt- 

och lungräddning och skyndsam defibrillering ingår som viktiga faktorer för patientens 

överlevnad. Att larma innebär enligt HLR-rådet (2012) att en akutgrupp med 

specialistkompetens inom hjärtmedicin och anestesi kontaktas. För att patienterna ska erhålla 

snabbast möjliga vård är det viktigt att personalen på avdelningen har kunskap om hur och när 

akutgruppen ska larmas (HLR-rådet 2012). Liknande koncept benämns som MET (Medical 

Emergency Team) eller RRT (Rapid Respons Team) (Tanguay & Bartel, 2017). Barbetti och 

Lee (2008) beskriver att MET består av läkare och sjuksköterskor som innehar utbildning 

inom avancerad sjukvård. Grupperna tillkallas också när patientens kliniska tillstånd 

försämras förutom hjärtstopp.  

 

Grundläggande hjärt- och lungräddning för vuxna omfattar momenten bedöma 

medvetandegrad, skapa fri luftväg, utföra bröstkompressioner och assisterad andning genom 

mun till mun eller mun till mask. Hjärt- och lungräddning innebär att genom 

bröstkompressioner och inblåsningar pumpa runt det syresatta blodet (Ericson & Ericson, 

2012). Vårdaren placerar båda sina händer mitt på patientens bröst för att kunna genomföra 30 

kompressioner med två efterföljande inblåsningar. Kompressionerna bör vara ungefär fem till 

sex centimeter djupa och takten 100–120 kompressioner per minut (Idris et al. 2012). Detta 

syftar till att hålla hjärnan syresatt tills hjärtat återfår normal rytm (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Vid händelsen av ett plötsligt hjärtstopp kan ett ställningstagande göras om att inte initiera 

hjärt- och lungräddning, dock ska det inte inkludera andra behandlingar. Detta 

ställningstagande ska grundas på risk i förhållande till nytta, patientens inställning till 

behandling och egna värderingar, aktuellt hälsotillstånd och prognos. Detta ställningstagande 

ska ständigt omprövas och ställningstagande kan förändras utifrån förändrat medicinskt 

tillstånd eller patientens inställning (Svenska läkaresällskapet, svenska sjuksköterskeförening 

& svenska rådet för hjärt-lungräddning, u.å.). Dessa ställningstaganden ska vara väl 

dokumenterade i patientjournalen och benämnas som ej-HLR (Ågård och Engström, 2014). 

 

I denna litteraturstudie definieras inte hjärt- och lungräddning bara utifrån utförandet av 

kompressioner och konstgjord andning. Vi har ett bredare perspektiv som berör andra 

företeelser som t. ex ej-HLR. 
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2.4 Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskor är ofta först på plats när hjärt- och lungräddning ska utföras på sjukhus (Roh, 

Issenberg, Chung, Kim & Lim, 2013; O'Donoghue et al. 2015). Det beskrivs även att 

sjuksköterskor har en plikt att utföra hjärt- och lungräddning. De behöver därför en god 

kännedom om att genomföra momentet (Benbow, 2017). I en studie från McMeekin (2017) 

undersöktes sjuksköterskors uppfattning om den egna rollen och att den kan variera beroende 

på utbildning och erfarenhet. Enligt O´Donoghue et al. (2015) var till exempel 

intensivvårdssjuksköterskor mer inriktade på att förbereda inför intubering, medicinering och 

sköta defibrillering. Sjuksköterskor som arbetade inom kirurgi och medicin upplevde att deras 

roll fanns i bl.a. att ge bröstkompressioner, omsorg av anhöriga och dokumentera förloppet 

(O´Donoghue et al. 2015). 

 

International Council of Nurses (2014) beskriver de etiska koderna som vägleder världens alla 

sjuksköterskor i ett gemensamt förhållningssätt. Koden innehåller fyra grundläggande 

områden, att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Ett 

ansvarsområde som belyses i den etiska koden är det personliga ansvaret att upprätthålla sin 

kunskap och arbeta i enlighet med vetenskaplig praxis. Sjuksköterskan bör alltså vara 

uppdaterad angående sina kunskaper i hjärt- och lungräddning i syfte att ge patienterna de 

bästa möjliga förutsättningarna för god vård. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

2014:821) beskrivs hur åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar 

och skador ska bedrivas inom landsting och kommun. Vård skall ges med god kvalitet och av 

sakkunnig personal och patienter med störst behov lämnas företräde. Hälso- och 

sjukvårdslagen belyser också att målet med hälso- och sjukvården är att befolkningen uppnår 

en god hälsa och ges en vård som är på lika villkor, för samtliga i befolkningen (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS, 2014:821).   

    

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) består sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområde i omvårdnad, både teoretisk och praktisk. Sjuksköterskan arbetar självständigt, 

leder och ansvarar över omvårdnaden. Arbetet ska präglas av helhetssyn, bygga på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan tar ansvar för den egna yrkesutövningen genom att 

bedöma, planera och genomföra omvårdnadsåtgärder. Professionen innefattar också att kunna 

bistå patientens behov och rättigheter, främja patientens behov av hälsa utifrån dennes 

definition samt tillvarata patientens subjektiva upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  
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2.5 Patientens vård och sjuksköterskan kan påverkas av situationen 

En studie av Citolino Filho, Santos, Silva och Nogueira (2015) undersökte omständigheter 

som kunde påverka kvalitén avsjuksköterskors utförande av vården i samband med hjärt- och 

lungräddning. Enligt författarna kunde det vara disharmoni i arbetsgruppen, stress, att ej vara 

familjär med utrustning och att anhöriga till patienten var närvarande (Citolino Filho et al. 

2015). Forskning visar att sjuksköterskor kan påverkas på olika sätt i samband med 

genomförandet av hjärt- och lungräddning, grundutbildade sjuksköterskor kan påverkas både 

emotionellt och psykiskt (Ranse & Arbon, 2008; Pups, Weyker & Rodgers, 1995). Även hos 

specialiserade sjuksköterskor kan påverkan vara påtaglig i form av emotionell påfrestning 

(Fernández-Aedo, Pérez-Urdiales, Unanue-Arza, Garcia-Azpiazu och Ballesteros-Pena 2017). 

Intensivvårdssjuksköterskor som genomfört misslyckade hjärt-lungräddningsförsök hade i 

större utsträckning utvecklat försämrat psykiskt mående i form av posttraumatisk stress. Det 

är betydelsefullt med tidig identifiering av tecken på emotionell och psykisk påverkan för att 

förebygga ohälsa hos sjuksköterskorna (McMeekin, 2017).  

 

2.7 Teoretisk referensram - Från novis till expert 

Denna teori valdes för dess förmåga att kunna problematisera sjuksköterskors olika 

färdigheter och upplevelser i kliniska situationer. Benner (1993) utvecklade teorin från novis 

till expert för att beskriva sjuksköterskors kunnande i den kliniska verksamheten. 

Sjuksköterskans upplevelser från verksamheten kan i sin tur omvandlas till erfarenheter. 

Författaren skriver vidare att det är genom erfarenhet sjuksköterskan går från novis till expert. 

Dock tydliggörs att faktorer som inlärningsstilar, hinder i organisationen och personliga 

intressen kan innebära olika möjligheter för utvecklingen till expert (Benner, 1993). 

 

Benner (1993) beskriver i det första stadiet novis, att sjuksköterskor saknar erfarenhet i 

situationer där förväntningar finns att de ska kunna prestera. För att de ska ha möjlighet att 

utföra uppgifterna är det nödvändigt med handledning genom regler. Genom objektiva attribut 

till exempel vikt, temp och blodtryck kan deras färdigheter utvecklas. 

 

Som avancerad nybörjare kan sjuksköterskor uppvisa acceptabla prestationer. De har klarat av 

eller uppmärksammat några verkliga situationer och kunna urskilja olika aspekter av en 

situation. Med aspekter menar författaren övergripande egenskaper som förvärvats genom 

tidigare erfarenhet. Avancerade nybörjare och noviser har svårare att se och uppfatta 
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situationen som en helhet. Deras koncentration ligger främst på att minnas de regler som de 

lärt sig för att utföra vissa moment (Benner, 1993). 

 

När en sjuksköterska har arbetat under liknande eller samma förhållanden under två till tre år 

beskrivs de som kompetenta. De kan börja se sina handlingar som långsiktiga mål och kan 

prioritera dem. Sjuksköterskorna kan kontrollera situationerna och behärska oförutsedda 

händelser. Dessa egenskaper bidrar till bättre effektivitet och organisering. Snabbheten och 

färdigheten som den skicklige innehar saknas dock hos den kompetenta sjuksköterskan 

(Benner, 1993). 

 

De skickliga sjuksköterskorna karaktäriseras av att kunna se helheten av situationer, istället 

för aspekter. Deras förmåga att arbeta erfarenhetsbaserat bidrar till att se när det normala eller 

förväntade avviker. Deras beslutsfattande är mindre ansträngande i och med att bara de mest 

väsentliga egenskaperna eller aspekterna ingår i deras helhetsperspektiv. De skickliga 

sjuksköterskorna har en djupare förståelse för situationen och vägleds av nyanser i den 

specifika situationen, som för novisen eller den kompetenta kan upplevas obegripligt.  

 

Men sin omfattande erfarenhetsbakgrund kan expertsjuksköterskan intuitivt begripa varje 

enskild situation och snabbt finna det aktuella problemet. Sjuksköterskan behöver därmed inte 

längre grunda sina beslut eller åtgärder utifrån regler eller riktlinjer. På grund av den intuitiva 

beslutsfattningen kan problem uppstå när sjuksköterskorna ska förmedla sin kunskap. Den 

långa erfarenheten medför att sjuksköterskan kan identifiera förändringarna som uppkommer 

hos patienten intuitivt (Benner, 1993). 

 

Benner (1993) menar att erfarenhet inte behöver betyda antal verksamma år eller hur länge en 

individ har arbetat, utan kan också syfta på att genom praktiska situationer förfinas individens 

föreställningar och teoretiska kunskaper (Benner, 1993).   

3 Problemformulering 
I rollen som sjuksköterska kan man behöva genomföra hjärt-och lungräddning då hjärtstopp 

drabbar flera tusen svenskar varje år. Lagar och etiska koder beskriver hur sjuksköterskor har 

ett personligt ansvar över den egna professionen och att vården skall bedrivas med god 

kvalitet. Hjärt- och lungräddningen som patienten erhåller måste vara av god kvalité då 
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chansen för överlevnad ökar och risken för att bestående skador på hjärnan minskar. 

Forskning visar att omständigheter i samband med genomförandet av hjärt- och lungräddning 

kan påverka kvalitén av utförandet av hjärt- och lungräddning. Genom att sammanställa 

tidigare forskning och belysa sjuksköterskors erfarenheter, avser vi att få ökad kunskap om 

dessa erfarenheter. Med syftet att vi som blivande sjuksköterskor på en vårdavdelning ska 

kunna utföra hjärt- och lungräddning med god och hög kvalité. 

4 Syfte  
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hjärt- och lungräddning på 

vårdavdelningar inom sjukhus. 

5 Metod 
Metoden icke-systematisk översikt användes för att sammanställa litteratur inom vald 

forskningsfråga. Utifrån vald frågeställning sökte författarna efter litteratur och vetenskapliga 

artiklar som berörde det valda syftet (Kristensson, 2014). Ett systematiskt tillvägagångssätt 

har applicerats för att hitta relevant datamaterial (Segesten, 2017). 

 

5.1 Litteratursökning 

De primära sökorden som identifierades var sjuksköterskor, erfarenheter och hjärt- och 

lungräddning och dessa översattes till engelska. Vårdavdelningar och sjukhus valdes inte som 

sökord då den kontexten uppdagades sent under arbetet. De vetenskapliga artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 1995-01-01 och 2017-12-30, relevanta mot valt syfte, skrivna på 

engelska eller svenska och vara peer reviewed. Avgränsningen till sjukhus utfördes manuellt i 

syfte att inte missa relevanta artiklar som inte redovisar det som indexord. Inga avgränsningar 

gällande sjuksköterskors ålder, klinisk verksamma år eller kön applicerades. Ingen 

avgränsning applicerades om artiklarna skulle vara kvalitativa, kvantitativa eller mixade. 

Specialiserade avdelningar som t. ex intensivvård, ambulansvård, pediatrik och 

hjärtintensivvård exkluderades då dessa kontexter och vidareutbildningar omfattar avancerad 

utbildning i HLR. Det kan antas att erfarenheter hos dessa sjuksköterskor kan skilja sig från 

grundutbildade. 

 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. CINAHL innehåller 

främst forskning inom omvårdnadsvetenskap och PubMed är inriktad främst inom medicin 
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(Östlundh, 2017; Kristensson, 2014). Initialt genomfördes provsökningar i CINAHL i syfte att 

bedöma vad som finns skrivet i valt forskningsområde. I enlighet med Östlundh (2017) 

formulerades sökord och ämnesord som sedan användes för sökningarna. De booleska 

operatorerna OR och AND och trunkering användes för att kombinera sökorden och fånga 

upp de olika aspekterna av orden (Östlundh, 2017), samt öka sökningens sensitivitet 

(Kristensson, 2014).  

 

5.2 Datainsamling    

Cinahl 

De initiala sökorden var CPR, nurse och experience. Utifrån Cinahl Headings förändrades 

CPR till cardiopulmonary resuscitation och i syfte att fånga olika aspekter av erfarenhet 

valdes begreppen attitude, perception och emotion från relevanta artiklars indexord. 

Begreppen heart arrest, debriefing och crisis intervention användes för att bredda sökningen. 

De slutgiltiga sökorden (MH “Resuscitation, cardiopulmonary”) AND perception* OR 

attitude* OR emotion* OR Experience* AND nurs* resulterade i 258 träffar (Bilaga C). 

Sökorden (MH “Heart Arrest”) AND perception* OR attitude* OR emotion* OR Experience* 

AND nurs* resulterade i 72 träffar (Bilaga C). Samt sökorden (MH “Heart Arrest”) AND 

debriefing gav 32 träffar (Bilaga C). De slutgiltiga sökningarna utfördes 2017-10-06. 11 

artiklar gick vidare till kvalitétsgranskning. 

 

PubMed 

Författarna tillämpade samma sökstrategi som i Cinahl, begreppen perception, CPR, attitude, 

emotion, experience och nurse identifierades med Mesh-databasen. Även här användes 

cardiopulmonary resuscitation istället för CPR. Experience fanns inte med som Mesh term 

och därmed fritextsöktes ordet med trunkering. Den initiala sökningen genomfördes med 

olika kombinationer av operatorerna OR och AND samt trunkering. Sökningarna som 

utfördes i Pubmed gav inget nytt material till resultatet utan genererade dubbletter som 

redovisas i bilaga D.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning av artiklar 

För att kunna fastställa och finna vetenskapliga artiklar med god kvalitet samt att säkerställa 

ett systematiskt tillvägagångssätt, kvalitetsgranskades artiklarna med hjälp av 

granskningsmallar (Friberg, 2017; Kristensson, 2014). Utifrån ovanstående valdes 

granskningsmallar som utvecklats av Carlsson och Eiman (2003) (bilaga A & B) som berör 
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både kvantitativa och kvalitativa metoder. Mallarna är utformade utifrån att granska 

kategorierna abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser. I dessa 

kategorier skiljer sig kvantitativa och kvalitativa något t.ex. att kvalitativa artiklar har 

triangulering som en kategori och kvantitativa har confounders. En poäng- och procentskala 

användes för att bedöma artiklarna med en totalpoäng på 48 poäng. Tre graderingar finns med 

för att bedöma om studien var av låg kvalité, medel kvalité eller hög kvalité. Dessa hade även 

tillgivits en procentsats vilka var 60 %, 70 % och 80 % av totalpoängen där den granskade 

artikeln ska erhålla minst 60 % för att bli godkänd (Carlsson & Eiman, 2003). Samtliga 

artiklar granskades enskilt av båda författarna för att senare tillsammans jämföra och 

diskutera bedömningarna som en form av triangulering (Kristensson, 2014). Tio artiklar erhöll 

tillräckligt god kvalité och bedömdes kunna svara på studiens syfte. En artikel (Page & 

Merrabeau, 1996) föll ur granskningen p.g.a. för låga poäng. Redovisning av artiklarna 

beskrivs i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 Artikelmatris: Översikt av inkluderande artiklar beskrivande författaren, år, land, 

tidskrift, titel, syfte, metod, resultat och gradering. 

 Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Gradering 

1 Astroth, K., 

Woithm 

W., 

Stapleton, 

S., Degitz, 

J., & 

Jenkins, S. 

2012, USA  

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Qualitative 

exploration of 

nurses´ 

decisions to 

activate rapid 

response 

teams. 

Att identifiera 

hinder och 

hjälpande faktorer 
som påverkar 

sjuksköterskans 

beslut att aktivera 

akutgruppen på 

sjukhus 

Kvalitativ metod. 

15 sjuksköterskor 

intervjuades Data 

analyserades med 

konceptanalys.   

Karaktärsdrag, 

lokala riktlinjer och 

gruppkultur 

påverkade 

sjuksköterskans 

beslut av aktivering 

av akutgruppen. 

73% 
Medel 

2 Ellison, S. 

2003, USA. 
Journal of 

Emergency 

Nursing. 

Nurses´ 

attitudes 

towards family 

presence 

during 

resuscitation 

efforts and 

invasive 

procedures. 

Att utforska 

variabler som 

påverkar 

sjuksköterskors och 

akutsjuksköterskors 

attityder och 

tyckande om 

familjens närvaro 

under 

återupplivning och 

akuta åtgärder. 

Kvantitativ 

metod, 
208 

sjuksköterskor 

besvarade en 

enkät som 

handlade om 

familjens närvaro 

och 

kompletterade 

med 6 öppna 

frågor. 

Analyserades med 

Regressionsanalys

. 

Utbildning 

påverkade 

sjuksköterskors 

attityder gentemot 

familjens närvaro.  

78% 
Medel 
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3 DeKeyser 

Ganz, F., 

Kaufman, 

N., Israel, 

S., & 

Einav, S. 

2012, 

Israel. 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Resuscitation 

in general 

medical wards: 

who decides? 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

attityder angående 

återupplivning med 

fokus på att 

medvetet undvika 

aktion under 

gagnlöst hjärtstopp. 

Kvantitativ 

metod. 122 

sjuksköterskor 

från 5 

medicinavdelning

ar besvarade en 

enkät. 

Analyserades med 

deskriptiv analys 

och bivariat 

analys. 

Att inte agera vid 

gagnlöst hjärtstopp 

praktiseras aktivt 

av vissa 

sjuksköterskor samt 

att 

sjuksköterskorna 

exkluderas från 

återupplivningsbesl

uten trots att de vill 

vara delaktiga.  

78% 
Medel 

4 Knott, A., 

& Kee, C. 

2005, USA. 

Applied 

Nursing 

Research. 
Nurses` beliefs 

about family 

presence 

during 

resuscitation. 

Att undersöka vad 

sjuksköterskor 

tycker och har för 

erfarenheter om 

familjens närvaro 

under HLR. 

Kvalitativ metod. 

10 sjuksköterskor 

intervjuades om 

deras erfarenheter 

och tyckanden. 

Analyserades med 

grounded theory. 

Förhållanden för 

familjens närvaro, 

använda familjen 

för beslut, känsla 

att bli observerad 

och familjens 

påverkan var de 

fyra teman som 

uppkom ur 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

tyckande. 

80% 
Hög 

5 McLaughli

n, K., 

Melby V., 

& Coates, 

V. 2013, 

Nordirland. 

Emergency 

Nurse. Family-

centered care 

during 

resuscitation 

events.  

Att undersöka 

sjuksköterskors syn 

på den holistiska 

familjecentrerade 

vården under och 

efter återupplivning. 

Kvantitativ 

metod. 160 

sjuksköterskor på 

en 

akutmottagning 

besvarade en 

enkät. 

Analyserades med 

deskriptiv analys. 

Sjuksköterskorna 

ansåg att det var 

deras plikt att 

ombesörja familjen 

men hinder upplevs 

finnas i form av 

brist på tid, 

personal och 

utbildning. 

73% 
Medel 

6 Pantazopou

los, I., 

Tsoni, A., 

Kouskouni, 

E., 

Papadimitri

ou, L., 

Johnson, 

E., & 

Xanthos, T. 

2012, 

Grekland. 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Factors 

influencing 

nurses´decision

s to activate 

medical 

emergency 

teams. 

Att utvärdera 

relationen mellan 

sjuksköterskors 

demografi och 

korrekt identifiering 

av kliniska 

situationer som 

motiverar specifika 

omvårdnadsåtgärder

, samt aktivering av 

akutgruppen.  

Kvantitativ 

metod. 
94 sjuksköterskor 

fick besvara en 

flersvars enkät. 

Analyserades med 

deskriptiv 

statistisk. 

Sjuksköterskor med 

en fyraårig 

sjuksköterskeutbild

ning identifierade 

kliniska situationer 

som behövde 

akutgruppen i 

större utsträckning 

än de med en 

tvåårig 

sjuksköterskeutbild

ning.  

80% 
Hög 

7 Pups, G., 

Wyker, J., 

& Rodgers, 

B. 1997, 

USA. 

Clinical 

Nursing 

Research. 

Nurses´reactio

ns to 

participation in 

cardiopulmona

ry resuscitation 

on the nursing 

unit. 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarna känslor 

under och efter 

hjärt- och 

lungräddnings 

försök.  

Kvalitativ metod. 
29 sjuksköterskor 

fick besvara en 

enkät om deras 

känslor. 

Analyserades med 

tematisk analys. 

Sjuksköterskorna 

beskrev sina 

erfarenheter som 

både positiva och 

negativa, att stöd 

från kollegor och 

familj var en 

viktigt, svårt att 

återgå till det 

“vanliga” arbetet 

samt förslag på 

åtgärder för att 

70% 
Medel 
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hantera liknande 

situationer bättre. 

8 Ranse, J., 

& Arbon, 

P. 2007, 

Australien. 

Australian 

Critical Care. 

Graduate 

nurses´ lived 

experience of 

in-hospital 

resuscitation: 

A hermeneutic 

phenomenologi

cal approach. 

Att undersöka, 

beskriva och tolka 

den levda 

erfarenheten hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor som 

har deltagit i hjärt- 

och lungräddning på 

sjukhus, utanför 

intensivvårdsmiljön. 

Kvalitativ metod. 

6 sjuksköterskor 

deltog i 

fokusgrupper. 

Analyserades med 

tematisk analys. 

Sjuksköterskorna 

söker stöd hos mer 

erfarna 

sjuksköterskor och 

de tvivlar på sina 

egna beslut. 

Utbildningsmässigt 

var de förberedda 

men upplevde att 

de inte var 

förberedda att anta 

roller som 

förväntades av 

dem. 

84% 
Hög 

9 Robinson, 

F., 

Cupples, 

M., & 

Corrigan, 

M. 2007, 

Nordirland.  

Palliative 

Medicine. 

Implementing 

a resuscitation 

policy for 

patients at the 

end of life in 

an acute 

hospital 

setting: 

qualitative 

study. 

Att undersöka 

attityder och 

erfarenheter hos 

läkare och 

sjuksköterskor 

angående HLR för 

patienter med 

terminal sjukdom på 

akutsjukhus.  

Kvalitativ metod. 

7 underläkare, 7 

sjuksköterskor, 2 

konsulter deltog i 

fokusgrupper. 

Analyserades med 

tematisk analys. 

Deltagarna 

rapporterade olika 

uppfattningar av 

återupplivnings 

policy och vad ej-

hlr beslut betyder i 

relation till praktisk 

omvårdnad för 

patienterna. Detta 

resulterade i rädslor 

om vilka 

konsekvenser ej-hlr 

kunde inverka på 

patientens vård.  

80% 
Hög 

10 Sævareid, 

T., & 

Balandin, 

S. 2011, 

Norge. 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 
Nurses´percept

ions of 

attempting 

cardiopulmona

ry resuscitation 

on oldest old 

patients. 

Att undersöka 

sjuksköterskor 

tankar och attityder 

angående hlr för de 

äldsta patienterna. 

Kvalitativ metod. 
10 sjuksköterskor 

intervjuades. 

Analyserades med 

grounded theory. 

Ändamålsenliga 

beslut om ej-hlr var 

viktigt för 

sjuksköterskorna. 

De upplevde stress 

när hlr skulle 

utföras på patienter 

som de upplevde 

inte skulle erhålla 

hlr.  

84% 
Hög 

 

 

5.4 Analys 

I denna litteraturstudie har författarna analyserat datamaterialet med inspiration av integrerad 

analys, vilket består av tre steg (Kristensson, 2014). Fram till det tredje steget arbetade 

författarna enskilt. I steg ett genomlästes samtliga artiklars resultat och meningar som svarade 

mot studiens syfte identifierades. Dessa meningar plockades ut och skrevs ner i ett Word 

dokument och översattes från engelska till svenska. Varje mening tilldelades en etikett som 

kortfattat beskrev dess innebörd. I steg två identifierade författarna hur etiketterna var 
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relaterade till varandra och granskade deras likheter och skillnader för att forma 

arbetskategorier. I det tredje steget träffades författarna för att jämföra arbetskategorierna. 

Sedan sammanställdes materialet till färdiga kategorier utifrån konsensus mellan författarna. 

Genom detta tillvägagångssätt identifierades fyra kategorier, se tabell 1. 

 

Tabell 2: Exempel på kategorisering inom en kategori med exempel på 4 etiketter. 

Artiklarnas resultat Innebörd Etikett Kategori 

Svårigheter uppstod hos 

sjuksköterskorna när de 

identifierade patienter 

som borde ha ett ej-HLR 

beslut, men inte har det. 
 

Att utför HLR mot sina 

egna värderingar upplevs 

fel. 
 

Att agera mot ens egna 

värderingar 

 

Att ställas inför etiska 

frågeställningar 

Sjuksköterskorna 

uttryckte en oro angående 

hur mycket anhöriga 

skulle få bestämma om ej-

HLR, när patienten inte 

kunde föra sin talan. 
 

Rädslan att patientens 

autonomi försummas när 

ej-HLR beslut överlåts till 

anhöriga. 
 

Att bevara patientens 

autonomi 
 

 

När ”slow codes” har 

föreslagits var 

sjuksköterskorna emot att 

utföra det. 
 

Det fanns oetiska 

värderingar i att förhala 

hjärt- och lungräddning. 
 

Att agera mot ens egna 

värderingar 
 

 

ej-HLR sågs som en 

åtgärd för att bevara 

patientens värdighet i 

slutet på deras liv och 

undvika gagnlösa 

behandlingar.   
 

Med ett ej-HLR beslut 

kan patienten möta livets 

slut med värdighet. 
 

Att bevara patientens 

värdighet 
 

 

 

 

5.5 Etiska överväganden 

Artiklarna som valdes ut till resultatet har översatts till svenska utifrån författarnas bästa 

förmåga i syfte att inte förvränga innehållet. Under analysprocessen har ett öppet 

förhållningssätt applicerats, för att inte välja bort artiklar som inte stämmer överens med 

författarnas förförståelse. Samtliga artiklar har granskats objektivt för att uppnå god kvalité. 

Vilket menas att författarnas föreställningar tyglats om valt område samt vad resultat kan bli 

eller bör vara. Därmed har också inga fynd undanhållits eller modifierats utifrån författarnas 

bästa förmåga. Även om denna uppsats inte behöver genomgå någon formell etisk prövning 

finns det krav på att de studier som ingår i vårt resultat redovisar etiska godkännanden. I syfte 

att försäkra läsaren om att inga människor på något sätt har kommit till skada (Kristensson, 

2014). I vår studie har de valda artiklarna till resultatet redovisat etiska tillstånd från etisk 
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nämnd eller motsvarande. Genom att samtliga artiklar har erhållits etiskt godkännande kan det 

öka chansen att studiens resultat är av god kvalité och moraliskt acceptabel (Codex, 2017).  

6 Resultat 
Den här icke-systematiska översikten inkluderar 10 artiklar från 5 olika länder, med 

kvantitativa (n = 4) och kvalitativa (n = 6) metoder. Studiedeltagarmängden varierade från 6 

till 208 sjuksköterskor och erfarenhet av sjukvården från 0 till över 15 år, se tabell 2. 

Analysen resulterade i fyra kategorier vilka belyser sjuksköterskors erfarenheter av hjärt- och 

lungräddning på vårdavdelning inom sjukhus. Kategorierna, vilka presenteras nedan var:  

 

● Trygghet 

● Kollegialt stöd 

● Familjens närvaro 

● Att ställas inför etiska frågeställningar. 

 

6.1 Trygghet 

Vid ett hjärtstopp uttrycks en rädsla att det kan vara orsakat av ett misstag från 

sjuksköterskan. Detta framkallar i sin tur stress i den osäkra och otrygga situation som uppstår 

(Pups, Weyer & Rodgers, 1997). Osäkerheten genererar ett behov av att få bekräftelse på sitt 

eget agerande och sina beslut (Ranse & Arbon, 2008). Genom ett bra samarbete i 

arbetsgruppen och kollegornas expertis motverkas känslorna av osäkerhet och otrygghet. 

(Pups et al. 1997; Ranse & Arbon, 2008). När situationen är kontrollerad och organiserad 

minskar stressen hos sjuksköterskorna som är inblandade i återupplivningsförsöket (Pups et 

al. 1997). Akutgruppens närvaro skapade oordning och förvirring i en annars kontrollerad 

situation. I uppståndelsen finns ett behov att identifiera trygga arbetsuppgifter i hjärt- och 

lungräddningssituationen. Att utföra grundläggande hjärt- och lungräddning är tryggt men att 

axla mer ansvar är obehagligt och obekvämt. De simulerade övningarna i grundläggande 

hjärt- och lungräddning är det som anses utveckla tryggheten i utförandet vid skarpa 

situationer (Ranse & Arbon, 2008).  

 

Att inte veta hur man ska känslomässigt reagera under återupplivningsförsöket skapar 

osäkerhet och leder till att vilja undvika situationen. Denna reaktion dämpas genom att erfarna 

kollegor inger trygghet och att ens egen person utvecklas efter varje situation (Ranse & 
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Arbon, 2008). Att återgå till det övriga arbetet på avdelningen är svårt eftersom hjärt- och 

lungräddningssituationen är påfrestande och ger starka känslor (Pups et al. 1997). 

 

6.2 Kollegialt stöd 

I situationer när sjuksköterskorna behöver tillkalla experthjälp upplevs akutgruppen som 

stödjande i sitt förhållningssätt. Ett stödjande förhållningssätt från akutgruppen, som tar 

sjuksköterskornas oro över patienten på allvar, bidrar till en professionell och omtänksam 

kommunikation dem emellan. Akutgruppens expertis har också en stödjande funktion och de 

erbjuder även ett emotionellt stöd. Engagemanget för patienten i arbetsgruppen ger 

sjuksköterskorna en ökad tro på sig själv att agerandet av att aktivera akutgruppen var korrekt 

(Astroth, Woith, Stapleton, Degitz & Jenkins, 2013). Vården blir tryggare när den överlåts till 

kollegor med expertis inom ett område (Elisson, 2003). Sjuksköterskorna kan vara mer 

passiva i situationen och observera när mer erfarna kollegor ansvarar över situationen (Pups et 

al. 1997).  

 

Ett förhållningssätt som försvårar arbetet i situationen är avsaknad av interkollegial respekt 

och svårbegriplig kommunikation. Sjuksköterskorna riskerar då att framstå som inkompetenta 

när de inte kan hantera situationen själva (Astroth et al. 2013). Med längre erfarenhet hanteras 

kritiska situationer mer självständigt utan att behöva aktivera akutgruppen (Astroth et al. 

2013) samt att den tidigare erfarenheten inger mer trygghet i dessa situationer (Pantazopoulos 

et al. 2012). Kunskap om hjärt- och lungräddning resulterar i ett bättre kliniskt agerande, och 

även en mer omfattande grundutbildning ger ett mer korrekt agerande att aktivera 

akutgruppen (Pantazopoulos et al. 2012). 

 

Tilltron till kollegorna ger ett forum för stöd, vilket behövs exempelvis då vården av anhöriga 

är påfrestande (McLaughlin et al. 2013). Att ventilera känslor hos kollegor och familj är 

viktigt och debriefing med kollegorna leder till en utveckling på individ och gruppnivå (Pups 

et al. 1997). Kollegorna uppmärksammar dock inte alltid det behovet av stöd som finns 

(Ranse & Arbon, 2008). 

 

6.3 Att ställas inför etiska frågeställningar 

Att utföra hjärt- och lungräddning mot sina egna värderingar upplevs felaktigt och ger upphov 

till etiska konflikter hos sjuksköterskan (Pups et al. 1997; Sæveraid & Balandin, 2011). 
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Rädslan att inte följa gällande lagstiftning leder till att hjärt- och lungräddning ibland utförs 

mot den egna viljan (Sævareid & Balandin, 2011). Lagstiftning och riktlinjer styr hur ej-HLR 

beslut ska tas och det kan inskränka på vad som är bäst för patienten (Elisson, 2003). Att 

respektera patientens autonomi är viktigt och ålder ska inte inskränka på beslut om 

återupplivningsförsök. För att erbjuda vård utifrån patientens vilja, behöver de bli mer 

medvetna om valmöjligheterna vid ett eventuellt hjärtstopp. Genom att de får vara delaktiga i 

sin egen vård upprätthålls deras värdighet (Sæveraid & Balandin, 2011). Sjuksköterskorna har 

en inneboende plikt att patientens behov och önskemål upprätthålls (Elisson, 2003). 

Patientens och familjens självbestämmande respekteras av sjuksköterskorna genom att inte 

initiera oönskad hjärt- och lungräddning (Dekeyser Ganz, Kaufman, Israel & Einav, 2012). 

En rädsla finns att patientens autonomi försummas när ej-HLR beslut överlåts till familjen 

(Sævareid & Balandin, 2011). 

 

Att möta livets slut med värdighet kan upprättas med ett ej-HLR beslut (Sæveraid & 

Balandin, 2011). Sjuksköterskorna är dem som ser om det finns ett behov av ett sådant beslut 

hos patienten (Elisson, 2003). Detta behov kan identifieras för att sjuksköterskorna arbetar 

nära patienten, och förhållningssättet till patientens vård förändras när relationen är mer 

personlig. Sjuksköterskorna vill inte ställas inför risken att försämra patientens livskvalité och 

åstadkomma en ovärdig död (Sævareid & Balandin, 2011). Anhöriga och patienter finner det 

dock obekvämt och svårt att diskutera beslut om ej-HLR (Elisson, 2003). En tillitsfull relation 

till patienten möjliggör ett sådant samtal (Sævareid, 2011). Genom att familjen är närvarande 

vid återupplivningsförsöket får dem möjligheten att ta beslutet om det är värdigt att fortsätta 

eller inte med hjärt- och lungräddning (Knott & Kee, 2005). 

 

De etiska konflikterna när ingen HLR är beslutad kan fördjupas ytterligare av att förhala hjärt- 

och lungräddning, patientens livskvalitet vägs mot deras självbestämmande och värdighet 

(Dekeyser Ganz et al. 2012). Sjuksköterskornas egna värderingar blir ytterligare en faktor i en 

redan mångdimensionell problematik (Sævareid & Balandin, 2011). När patientens värdighet 

inte beaktas inger det ett sämre välmående hos sjuksköterskorna (Sævareid & Balandin, 

2011). En mer intim relation till patienten genererar en påfrestande känslomässig reaktion hos 

sjuksköterskorna när de får ett hjärtstopp (Pups et al. 1997). Samt att en ökad medkänsla för 

patienten leder till en emotionell påfrestning när patientens värdighet inskränks (Sævareid & 

Balandin, 2011; Pups et al. 1997). 
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6.4 Familjens närvaro 

Att erbjuda familjen stöd är en skyldighet oavsett hur utmanande det kan vara att bemöta 

familjen. Utöver ett bra bemötande ska de få möjligheten till att närvara vid hjärt- och 

lungräddning av en anhörig (McLaughlin et al. 2013). Sjuksköterskorna anser att när familjen 

närvarar vid hjärt- och lungräddning kan sorgen och andra känslor bearbetas. De ser att 

personalen frambringar allt i sin makt för den anhöriges skull, vilket inger trygghet och tröst 

(Knott & Kee, 2005). Det är påfrestande att stödja familjen men det är en viktig uppgift, 

oavsett hur mycket det påfrestar (McLaughlin et al. 2013). Sjuksköterskorna upplevs bli 

bedömda och observerade av familjen vilket skapar stress och känslan att agera under press 

(Knott & Kee, 2005; Elisson, 2003). Sjuksköterskorna beskriver att premisser i form av 

personliga egenskaper och omgivningen styr familjens möjlighet att vara närvarande vid 

återupplivningsförsök (Elisson, 2003; Knott & Kee, 2005). Sjuksköterskorna har dock ett krav 

på sig själva att beakta familjens önskemål och tillhandahålla de resurser familjen behöver i 

deras stund av kris. När familjen väl närvarar ska någon vara vid deras sida och fungera som 

stöd (McLaughlin et al. 2013; Knott & Kee, 2005). Farhågan är att familjen ska reagera 

känslomässigt okontrollerat och påverka återupplivningen. Och att ytterligare lidande skapas 

när de ser utförandet av hjärt- och lungräddning på deras anhörig (Knott & Kee, 2005). 

 

Sjuksköterskornas inställning till familjens närvaro blir mer positiv utifrån tidigare 

erfarenheter och ger större förståelse av familjens behov av en trygg miljö (McLaughlin et al. 

2013; Elisson, 2003). Brister finns dock hur familjens psykosociala behov ska tillgodoses 

(McLaughlin et al. 2013). Vården av familjen blir lidande om kunskapen saknas om vad som 

behöver sägas till familjer som befinner sig i kris (Knott & Kee, 2005). Tidsbristen är en 

faktor som gör det svårare att tillgodose familjens behov (McLaughlin et al. 2013). 

7. Diskussion 
I diskussionsdelen kommer resultatet och metoden diskuteras. Under metoddiskussionen 

kommer studiens styrkor och svagheter lyftas fram, med ett fokus på metodens möjlighet att 

ge svar på studiens syfte. Olika aspekter som diskuteras är sökstrategier, 

granskningsprocessen och kvalitén och relevans på valda artiklar. Under resultatdiskussionen 

granskas och diskuteras studiens resultat kritiskt mot tidigare kunskap i området. Resultatets 

värde och eventuell ny kunskap kommer argumenteras och vidare betydelse för det kliniska 

arbetet (Kristensson, 2014).  
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7.1 Metoddiskussion 

Urval  

Artiklar har främst valts ut via titeln och om titeln varit tydliga med vad syftet är har 

abstraktet lästs. Detta tillvägagångssätt applicerades också om titlarna varit otydliga med vad 

artikelns syfte var. I och med att inte alla artiklars abstrakt har lästs igenom, kan det ha 

inneburit ett bortfall på relevant data. Sökningarna genomfördes i två databaser, ett med fokus 

på omvårdnad och ett med fokus på både medicin och omvårdnad. Detta kan ha stärkt 

studiens trovärdighet då chansen att finna relevanta artiklar ökar (Henricson, 2015).  

Ramen för när artiklarna skulle ha publicerats var till början avgränsat från år 2007. Det 

visade sig dock att få artiklar var publicerade som var relevanta till syftet. Diskussion mellan 

författarna ledde till att årsspannet då artiklarna skulle vara publicerade ändrades till år 2000 

och i ett senare skede från år 1995. Detta för att få ett större underlag till studien. Aktualiteten 

för artiklarna kan ha påverkats av detta beslut (Kristensson, 2014). Specialistavdelningar 

uteslöts då dessa kontexter och vidareutbildningar omfattar avancerad utbildning i HLR, det 

kan antas att erfarenheter hos dessa sjuksköterskor kan skilja sig från grundutbildade 

sjuksköterskors. En artikel som hittades under den slutgiltiga sökningen och var relevant mot 

syftet exkluderades p.g.a. att den inte erhöll tillräcklig kvalité under granskningsprocessen. 

Artiklarna i studien ska ha en tillräckligt hög kvalité för att ingå i studien och därmed höja 

studiens kvalité (Kristensson, 2014). Artikelns resultat kunde ha bidragit till studiens egna 

resultat, dock beslöt författarna att exkluderade den i enlighet med det som tidigare skrivits av 

Kristensson. Att bara använda sig av artiklar med samma studiedesign har inte varit möjligt 

(Henricson, 2015). Det skulle kunna resultera i bristande tillförlitlighet i studien (Kristensson, 

2014). Artiklar som har krävt fjärrlån har sökts upp via Google Scholar, där de allra flesta har 

funnits. De enstaka artiklar som inte gick att tillgå uteslöts, vilket ses som en stor brist i 

uppsatsen. Författarna är medvetna om att det kan ha påverkat resultatet. Bortfallet var dock 

minimalt med hänsyn till antal artiklar i den slutgiltiga sökningen, och ansågs vara 

försumbart. 

 

När ord har upplevts svåra att översätta till svenska har svensk-engelska lexikonverktyg 

använts. Detta tror vi kan resultera i att tolkningarna av dessa ord minimeras och att resultatet 

inte riskerar att förvrängas. Artiklar har manuellt exkluderats när de är skrivna på språk som 

inte behärskas av författarna (Kristensson, 2014). Om författarna valt att begränsa sin sökning 

till artiklar endast skriva på engelska, skulle det kunna resultera i ett bortfall i artiklar som är 

skrivna på svenska. Inga geografiska avgränsningar tillämpades vilket var en möjlighet i 
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databaserna. Artiklarnas resultat överensstämmer med varandra i vissa aspekter eller har 

intressanta skillnader vilket ger ett djup i studiens resultat. Dock kan överförbarheten till 

sjukhuskulturen i Sverige diskuteras då det troligtvis finns skillnader i hur vården bedrivs i de 

olika länderna. Artiklarna som inkluderades till studien var utförda i Norge, USA, Grekland, 

Irland, Nordirland, Australien och Israel. Dessa har övervägande en västerländskkultur som 

upplevs kunna appliceras i Sverige. Däremot finns det skillnader i hur vården bedrivs 

(Calltorp, u.å.) t.ex. i Australien och USA vilket skulle kunna påverka överförbarheten.  

 

Sökning  

Initialt var syftet med studien att belysa upplevelser och inte erfarenheter. Detta ändrades 

under arbetets utveckling och var något som diskuterades mellan författarna. Initialt var 

studien inriktad på känslor. Utifrån de artiklar som hittades upplevdes begreppet erfarenhet 

mer gångbart. Nyckelorden förändrades dock inte då engelskans experience är synonymt med 

svenskans upplevelse. De övriga nyckelorden attitude, emotion och perception identifierades 

som närliggande begrepp i syfte att hitta relevant datamaterial (Kristensson, 2014). Den 

booleska operatorn OR användes för att fånga begreppen erfarenhet och närliggande begrepp. 

Operatorn AND användes med syfte att kombinera de primära nyckelorden (Kristensson, 

2014). Ny forskning inom vårt valda område var något begränsat och därför valdes operatorn 

NOT bort, som har funktionen att öka sökningens specificitet (Kristensson, 2014). Sökorden 

debriefing och crisis intervention användes då författarna resonerade att sjuksköterskors 

erfarenheter kan uppdagas i sådana sammanhang. Som tidigare skrivit utvecklades kontexten i 

ett sent skede under arbetet. Detta bidrog till att vårdavdelning och sjukhus inte användes som 

sökord, vilket kan ses som en svaghet. Dock när författarna blev medvetna om att kontexten 

sjukhus var något gemensamt i de artiklar som hittades under den tidpunkten, blev det en 

manuell avgränsning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kurslitteraturen beskriver och erbjuder många granskningsfrågor som kan användas. Dessa 

upplevde författarna var för öppna och att personliga omdömen skulle kunna riskera 

värderingen av artiklarna. Istället valdes granskningsmallarna från Carlsson och Eiman (2003) 

ut då den upplevdes enkel att arbeta med samt att den berörde kvantitativa och kvalitativa 

artiklar, se bilagorna B och C. Artiklarna granskades enskilt för att sedan jämföras med 

varandra, vilket kan stärka trovärdigheten (Henricson, 2015). En svaghet som identifierades 

av författarna med granskningsmallarna var att kriterier som bedömer hur välskriven en text 
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är, var svårt att bedöma. Inga tydliga riktlinjer fanns och det gav rum för tolkning. När 

författarna träffades för att jämföra granskningarna framgick det att det fanns konsensus om 

artiklarna var låg, medel eller hög i kvalitét. Det kunde skilja några poäng mellan författarnas 

bedömning, dock uppfattades det inte vara något som påverkade kvalitén överlag. Inför 

granskningen justerades mallarna då en kategori berörde patienter med lungcancerdiagnos. 

Kategorin ströks då den inte var relevant till studiens syfte. Författarna upplever att detta inte 

påverkade granskningsmallarnas funktionalitet. Samtliga artiklar fick antingen medel eller 

höga poäng vilket skulle kunna stärka studiens kvalité och därmed kan trovärdigheten öka 

(Kristensson, 2014). Dock kan denna process ha påverkats p.g.a. författarnas oerfarenhet av 

att utför en kvalitetsgranskning (Henricson, 2015).  

 

Analysprocessen 

Artiklarnas resultat genomlästes flera gånger för att erhålla en god förståelse av innehållet, 

vilket kan öka tillförlitlighet då vårt resultat grundas på det insamlade materialet och inte 

föreställningar (Kristensson, 2014). Tillförlitligheten kan också öka med att analysprocessen 

synliggörs (tabell 1). Genom att författarna arbetade individuellt för att sedan jämföra resultat 

av det analyserade datamaterialet kan trovärdigheten ha stärkts i resultatet (Kristensson, 

2014). Detta kan enligt författarna resultera i att inget material har exkluderats p.g.a. enskild 

författares beslut. Dock kan vi inte garantera att allt datamaterial har inkluderats. I denna 

studie har både kvalitativa och kvantitativa artiklar används då vi ansåg att det valda syftet 

kan besvaras av båda typer av design (Axelsson, 2012). Svagheten som identifierats under 

analysprocessen var författarnas oerfarenhet gällande analysering av text  

 

Förförståelsen 

En av författarna har jobbat som undersköterska på en intensivvårdsavdelning och deltagit 

under flera hjärtstopp som lett till hjärt- och lungräddning. I och med det har författaren en 

förförståelse av förfarandet och hur situationen påverkade sjuksköterskekollegor och sig själv. 

Båda författarna har utbildning i S-HLR vilket även kan inverka på förförståelsen. Utifrån 

detta har författarna efter sina bästa förmågor kontrollerat sin förförståelse för att inte låta den 

få ett för stort inflytande (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att reflektera över den egna 

förförståelsen tillsammans har författarna försökt kontrollera den (Wright, Watson & Bell, 

2002). 
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hjärt- och lungräddning på 

vårdavdelningar inom sjukhus. Resultatet visade att fyra kategorier framkom som kunde 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter. Utifrån resultatet identifierades tre huvudfynd som ska 

diskuteras (Kristensson, 2014). Dessa fynd var trygghet, familjens närvaro och att ställas inför 

etiska frågeställningar. 

 

7.2.1 Trygghet 

Resultatet visar att sjuksköterskors erfarenheter belyses som känslor av osäkerhet och 

trygghet i samband med hjärt- och lungräddning. De beskrev sig vara emotionellt 

oförberedda, att inneha känslan av att slåss eller fly och att de försöker finna trygghet i roller 

som de är bekväma med. Laws (2001) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor var väl 

medvetna om behovet av att kontrollera sin slåss eller fly respons, vilket skulle kunna antyda 

att deras expertis leder till andra former av hantering av känslorna. Sjöberg, Schönning och 

Salzmann-Erikson (2015) menar dock att intensivvårdssjuksköterskor kunde uppleva det 

problematiskt att hantera sina känslor. Sjuksköterskorna beskriver sig vara oförberedda vilket 

leder till panik, svårigheter att distansera sig från känslorna och att förvirring kunde uppstå. 

Även att administrering av läkemedel kunde upplevas obehagligt och stressfullt (Sjöberg et al. 

2015). Enligt Benner (1993) har sjuksköterskor i novisstadiet inga tidigare erfarenheter av 

situationen, emellertid förväntas de prestera. Dessa sjuksköterskor behöver tydliga riktlinjer 

och regler som de kan följa för att utföra uppgiften (Benner, 1993). Känslan av att fly skulle 

kunna härledas till den upplevda stressen som situationen medför hos sjuksköterskorna när de 

ställs inför situationer som är obekanta. Sjuksköterskorna i vårt resultat menar dock att allt 

eftersom de får erfara återupplivningssituationer lär de sig att hantera känslorna. Denna 

process av egenutveckling är något som Benner (1993) menar sker när sjuksköterskorna 

återkommande möter liknande situationer.  

 

Våra egna reflektioner kring sjuksköterskors emotionella påverkan från vårt resultat kretsar 

kring hur osäkerhet uppstår och hur man finner trygghet. Pups et al. (1995) resultat kan 

påverkas av att artikeln är utförd för mer än 20 år sedan. Diskussion fördes kring hur väl 

kunskapen om hjärt- och lungräddning var integrerad hos personalen och om det skulle kunna 

vara en faktor som påverkade känslorna. Dock beskriver sjuksköterskor i modern tid, som har 

erhållit utbildning i hjärt- och lungräddning, att de är emotionellt oförberedda inför 

situationen. Samtidigt beskriver Laws (2001) att intensivvårdssjuksköterskor med sin expertis 
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upplever samma känslor, dock att de går att hantera. Detta skulle kunna innebära att med mer 

expertis förbättras hanteringsstrategier. Däremot skriver Sjöberg et al. (2015) att 

intensivvårdssjuksköterskor har svårt att distansera sig från känslorna som uppkommer. Kan 

det möjligtvis innebära att oavsett expertis ligger hantering av känslor på en personlig nivå? 

Oavsett varför känslor uppkommer menar vi att de generellt är naturliga och ska inte ses som 

något negativt. Däremot bör de inte riskera att försämra omvårdnaden av patienterna. 

 

7.2.2 Att ställas inför etiska frågeställningar 

Etiska dilemman är en aspekt som ställer många frågor och tankar om hjärt- och lungräddning 

hjälper eller skadar patienten. När sådana beslut tas uttrycks det att patientens autonomi, 

värdighet och livskvalité är viktiga faktorer som ska beaktas. Larsson och Engström (2013) 

beskriver att när återupplivning inte initieras anser sjuksköterskorna att det är viktigt att 

situationen upplevs vara värdig för den avlidne och anhöriga (Larsson & Engström, 2013). 

Sjuksköterskorna i resultatet uttryckte önskan om att ej-HLR borde beslutas oftare, med tron 

att bevara patientens värdighet. Banjar (2017) diskuterar det moderna perspektivet på döden, 

där författaren menar att målet är att förlänga livet till varje pris. Samt att sjukvården har en 

stor utmaning i att bemöta samhällets krav på att bekämpa döden och förlänga livet (Banjar, 

2017). Utifrån resultat kan det tolkas som att rädda liv till varje pris inte alltid ses som en 

värdig åtgärd och att livskvalitén riskerar att försummas. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att det som upplevdes vara bäst för patienten kunde hindras av 

lagar som styr deras arbete med betoning på ej-HLR. Att förhala hjärt- och lungräddning är 

något som majoriteten av sjuksköterskor avfärdar som oetiskt. Några sjuksköterskor 

praktiserar det dock när de upplever återupplivning som gagnlöst. Kelly (2008) belyser att 

några sjuksköterskor försvarar praktiserandet av att förhala hjärt- och lungräddning, som 

benämns “slow codes”, genom att det bevarar patientens värdighet. Andra sjuksköterskor 

beskriver att “slow codes” skadar patienterna och att de får meningslösa invasiva åtgärder. 

Med risken att inte följa gällande lagstiftning utför sjuksköterskorna “slow codes” istället för 

att inte initiera hjärt- och lungräddning (Kelly, 2008). I resultatet fanns också olika åsikter om 

anhöriga skulle få ta del av beslut om återupplivning när patienten är oförmögen att föra sin 

egen talan. Enligt Kelly (2008) var sjuksköterskorna emot att diskutera ej-HLR med 

patienten, det upplevdes som grymt och att det kunde leda till lidande och bedrövelse för 

patienten. Diskussioner med familj ansågs antingen vara bra eller mindre bra. Det kunde leda 

till att familjen inte ville att ej-HLR skulle fattas i tron om att omvårdnaden skulle påverkas. 
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Det kunde även leda till ett ej-HLR beslut och det förhindrande utförandet av “slow codes” 

(Kelly, 2008).  

 

Författaren som varit verksam inom intensivvården har observerat läkarnas övertygelse och 

förhållningssätt att allting som kan göras ska göras innan behandlingen och åtgärder avslutas. 

Och att detta förhållningssätt har en motsats i sjuksköterskornas perspektiv att det inte upplevs 

vara värdigt, det är förgäves om det bara resulterar i mer lidande hos patienten. Birkler (2007) 

problematiserar detta område med att beskriva två ytterligheter. Den ena beskriver att aldrig 

döda någon och den andra beskriver att inge en värdig död. Vilken av dessa har det högsta 

etiska värdet? Enligt författarnas egna reflektioner får sjuksköterskorna ett stort ansvar i att 

värdera dessa frågeställningar. Erfarenheter i detta stycke uppenbarar sig inte tydligt. Dock 

kan det diskuteras om en novis enligt Benner (1993) skulle kunna hantera en sådan situation? 

Eller är det så att frågor om döden och livet aldrig kan bemästras till fullo, oavsett nivå av 

kunskap?  

 

Dessa beslut kan inte ses som svarta eller vita och det upplevs av författarna att det inte finns 

någon självklar mall att applicera, då varje situation är unik. Enligt Benner (1993) kan 

sjuksköterskor erhålla förväntningar och mönster utifrån hur händelser utvecklas. Till 

exempel har kanske den erfarna och expert sjuksköterskan förväntningar på hur situationer 

ska hanteras och bedrivas. I det här fallet skulle det kunna finnas förväntningar att “slow 

codes” ska praktiseras vid dessa situationer. Enligt författarna skulle en sjuksköterska med 

andra perspektiv skapa nya frågeställningar om hur dessa förväntningar och mönster kan 

skrivas om. Utifrån Kelly (2008) skulle en sjuksköterska kunna sätta en ny prägel på hur de 

etiska frågorna kan behandlas och diskuteras. Birkler (2007) diskuterar hur en sjuksköterska 

kan inneha en helhetsbild av patienten utan att revidera sin förförståelse genom att samtala 

med patienten? Utan ett helhetsperspektiv av patientens situation kan begreppen autonomi och 

värdighet förloras när beslut tas om patientens vård. 

 

7.2.3 Familjens närvaro 

I denna studie fann vi olika inställningar till familjens närvaro vid hjärt-och lungräddning hos 

sjuksköterskor. Det framkom att tidigare erfarenheter av att ha familjen närvarande vid hjärt- 

och lungräddning resulterade i en mer positiv syn på familjens närvaro. Tidigare forskning 

styrker att med mindre erfarenhet av familjens närvaro ökar den negativa synen på att 

familjen ska närvara (Axelsson et al. 2010). Detta kan härledas till Benners (1993) teori om 
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hur en sjuksköterska går från novis till expert. Genom att erfara situationer utvecklas 

sjuksköterskornas kompetens att hantera sådana situationer. Benzein, Hagberg och Saveman 

(2012) menar att familjen är en del i patientens system. När någon i detta system, i detta fall 

patienten, drabbas av sjukdom påverkar det övriga individer i systemet. Mötet med familjen 

kan ses som en omvårdnadsåtgärd som syftar till att minska upplevelsen av lidande och öka 

välbefinnandet (Benzein et al. 2012). Det fanns faktorer i resultatet som påverkade om 

sjuksköterskorna bjöd in familjen eller inte till situationer med återupplivning. Dessa kunde 

vara personliga egenskaper t.ex. om familjemedlemmarna hade tidigare medicinska 

kunskaper, vilken ålder de var i samt att familjen upplevdes övervaka deras arbete. 

Sjuksköterskorna uppfattade även att om familjen bevittnade hjärt- och lungräddning kunde 

de skapa ytterligare lidande. Dock hävdar Jabre et al. (2013) att sådana konsekvenser inte sker 

hos familjemedlemmar som bevittnar återupplivningsförsök. I denna studie jämfördes familjer 

som inte närvarat och dem som har närvarat vid hjärt- och lungräddning av en anhörig. PTSD-

liknande symtom kunde observeras hos familjemedlemmar som inte närvarade vid 

återupplivningsförsök (Jabre et al. 2013).  

 

Angående sjuksköterskors olika inställningar kring familjens närvaro vid hjärt- och 

lungräddning reflekterar vi att sjuksköterskorna kanske inte vet hur de ska hantera familjen. 

Vad som ligger bakom dessa inställningar är svårt att veta. Har de fått undermålig 

undervisning om familjecentrerad vård under grundutbildningen? Eller är det personliga 

egenskaper som inverkar? Det som går att observera är att mindre erfarenhet leder till sämre 

förutsättningar att hantera situationen, vilket styrks med Benners (1993) teori. Baserat på 

sjuksköterskornas utsagor har de erfarit att familjemedlemmar har blivit lidande av att närvara 

vi återupplivningsförsök. Utifrån vårt insamlade material behövs mer information om vad 

familjens åsikter är angående att närvara vid återupplivningsförsök. 

8 Slutsats 
Syftet med den icke-systematiska översikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av 

hjärt- och lungräddnings på vårdavdelningar inom sjukhus. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna behövde finna trygghet, det fanns positiva och negativa inställningar till 

familjens närvaro, etiska frågor som kretsar kring att utföra hjärt-och lungräddning och att 

kollegor har betydelse för sjuksköterskorna, på gott och ont. Vårt resultat har påvisat en 

problematik kring hjärt- och lungräddning. Oerfarna sjuksköterskor behöver omges av mer 
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erfarna kollegor som kan stötta deras utveckling. Patientens värdighet och autonomi är 

begrepp som bör värdesättas i samband med känsliga etiska frågor. Sjuksköterskors 

inställning till familjens närvaro blev mer positiv av erfarenhet och kunskap. Därmed bör 

sjuksköterskor erhålla stöd och ytterligare kompetensutveckling inom omhändertagandet av 

familjen. Ett behov finns för sjuksköterskor att få reflektera över sina tankar efter påfrestande 

situationer, utsatt tid för debriefing skulle därför kunna implementeras i större utsträckning. 

Bättre kommunikation mellan olika yrkesgrupper och en handlingsplan som tydliggör vad 

som skall göras vid hjärt- och lungräddning skulle kunna utvecklas för en tryggare 

arbetsmiljö.  
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