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”Varför just jag då? 
Varför hände det mig? 

Och om det nu hände: Varför blev man då räddad? 
Dom gjorde en massa saker och… jaa, nu då? 

Hur, hur går det vidare?” 
 

(Forskningsperson, delstudie I) 
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SAMMANFATTNING 
 

I Europa vårdar ambulanspersonal årligen cirka 300 000 människor med hjärtstopp. Ungefär 
en av tio överlever. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört hur 
överlevande patienter och närstående mår efteråt eller vilka etiska aspekter och problem som 
möter ambulanspersonal i dessa situationer. Med hjälp av en reflekterande livsvärldsansats är 
syftet med denna licentiatavhandling att beskriva vad det innebär att överleva hjärtstopp 
utanför sjukhus respektive närvara vid en nära persons hjärtstopp. Med utgångspunkt i det 
empiriska resultatet är syftet att belysa och diskutera etiska aspekter och problem av betydelse 
för ambulanspersonals vårdande ur ett normativt perspektiv. 

Avhandlingens empiriska resultat visar hur ogripbart det är att drabbas av hjärtstopp och 
hur uppvaknandet ur medvetslösheten innebär vilsenhet och kontrollförlust genom den 
minneslucka som tillfogats. Att överleva innebär därför ett sökande efter sammanhang så att 
situationen kan ges mening och förklaring till tankar, känslor och upplevelser. Känslan av 
sammanhang nås via andra människors berättelser tillsammans med egna minnen. I det 
fortsatta livet finns existentiell rädsla och otrygghet där den egna identiteten och meningen i 
livet omvärderas i takt med en växande insikt om hur den egna kroppen påverkats av 
hjärtstoppet. Ibland upplevs kroppen som begränsad vilket skapar otrygghet och rädsla. I det 
fortsatta livet kan det finnas skuldkänslor för det inträffade likväl som att hjärtstoppet ses som 
en opåverkbar händelse. Men det finns även tacksamhet och glädje över välbefinnande och 
trygghet i ett förändrat liv där vardagliga sysslor ger tillvaron en viss stadga. Det passerade 
livshotet införlivas i ett liv där mänskliga relationer blivit än viktigare värden i ett gott liv. 

Närvaro vid en nära persons hjärtstopp omkullkastar känslan av kontroll. Allt upplevs 
overkligt, tiden tycks stanna upp och samtidigt är verkligheten extremt påtaglig. Förvåning 
övergår snabbt till ett kaos av tankar och känslor där panik, chock och fruktan griper tag. 
Verkligheten innebär ett överväldigande och ensamt ansvar där närstående känner sig 
otillräckliga. Väntan på professionell hjälp känns lång och det är en befriande känsla då 
ambulanspersonal anländer och övertar ansvaret. Samtidigt väcks hopp om att patienten ska 
överleva. För närstående är allt kaotiskt, ångestfyllt och omtumlande då de kastas mellan hopp 
och misströstan för att slutligen få ett overkligt och ogripbart besked om den nära personens 
överlevnad eller död. Livets grundvalar skakas om och uppmärksammar livets skörhet och att 
inget kan tas för givet. Efter händelsen finns obesvarade frågor och oro som riskerar att leda 
till ensamhet i sorg eller i en oro för den överlevandes framtid. Oavsett vilket, riskerar 
ensamheten att leda till uppoffring av egna och viktiga behov. 

I ett gott beslut balanseras etiska normer att rädda liv, rätten till värdig/god död, 
autonomiprincipen samt att göra gott och inte skada. Den övergripande normen vid hjärtstopp 
är att rädda liv. Att i det akuta skedet avgöra om patienten räddas till ett acceptabelt liv är 
svårt. Det empiriska resultatet ger dock stöd för att återupplivning bör göras vid 
behandlingsbara hjärtstopp samtidigt som resultatet visar hur svårt det är att dra en gräns för 
vad ett acceptabelt liv är. Undantagsvis är det goda beslutet att avstå från eller avbryta 
återupplivning, exempelvis vid förekomst av ett giltigt förhandsdirektiv. En värdig/god död är 
då det primära. Ett utökat etiskt ansvar för ambulanssjuksköterskor kan vara att de ges 
beslutsrätt för avbrytande av återupplivning. Ett annat ansvar handlar om möjligheten att 
främja ett gott liv för överlevande genom att efteråt bidra med kunskap som kan skapa 
förlorade sammanhang. Ansvaret för närstående kan innebära att meningslös återupplivning 
inte görs ”för deras skull” utan att deras behov möts på bättre sätt. 

 
Nyckelord: hjärtstopp, ambulanssjukvård, etik, vårdvetenskap, fenomenologi, 

livsvärldsforskning 
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FÖRORD 
Här sitter jag nu och ska skriva ett förord till min licentiatavhandling. Det första som slår mig 
är att jag egentligen inte avsett att skriva en licentiatavhandling överhuvudtaget utan jag 
skulle naturligtvis sikta direkt mot en doktorsavhandling. Fattas bara! Nu blev det inte så 
eftersom jag var tvungen att skriva in mig i forskarutbildningen som licentiatstudent då jag 
bara lyckats skrapa ihop ekonomiska medel till två års forskarstudier. Nåja, just nu känns 
detta som en bra lösning. Det känns ungefär som att göra en mellanlandning i Malaysia på 
vägen till Borneo. Många skulle säkert föredra ett direktflyg men inte jag! Jag sträcker gärna 
på benen i Kuala Lumpur för att insupa den fascinerande atmosfären på denna gnistrande, 
pulserande och välstädade flygplats med ett myller av människor från hela världen. Här 
känner jag mig som en kosmopolit. Här fascineras jag av mängden olika språk, de 
färgsprakande kläderna, de leende ansiktena, värmen som förefaller gjord för en nordisk, 
frusen kropp. Genom terminalens stora fönster ser jag den omgivande tropiska grönskan. 
Lukten från regnskogen blandas med kaffelukten från flygplatscaféet och klorlukten från 
nystädade toaletter. I bakgrunden hörs högtalarröstens raspiga utrop om anländande och 
avgående flyg. Efter ett par timmar är jag åter redo att fortsätta resan till den malaysiska delen 
av Borneo och slutmålet Kota Kinabalu med dess sex kilometer långa, vita sandstrand där 
salta vågor från Indiska Oceanen sveper in med en harmonisk rytm. Väntetiden på ett par 
timmar i Kuala Lumpur motsvarar förvisso tiden för ett licentiatseminarium, denna 
mellanlandning i min forskning, men att en vit sandstrand skulle vänta vid slutmålet är väl 
mindre troligt. Men resan fram till målet är spännande i båda fallen. För er som har en 
uppfattning om geografin vet också att sträckan Stockholm – Kuala Lumpur är betydligt 
längre än sträckan Kuala Lumpur – Kota Kinabalu och förstår då hur jag upplever denna 
mellanlandning i forskningen. Det känns som jag kommit betydligt längre än halvvägs. 

Nästa tanke som far genom mitt huvud är varför jag överhuvudtaget sitter här och 
skriver ett förord till en avhandling. Det känns lite slitet att använda sig av metaforen ”att 
resa” när jag ska beskriva vägen fram till denna avhandling. Samtidigt är resandet bra som 
beskrivning på en process som startade i ett genuint intresse för den vårdform som kallas 
ambulanssjukvård. Mitt intresse för utveckling och förbättring av denna vård började nog 
egentligen redan 1979 då jag utbildade mig till ambulanssjukvårdare. Att detta intresse skulle 
leda fram till att börja forska hade jag inte en tanke på då, även om det nu kan tyckas naturligt 
och självklart. Vägen fram till denna avhandling har dessutom varit krokig. Intresset för de 
etiska frågorna inom ambulanssjukvård väcktes i samband med min grundutbildning till 
sjuksköterska. Min gode vän och kollega Magnus Gunnarsson som då också gick 
grundutbildningen kom med den strålande idén att välja problemområdet etiska dilemman vid 
hjärtstopp med fokus på den eventuella roll som prehospitala livstestamenten kunde spela i 
sammanhanget. Båda hade vi upplevt etiska problem som ofta finns när en människa drabbas 
av hjärtstopp utanför sjukhus och nu var det dags att försöka förstå lite mer av dessa 
komplexa frågor. På den vägen är det. 

Att ha sina rötter i ambulanssjukvård innebär att komma från en kultur som historiskt 
sätt inte har några egentliga traditioner när det gäller forskning. Detta innebär att det saknas 
självklara vägar för de inom ambulanssjukvården som har forskningsambitioner. Tidigt insåg 
jag behovet av att finna likasinnade med stort intresse i att utveckla kunskapsområdet 
ambulanssjukvård genom ny och spännande forskning. Jag började se mig om efter 
forskningsmiljöer och projekt som möjligen hade behov av mig som doktorand. Klart var att 
jag hade ett behov av en sådan miljö, dels för att få utlopp för mina idéer och tankar och dels 
för att eventuellt bli antagen till en forskarutbildning. Blicken vändes mot Kunskapscentrum 
PreHospen vid Högskolan i Borås. Där visade det sig till slut att Lars Sandman kanske kunde 
ha användning av mig i sitt projekt ”Vårdetiska prioriteringar inom ambulanssjukvård”. Efter 
diskussioner med Lars fick jag gehör för tanken om att försöka beskriva etiska aspekter och 
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problem i samband med hjärtstopp utanför sjukhus. I projektet fanns det medel kvar som 
nästan skulle räcka till en licentiatavhandling. Jag slog till på erbjudandet och hösten 2005 
blev jag antagen till forskarutbildningen vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
vid Växjö universitet under ledning av professor Karin Dahlberg, sedermera också min 
huvudhandledare. Våren innan hade jag gått kursen ”I patientens värld” vilken blev till en 
brytpunkt för mitt sätt att förstå vårdvetenskap. Här fann jag en utgångspunkt varifrån många 
av mina tidigare funderingar kunde förstås på ett delvis nytt sätt med hjälp av andra begrepp 
och innebörder. Begreppen livsvärld och patientperspektiv gjorde entré. Den som öppnade 
dörren till ett för mig nytt sätt att förstå vårdvetenskap var Margaretha Ekebergh för vilket 
hon ska ha ett stort tack. Efter detta började mitt liv som doktorand, ett liv i ständig rörelse i 
”den gyllene triangeln”: Kalmar – Växjö – Borås! 

Som forskare och forskarstuderande har jag varit mycket beroende av människor runt 
omkring mig. Även om detta primärt handlar om min kunskapsresa så handlar det också om 
att ödmjukt inse att jag varit beroende av en rad människor på vägen. Ett stort tack vill jag 
rikta till Karin Dahlberg för hennes idoga försök att göra mig till fenomenolog och lotsa mig 
genom livsvärldsforskningens kunskapsteori, ontologi och metodologi. Många av våra 
handledningar har skett vid Karins köksbord i Pajebo tillsammans med andra doktorander. Jag 
kan inte nog framhålla hur givande dessa möten har varit! Min bihandledare Lars Sandman 
förtjänar ett stort tack för att han hela tiden utmanat mig i mina tankar och texter. Hans 
analytiskt, filosofiska förmåga inom etikens värld har många gånger försatt mig i bryderi, 
stimulerat min kritiska reflektion och förhoppningsvis gjort att det jag skrivit fått mer 
stringens. Lars forskningsprojekt har också, tillsammans med Institutionen för vårdvetenskap 
vid Högskolan i Borås, gjort min forskning ekonomiskt möjlig. Huvuddelen av projektmedlen 
har kommit från Etikprogrammet med dess sponsorer Barncancerfonden, Hjärt-Lungfonden, 
Vårdalstiftelsen och Vetenskapsrådet till vilka jag är ytterst tacksam. 

En oas på min resa har varit Kunskapscentrum PreHospen vid Högskolan i Borås. På 
”plan 5” har jag kunnat ventilera mina allra tokigaste idéer utan att bli utskrattad och där har 
jag fått stöd och inspiration till att diskutera de kontextuella forskningsfrågorna. Ett stort tack 
riktar jag till ”PreHospen-gänget” med Birgitta Wireklint Sundström, Johan Herlitz, Björn-
Ove Suserud, Anders Jonsson, Angela Bång, Lena-Marie Beillon (f.d. Hjälte), Magnus 
Hagiwara, Caroline Ahl och Yvonne Samuelsson. 

I den kritiska granskningen av artiklar och kappa riktar jag ett stort tack till Åsa 
Axelsson, Göteborgs universitet för hennes väl underbyggda kommentarer och synpunkter vid 
slutseminariet. Johan Herlitz ska ha ett speciellt tack för sin sakgranskning av de medicinska 
delarna i bakgrunden. David Brunt och Åsa Roxberg bidrog också med värdefulla synpunkter 
i skrivandets slutfas. Och vad hade jag gjort utan vägledning i det engelska språket? Anna 
Maria Hipkiss och Nancy Drew har varit till ovärderlig hjälp genom språkgranskningen av 
denna avhandlings båda artiklar. På vägen fram till den färdiga licentiatavhandlingen har 
doktoranderna i Växjö bidragit med oerhört konstruktiv kritik och värdefull kunskap på olika 
sätt. Alla doktorandkollegor har på ett eller annat sätt bidragit till min avhandling. Speciellt 
tack till Susanne Syrén som har varit min ständiga kombattant och reskamrat med många 
givande diskussioner som bidragit till min utveckling. Annelie Johansson bidrog tidigt med 
uppmuntran och stöd samt många idéer och synpunkter på min forskning. Judy Chow har 
alltid kommit med nya och innovativa idéer om språkets betydelse och Elisabeth Björk 
Brämberg hjälpte mig med ovärderliga idéer när jag satt fast i dataanalysen vilket gjorde att 
jag kom vidare. Vid seminarier i Borås har jag fått ytterligare hjälp genom den kritiska 
granskning som gjorts av forskarstuderande och forskare. Tack ska ni ha allihop! Bengt 
Fridlund, Margaretha Ekebergh och Kristina Juhlin ska ha tack för sitt stora stöd i varierande 
frågor som rört mitt liv som doktorand. 
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Utan stöd från mina arbetskamrater inom Ambulansverksamheten i Kalmar län hade jag 
inte kunnat forska. Magnus Gunnarsson har alltid varit öppen för informella samtal kring min 
forskning, ofta över en bit mat. Mats Björlefeldt, min ”teamkollega” i ambulanssjukvården 
sedan många år tillbaka, har hjälpt mig när datorn havererat och bidragit med diskussioner om 
informationsteknikens roll i ambulanssjukvård. Mårten Hermansson har ordnat så jag fått 
semester och tillmötesgått andra behov för att skapa ett någorlunda drägligt liv. Min 
verksamhetschef Roland Johansson har tillsammans med FoU-kommittén i Kalmar visat sitt 
stöd och bidragit till att jag kunnat genomföra forskningen. Alla arbetskamrater på 
ambulansstationen i Kalmar som har undrat över och diskuterat med mig om min forskning 
har bidragit till resultatet. Tack! 

Slutligen vill jag rikta mitt största tack till min familj och framför allt till Petra för allt 
stöd och för att jag oftast fått vara ifred i mina tankar när jag behövt detta. Tack och lov har 
Petra ibland slitit mig från datorn när jag själv inte insett behovet av avkoppling, motion och 
frisk luft. 
 
 
 
 
Björkenäs och Kalmar i oktober 2008 
 
 
Anders Bremer  
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BAKGRUND 
Att komma från klinisk verksamhet och träda in i forskningens värld är omtumlande. På 
många sätt har det upplevts som att gå från en värld till en annan. Det är dock min övertygelse 
att dessa världar måste mötas och att min kliniska erfarenhet av ambulanssjukvård1 och alla 
dessa möten med patienter, närstående2 och ambulanspersonal huvudsakligen är en styrka i 
forskningen. För mig har det varit en utmaning att använda denna kunskap och erfarenhet på 
ett ”tyglat” sätt, dvs. att använda den kliniska erfarenheten som ambulanssjuksköterska utan 
att bli till ett hinder i min roll som forskare. 

 
 

Från erfarenhet till sökande efter ny kunskap 
Parallellt med vandringen från att vara ”enbart” ambulanssjukvårdare till att också bli 
doktorand och forskare har jag också upplevt den förändring av ambulanssjukvården som 
brukar omtalas som en utveckling från transportorganisation till sjukvårdsorganisation3. De 
senaste årens snabba utveckling då det gäller den formella kompetensen har inneburit krav på 
att vården som ges inte bara ska vara förankrad i väl beprövad erfarenhet utan också i 
vetenskaplig forskning. Sådan forskning har dock i stora delar lyst med sin frånvaro. Den 
forskning som gjorts inom ambulanssjukvård är, som Wireklint Sundström (2005) påpekat, 
till största delen fokuserad på överlevnad och symtomlindring. 

Bristen på forskning är speciellt tydlig när gäller den kontextuella och till svenska 
förhållanden överförbara kunskapen. I takt med ambulanssjuksköterskans utökade 
professionsansvar och uppgifter har det blivit allt mer tydligt att det inte okritiskt går att 
överföra kunskap om tekniker, läkemedel, utrustning och vårdande från den slutna 
sjukvården4. Kunskapsområdet5 ambulanssjukvård behöver utvecklas utifrån de specifika 
förutsättningar som finns, på ett sätt som både stimulerar ambulanspersonalens förmåga att ta 
till sig generell, överförbar vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap, och som samtidigt ökar 
insikten om den kontextuella forskningens betydelse inom kunskapsområdet. 
Sjukvårdens förändring generellt, och ambulanssjukvårdens snabba förändring specifikt, har 
också aktualiserat frågan om vad som är och bör vara ambulanssjukvårdens uppgifter. Med 
detta följer en diskussion om vilka patienter som är ambulanssjukvårdens ansvar, dvs. vem 
som kan anses vara i behov av denna vårdform. Som exempel kan nämnas en studie av Hjälte, 

                                                 
1 Ambulanssjukvård definieras av Socialstyrelsen (2001) som hälso- och sjukvård som omfattar undersökning, 
vård och behandling av patient på hämtplats och/eller i ambulans. Ambulanssjukvård enligt Suserud (2003) är 
den prehospitala akutsjukvård i form av vård och behandling som ges utanför sjukhus eller motsvarande, direkt 
på skadeplats eller på den plats där patienten blivit sjuk samt under transporten till mottagande vårdenhet. 
Ambulanssjukvård är tidsmässigt att betrakta som tiden från att larmcentral kontaktats till dess att patienten 
överlämnats till annan vårdenhet. 
2 I denna avhandling är ambitionen att genomgående försöka använda begreppet “närstående”. Med närstående 
avses familj, släkting, make/maka, barn, vän, granne, person från utökad familj eller andra personer i ett nära, 
familjelikt förhållande till patienten. 
3 Förvisso delar jag inte denna beskrivning helt. Det bedrevs god prehospital akutsjukvård även innan 
Socialstyrelsens krav på att det ska finnas minst en sjuksköterska i varje akutambulans. Den tidigare bristen på 
formell kompetens vägdes till viss del upp av en erfarenhetsbaserad, reell kompetens i vårdande varför ett 
ensidigt tal om ”transport” kan kännas orättvist. Organisatorisk har dock ambulanssjukvården på flera sätt knutits 
tydligare till den övriga sjukvården med allt tydligare krav på kvalitetsuppföljning (se; Bremer, 2004).  
4 Historiskt sett är det framför allt från kunskapsområdet anestesi som denna överföring skett men senare har det 
även skett från medicinen och kirurgin. 
5 Kunskapsområdet ambulanssjukvård beskrivs delvis genom SOSFS 1997:18 tydliggörande av 
ambulanssjuksköterskans kompetens. Wireklint Sundström (2005) beskriver kunskapsområdet utifrån ett mer 
professionsneutralt perspektiv. 
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Suserud, Herlitz och Karlberg (2007) i vilken ambulanspersonalen bedömde att en tredjedel 
av patienterna inte var i behov av ambulanssjukvård. Detta trots att patienten, närstående eller 
annan inringare bedömt att ett sådant behov finns eller har funnits. Således finns en stor 
skillnad mellan vad patienter/närstående respektive ambulanspersonal bedömer vara 
vårdbehov som ligger på ambulanssjukvårdens ansvar. En annan bild framträder dock när 
Ahl, Nyström och Jansson (2005) väljer att studera patientens existentiella situation vid 
tidpunkten då de själva eller närstående ringt efter ambulans. Beslutet att ringa efter ambulans 
framstår i denna studie för många människor som ett svårt beslut, ofta övervägt i samråd med 
andra. Behovet av hjälp härrör från patientens starka sjukdomskänsla och en upplevelse av att 
situationen är outhärdlig. De flesta patienterna försöker hantera situationen själva och väntar 
på att situationen ska förbättras. De tvekar att ringa efter ambulans trots att de inser sitt 
hjälpbehov men till slut finns inga alternativ kvar. Mötet mellan ambulanspersonal och patient 
beskriver Ahl, Jansson och Nyström (2008) som ett samspel med cirkulära processer. 
Situationen kan gå fel från första början och inleda en misstroendeprocess, speciellt i fall då 
patienten kräver omedelbar transport eller vårdare indirekt ifrågasätter patientens behov av 
ambulanssjukvård. En sådan olycklig start på mötet leder lätt till en ond cirkel med upprepade 
krav på omedelbar transport, avvisande av prehospital vård, utestängning från en vårdande 
relation samt ifrågasättande av hela den prehospitala vården. Detta gör att förtroendet till 
ambulanspersonalen påverkas negativt. Att komma till akutmottagningen känns i dessa fall 
som en befrielse för patienten. 

Ibland förefaller det också vara oklart bland ambulanspersonal om vilket ansvar som 
finns för närstående till patienten. Sandman och Nordmark (2006) fann i sin kartläggande 
studie över etiska konfliktområden att ambulanspersonal såg ansvaret för närstående som 
något som går utöver vårdarrollen och därför får skötas i den privata rollen som 
medmänniska. 

Sammantaget tycks det bland ambulanspersonal finnas föreställningar om 
ambulanssjukvårdens roll, uppgifter och ansvar mot patienter och närstående som kan påverka 
vårdrelationen negativt. Om patienten ses som utan vårdbehov eller utan behov av 
ambulanssjukvård, eller om patienten uppfattar att så är fallet, kan detta skapa en icke-
vårdande relation och i värsta fall vårdlidande. Om närstående upplever att deras behov inte 
uppmärksammas och att ambulanspersonal inte svarar an på dessa kan detta upplevas som att 
inte bli sedd, delaktig eller omhändertagen. 

  
Av tradition är den medicinska dominansen stor inom svensk ambulanssjukvård med ett 

ledarskap som har sina kunskapsrötter inom anestesi och intensivsjukvård. Den medicinska 
dominansen har dock inte inneburit att omvårdnaden lyst med sin frånvaro i vårdandet6. 
Utifrån min erfarenhet har det bland den äldre generationens ambulanspersonal sedan länge 
funnits en insikt i behovet av ”mjuka värden” i vård av patienter och närstående, parallellt 
med en god medicinsk/teknisk vård och kunskap. Denna insikt har till stora delar varit av 
karaktären ”tyst kunskap”7 baserad på erfarenhet. Att dra lärdom av denna kunskap och 
överföra den till efterkommande generationer av vårdare har inte varit ambulanssjukvårdens 
starkaste sida. Den vårdvetenskapliga forskningens utmaning inför framtiden är därför att 
blottlägga och verbalisera dold kunskap och samtidigt skapa ny och kvalitativt god, 
                                                 
6 Begreppet ”vårdande” kan förstås på olika sätt. Här förstås vårdandets yttersta syfte som att på olika sätt främja 
det övergripande målet om ett gott liv. Vårdande innebär att stödja hälsoprocesser för ökat välbefinnande och 
lindra lidande. Vårdandets fokus ligger på relationen mellan patient och vårdare med ett patientperspektiv som 
utgångspunkt. Vårdrelationen karaktäriseras alltid av ett professionellt engagemang och vårdande där kunskap 
och erfarenhet används på ett sätt som är meningsfullt för patienten. I ett professionellt vårdande ingår även att 
beakta risken för vårdlidande. 
7 Se exempelvis Polanyi (1966), Molander (1990) eller Rolf (1991) för diskussion om tyst kunskap och därmed 
förknippade frågor. 
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kontextuell forskning, inte minst inom etikens8 område i den prehospitala 
akutsjukvårdskontexten. Den forskning som utförts av Wireklint Sundström (2005) är ett gott 
exempel på hur erfarenhetsbaserad kunskap kan lyftas fram och bli synlig. Forskningen 
beskriver hur ambulanspersonal gör bedömningar av patientens problem och behov. 
Resultatet visar hur ambulanspersonalen tar kontroll över det som är rörigt och ostrukturerat 
och inför varje vårdsituation och bedömning bygger upp ett vårdrum. Bedömningen gör 
ibland under en överväldigande tidspress; snabbt, rutinstyrt och där gemenskapen med och 
medverkan av patienten tycks underordnad. Hur ambulanspersonal gör bedömning av 
patienten är även relevant i föreliggande avhandling. Här ligger dock fokus på hur 
ambulanspersonal bedömer, beslutar och handlar utifrån etiska aspekter. 

Valet av denna avhandlings problemområde står delvis att finna i en gradvis växande 
insikt om en generell brist på kontextuell forskning som jag blivit medveten om i sökandet 
efter kunskap som skulle kunna användas i det kliniska arbetet. Men framför allt var det en 
gnagande oro över det för givet tagna i vården som jag tyckte mig se. Det som för en del 
kollegor tycktes vara självklara sanningar kunde för mig ibland framstå som ”halvsanning” 
och till och med felaktigt. Den erfarenhetsbaserade kunskapen tycktes innehålla allt för stora 
inslag av det som var ”självklart” eller det som byggde på ”sunt förnuft”. Problemet med 
”sunt förnuft” är att det ofta bygger på en föreställning om att detta räcker för ett gott 
vårdande. Den vårdande kunskapen görs till något banalt och något som inte är i behov av 
vetenskapligt förankring. 

För mig var glappet mellan ett gott och reflekterat användande av erfarenhet och ett 
sämre och oreflekterat vårdande en varningssignal. Allt för ofta tyckte jag mig kunna se att 
patienter och närstående hamnade utanför det fokus som de borde ha, kanske inte medvetet 
men likväl med oönskade konsekvenser. Slutsatsen jag drog var att det inte räcker med att ha 
lång erfarenhet av ambulanssjukvård för att vara en god vårdare. Enligt min uppfattning är 
förvisso erfarenhet en viktig förutsättning för att bli en god vårdare i ambulanssjukvård men 
den är långt ifrån den enda. Omvänt räcker det inte heller med att ha den formella kompetens 
som krävs för att patienter och närstående ska få en god vård. 

Ett område där flera av de ovan beskrivna problemen kan sammanfalla på ett olyckligt 
sätt är i samband med etiskt svåra situationer. Om saker tas för givet och agerandet blir 
”självklart” eller enbart bygger på ”sunt förnuft” ökar risken för att oreflekterad förförståelse 
leder till mindre goda etiska beslut. En bristande moralisk kompetens9 beroende på okunskap, 
bristande erfarenhet eller bristande sensibilitet kan få konsekvenser som ytterst leder till 
vårdlidande. I samband med ”rutinuppdrag” och mindre vårdkrävande insatser kan kanske de 
etiska frågorna bli otydliga och svåra att medvetandegöra. Detta ska dock inte tolkas som att 
etiken är mindre viktig i det till synes rutinmässiga och vardagliga vårdandet i 
ambulanssjukvård. Tvärtom, kan det antas ligga en fara i att ”rutinuppdraget” ses som 
oproblematiskt varvid beredskapen och öppenheten för det avvikande eller unika kan minska. 
Kanske kan de etiska problemen bli tydligare vid livshotande situationer och i samband med 
liv och död? De vårdsituationer som fångade mitt intresse utifrån ett etiskt perspektiv var de 
som innebar ett akut och överhängande livshot, mer precist situationer då patienter drabbats 
av hjärtstopp. Här förefaller de etiska frågornas relevans också finnas i ambulanspersonalens 
förhållande till närståendes eventuella rättigheter, inflytande och behov. Här kan etiska 
konflikter finnas med centrala värden som får stå tillbaka för andra (och lika) centrala värden. 

                                                 
8 Etik i denna avhandling ska förstås som en reflektion över vad som är rätt och fel, gott och ont i människors 
handlingar. 
9 Moralisk kompetens är ett komplext begrepp. Bengtsson (1990) framhåller dock betydelsen av att begreppet 
inte enbart innefattar den kognitiva kompetensen utan även sensibiliteten. Ett moraliskt kompetensbegrepp måste 
beakta hela människan. Begreppet kommer inte att utredas närmare i denna avhandling utan kommer istället att 
diskuteras i den fortsatta forskningens delstudie III och IV. 
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Mycket står på spel. Värden som fortsatt liv, god död eller patientens autonomi kan visa sig 
svåra att väga mot varandra i en akut och tidspressad situation. Det vårdande perspektivet 
riskerar att försvinna i en situation där medicinsk och livräddande behandling självklart måste 
prioriteras. 

Genom val av problemområde i min forskning och i föreliggande avhandling är tanken 
att öka förståelsen för etikens betydelse inom den prehospitala akutsjukvårdens sfär. Visionen 
är att etikens och vårdetikens roll kan komma att vinna mark inom ambulanssjukvården och 
bli lika självklar som det ”självklara”. Forskningen början i patienters och närståendes 
erfarenheter är ett medvetet val. Tanken är att i dessa erfarenheter finna en utgångspunkt för 
en etisk diskussion kring centrala värden och aspekter i samband med att patienter drabbas av 
hjärtstopp utanför sjukhus. 

 
Slutligen ska föreliggande licentiatavhandling ses mot bakgrund av hela det projekt som 

handlar om prehospital akutvård vid hjärtstopp, med särskilt fokus på vårdvetenskapliga och 
etiska frågeställningar. Hela projektet kommer att avrapporteras i en doktorsavhandling, och 
utöver den forskning som skett inför denna licentiatavhandling har också arbetet påbörjats 
med delstudie III, vars datainsamling är genomförd. Anledningen till att stanna upp och 
presentera forskningens hittillsvarande resultat ska ses utifrån ett behov av sammanfattning 
och avstamp inför det fortsatta forskningsarbetet snarare än ett formalistiskt behov av att 
publicera licentiatavhandlingen inom ramen för IVOSA:s vårdvetenskapliga rapportserie. 
Presentationen av de hittillsvarande resultaten sker istället i form av två vetenskapliga artiklar 
och licentiatavhandlingens kappa i denna något enklare kompendieform. 
 

 

Licentiatavhandlingens fenomen  
Ambitionen är här att beskriva fenomenet ”Att erfara hjärtstopp utanför sjukhus” så som det 
visar sig för överlevande patienter respektive närstående som varit närvarande vid en patients 
hjärtstopp. I delstudie I är fokus på hur det är ”Att överleva hjärtstopp utanför sjukhus” och i 
delstudie II ”Att närvara vid närståendes hjärtstopp utanför sjukhus”. Utgående från dessa 
erfarenheter diskuteras därefter etiska värden av betydelse för vårdandet. 

Den språkliga och strukturella uppdelningen till trots är det centralt att förstå hur 
fenomenets inre aspekter är relaterade till varandra och att se fenomenet som sammanflätat 
med världen. En övergripande tanke är att försöka beskriva den komplexa verklighet som det 
kan tänkas innebära att överleva hjärtstopp respektive närvara vid en närståendes hjärtstopp 
som sker i människors vardagliga miljö, utanför sjukhusets väggar. Forskning med en 
livsvärldsansats kan möjliggöra beskrivningar av denna komplexa händelse och vårdsituation. 
Livsvärldsansatsen styrka är viktig i föreliggande avhandling då den kan komma att 
synliggöra viktiga icke-medicinska värden inom ett medicinskt dominerat vårdområde. 
Genom att bejaka den helhetssyn som livsvärldsperspektivet erbjuder förnekas inte olika 
kunskapsområdens betydelse inom ambulanssjukvård utan snarare tillmätas en mer rättvis 
proportion och plats i vårdandet. Detta kan bidra med en ökad förståelse för hur kunskap av 
olika karaktär på olika sätt kan lindra patienters lidande. En polarisering mellan, eller ett 
förnekande av, vissa kunskapsområdens relevans inom ambulanssjukvården skulle lätt leda 
till en avskärmning från den verklighet inom vilket vårdandet sker. En sådan kunskapssyn 
skulle också medföra att den komplexa vårdsituation som här står i fokus skulle komma att 
reduceras betänkligt. 

Det vårdvetenskapliga kunskapsbidraget kan framstå tydligare genom att patienters och 
närståendes erfarenheter diskuteras och relateras till aspekter och värden av betydelse för 
vårdandet. I förlängningen kan sådan kunskap bidra till ökad förståelse för betydelsen av 
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ambulanspersonals etiska bedömningar av, och reflektion över, vårdsituationer där patientens 
liv hotas och närstående är närvarande. Sådan kunskap kan komma att påverka och förändra 
ambulanssjukvårdens roll i samband med vård av patienter med hjärtstopp. Avhandlingens 
ansats med att synliggöra patienters och närståendes perspektiv ur ett livsvärldsperspektiv 
kompletterar dessutom tidigare forskning vilket kan göra att fenomenet förstås i ett bredare 
och djupare sammanhang. 
 
 

Hjärtstopp som orsak till lidande och död 
”Han är kallsvettig och mår illa. Han har ont. Hans andning är tung. Ansiktet grimaserar. Så 
plötsligt ger han upp andan. Oscilloskopet, som hunnit kopplas på, visar hur hans hjärtrytm 
övergått till kammarflimmer. Cirkulationsstillestånd. Som att stänga av en strömbrytare. 
Medvetslöshet och annalkande död. Det blåbleka tilltar på hans läppar och öron. Allt sker 
snabbt. Fram med defibrillatorn10! Andningsmasken. Vi handlar i omedelbar rutin, just nu 
ingen tid för eftertanke. 200 joule. Kroppen rycker till av strömstöten. Avvaktande tystnad. En 
snabb blick på oscilloskopet. Nej, ingen verkan. Fortsatt flimmer. Tiden rinner ut. Sista 
sanden i timglaset. Några inblåsningar med andningsblåsan. Sedan ny defibrillering. En ny 
strömstöt, denna gång på 300 joule, riktad mot mannens bröstkorg. Åter rycker kroppen till; 
går nästan upp i båge. Plötsligt visar oscilloskopet en ny rytm, mer lik den normala. Ett sus 
av lättnad och framgång sveper osynligt genom rummet. Pulsar går fram i ljumskar och på 
halsen. Han drar efter andan. Ja, han andas!” Så beskriver Stolt (2003, s. 11) en händelse 
som har pockat på hans uppmärksamhet, ett minne från hans arbete som läkare. Mannen 
överlever och morgonen därpå går läkaren rond på hjärtintensiven. På väg ut från rummet 
stoppar mannen en lapp i läkarens rockficka. Lappen innehåller ett fragment av en dikt 
skriven av Tomas Tranströmer vilken gav ord åt mannens upplevelse av att ha varit nära 
döden: ”Mitt i livet händer att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms 
och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta.” (Ibid. s. 12). 

I sjukvården ställs liv och död på sin spets. Lycka och olycka, glädje och sorg, skapande 
och nedbrytande blandas i vårdens vardag, långt bortom det mätbara. Medicinska eller 
naturvetenskapliga förklaringar om den mänskliga kroppen räcker inte för att förstå den helhet 
som varje människa utgör (Stolt, 2003). Vad det omätbara och djupt mänskliga innebär för en 
människa som drabbats av hjärtstopp, framgår inte av denna berättelse. Vi kan endast ana, 
utifrån vårt eget perspektiv som människa, vad detta kan innebära. En som överlevt ett 
hjärtstopp utanför sjukhus och som kan berätta utifrån egen erfarenhet är Owe Wikström 
(2006): ”Det är då det händer. Det är som att blåsa ut ett ljus, släcka en lampa, trycka på off-
knappen. Allt blir svart, som i en säck av brungrått intet. Mitt jag påtvingas en existenspaus. 
Min personlighet läggs ned i ett tomt veck i tiden.” (s. 13). Nu blir det lite mer tydligt hur ett 
fenomen kan beskrivas olika beroende på perspektiv och samtidigt ge kunskap av skiftande 
karaktär, värdefull på olika sätt. När en människa drabbas av hjärtstopp blir det, oavsett 
perspektiv, oerhört tydligt att den sjuke är i akut behov av vård. En människa har drabbats av 
ett akut lidande som påverkar den subjektiva kroppen och livsvärlden. Själva existensen hotas 
och patienten hamnar i fokus för ambulanspersonalens åtgärder. 

Men bakgrunden till föreliggande avhandlings problemområde berör också det faktum 
att närstående ofta bevittnar patientens livshotande tillstånd och initialt själva tvingas bedöma 
och besluta vad som bör göras. När ambulanspersonalen gett patienten den vård som varit 
                                                 
10  Defibrillator är en maskin som används för att ge elchocker till patient med hjärtstopp. Syftet är att bryta 
arytmin (ventrikelflimmer, ventrikeltackykardi) och återställa hjärtats normala sinusrytm. De externa 
defibrillatorerna finns som automatiska, halvautomatiska och manuella vilket anger i vilken grad användaren kan 
påverka given strömstyrka, när elchocken ges etc. 
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möjlig återstår frågan om ansvaret gentemot de närstående. Genom närståendes relation till 
patient och ambulanspersonal blir etiska frågor aktualiserade, oavsett om patienten överlever 
eller dör. På olika sätt kan den närstående komma att bli den lidande människan. 

 
 

Hjärtstopp som biologisk dysfunktion 
Definitionen av hjärtstopp är i denna avhandling ”upphörande av hjärtats mekaniska aktivitet, 
vilket konfirmeras genom frånvaro av tecken på cirkulation” (Socialstyrelsen, 2004, s 214). 
Begreppen cirkulationsstillestånd och hjärtstillestånd används ibland synonymt för hjärtstopp. 
När hjärtstopp inte sker på sjukhus11 används begreppet ”hjärtstopp utanför sjukhus”.12  

 

Etiologi 
De flesta patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har en kardiell etiologi13 
(Engdahl, Holmberg, Karlson, Luepker & Herlitz, 2002). Hjärt- och kärlsjukdomar 
(cirkulationssjukdomar) är bakomliggande orsak till cirka 42 % av samtliga dödsfall i Sverige. 
Av dessa är de ischemiska hjärtsjukdomarna den största gruppen med 17 % för kvinnorna och 
22 % för männen (Socialstyrelsen, 2005). Av de rapporterade hjärtstopp som sker utanför 
sjukhus bedömer ambulanspersonalen att 70 % är orsakade av hjärtsjukdom (Herlitz, 2007). 
Plötsligt och oväntat hjärtstopp med kardiell etiologi beror i 90 % av fallen på ischemisk 
hjärtsjukdom medan annan hjärtsjukdom, klaffel och kardiomyopati står för resterande 10 % 
(Socialstyrelsen, 2004). Hjärtinfarkt kan leda till hjärtstopp. Om detta inträffar sker det oftast 
inom den första timmen med stor risk för dödsfall. Vid instabil angina pectoris14 eller så kallat 
akut koronart syndrom (AKS)15 är risken stor för övergång till akut hjärtinfarkt och ska därför 
behandlas som en akut hjärtinfarkt. Utvecklingen fram till ett hjärtstopp går dock vanligtvis 
ganska långsamt med symtom som angina pectoris eller förekomst av mindre infarkter. Det 
går dock inte att generellt säga att förloppet är långsamt, ibland är plötslig död det första 
symtomet på sjukdomen (Socialstyrelsen, 2008a). Prehospitalt orsakas många plötsliga 
hjärtstopp av blockerade luftvägar i samband med trauma och medvetslöshet och till följd av 
intoxikationer, drunkning eller kvävning. Oftast föregås hjärtstopp i dessa fall av störd 
andningsfunktion och grav hypoxi (Holmberg, 2005). Hjärtstopp kan även inträffa till följd av 
hjärnblödning, rupturerade aneurysm, suicid eller elektrisk stöt (Pell et al., 2003). 
 

Epidemiologi och överlevnad 
Av de cirka 15 000 personer som beräknas dö av hjärtsjukdom i Sverige varje år avlider cirka 
10 000 utanför sjukhus (Herlitz, 2007). Den verkliga incidensen för hjärtstopp utanför sjukhus 
                                                 
11 Hjärtstopp som sker på sjukhus benämns på engelska för ”in-hospital-cardiac-arrest” (IHCA). 
12 De engelska begreppen för hjärtstopp är vanligtvis cardiac arrest (CA), heart arrest eller sudden cardiac arrest 
(SCA). För hjärtstopp utanför sjukhus används begreppet out-of-hospital cardiac arrest (OHCA). I denna 
avhandling kommer också begreppen plötslig död (sudden death) och plötslig hjärtdöd (sudden cardiac death, 
SCD) att beröras. 
13 Läran om sjukdomars orsaker (Lindskog, 2004). 
14 Angina pectoris betyder kärlkramp. Orsaken till kärlkramp är minskat blodflöde i hjärtats kranskärl p.g.a. 
förträngning. Blodbrist, hjärtklappning, förträngningar i aorta eller hjärtförstoring kan också utlösa eller förvärra 
kärlkrampen. Symtom vid kärlkramp är en kramande, tryckande bröstsmärta ofta bakom bröstbenet. Smärtan kan 
stråla ut mot käkar, hals, axlar och armar. Hos kvinnor, äldre och diabetiker är det vanligt med symtom som 
trötthet, andfåddhet eller illamående utan samtidig smärta. Bukbesvär som enda symtom är vanligt. Symtomen 
avtar inom några minuters vila eller efter nitropreparat (Lindahl & Johansson, 2005). 
15 Eng.: Acute coronary syndrome. 
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är dock inte känd. Det saknas objektiv information eftersom långt ifrån alla av dessa patienter 
omhändertas av ambulanssjukvården. Incidensen ökar med ålder, är vanligare bland män och 
sannolikheten att avlida oväntat utanför sjukhus tenderar att vara större bland yngre patienter 
(Engdahl et al., 2002). Risken för plötslig hjärtdöd är störst bland äldre. I Sverige var 
medianåldern 72 år för patienter som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus år 2006. 
Andelen kvinnor var 30 % med en ökande andel med ökande ålder (Herlitz, 2007). I USA 
beräknas årligen 350 000 – 450 000 människor avlida till följd av hjärtstopp, mer än hälften 
orsakade av hjärt- kärlsjukdom (Callans, 2004). Cirka 13 000 av de 155 000 patienter som 
årligen blir vårdade av ambulanspersonal överlever. I Europa är motsvarande tal 29 000 
överlevande av 275 000 drabbade (Atwood, Eisenberg, Herlitz & Rea, 2005). Procentuellt sett 
överlever 7,3 %16 av de svenska patienterna som vårdas av ambulanssjukvården (Herlitz, 
2007). I Europa som helhet beräknas 10,5 % överleva och i USA 8,4 % (Atwood et al., 2005; 
Rea et al., 2004). Andelen patienter som skrivs ut levande från sjukhus efter hjärtstopp17 
varierar mellan olika sjukhus (Herlitz et al., 2006). I Göteborg mellan åren 2000-2002 skrevs 
28 % in levande på de två största sjukhusen medan motsvarande siffra för de sju största 
sjukhusen i Stockholm var 16 %. Andelen patienter som skrevs ut levande från sjukhus var i 
Göteborg 6,1 % medan den i Stockholm var 3,3 %. Vid en 3-årsuppföljning var överlevnaden 
5,5 % respektive 2,3 % (Hollenberg et al., 2007). 

Sammanfattningsvis är det således mer sannolikt att den som drabbas av hjärtstopp 
utanför sjukhus avlider (Baskett, Steen & Bossaert, 2005). Mortalitet/överlevnad varierar 
dessutom beroende på land, världsdel, stad, landsbygd, sjukhus etc. vilket till stor del kan 
antas bero på hur väl ”kedjan som räddar liv” fungerar18.  
 

Överlevnadsfaktorer 
I praktiken är det nästan enbart vid bevittnade hjärtstopp med tidig hjärtlungräddning (HLR)19 
och defibrillering som patienten har möjlighet att överleva. Varje minut som går vid ett 
hjärtstopp minskar chansen till överlevnad. Redan efter fem minuter börjar kroppen få 
obotliga skador. Efter femton minuter är döden nästan oundviklig oavsett vilka åtgärder som 
sätts in (Herlitz, 2007). Om hjärtat startas inom 1-2 minuter uppstår inga mätbara skador på 
hjärtat. Undantagsvis kan människor överleva hjärtstopp som varar mer än 15 minuter, 
exempelvis vid djup nedkylning i samband med drunkning (Holmberg, 2005). Flera viktiga 
överlevnadsfaktorer har beskrivits för tiden fram till att patient återfått spontan cirkulation20 
(Langhelle et al., 2005). För att överleva hjärtstopp krävs flera samordnade åtgärder som kan 
beskrivas som länkarna i en kedja. ”Kedjan som räddar liv” innehåller de viktiga länkarna; 
tidig upptäckt, tidigt larm, tidig hjärtlungräddning, tidig defibrillering samt vården efteråt. 
Tidsfaktorn är av kritisk betydelse för överlevnaden (Herlitz, 2007). Vid omedelbar 
defibrillering kan upp till 65 % överleva men med ökande fördröjningstider minskar 
möjligheten till överlevnad mycket snabbt (Larsen, Eisenberg, Cummins & Hallstrom, 1993). 
Oftast inträffar hjärtstopp utanför sjukhus i patientens hem. Överlevnadsmöjligheten är dock 

                                                 
16 Den senaste preliminära beräkningen för överlevnaden är cirka 7,9 % i Sverige vilket är den högst uppmätta 
sedan det nationella hjärtstoppsregistret startade (Personlig kommunikation med prof. Johan Herlitz, Göteborg). 
17 Som skett utanför sjukhus (eng.; OHCA). 
18 ”Chain of survival”: Se bilaga 2. Angiven mortalitet (och överlevnad) varierar också beroende på var i 
vårdkedjan den mäts; utanför sjukhus, på sjukhus, utskrivning från sjukhus, en månad efter utskrivning etc. 
19 Hjärtlungräddning, HLR (eng.: CPR, cardiopulmonary resuscitation) är en övergripande benämning av 
behandling vid hjärtstopp. Socialstyrelsen (2004) definierar HLR som ”ett försök att återställa spontan 
cirkulation genom bröstkompressioner med eller utan samtidig andningshjälp” (s. 214). 
20 Eng.: Return of spontaneous circulation (ROSC). 
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högre när hjärtstoppet inträffar på allmän plats. Ett bevittnat hjärtstopp, ventrikelflimmer som 
initial rytm och HLR är viktiga faktorer för överlevnad (Herlitz et al., 2005). 

 

Funktionsnedsättning vid överlevnad 
Att överleva kan dock innebära att hjärnans funktion21 påverkats till följd av syrebrist 
(Edgren, Hedstrand, Kelsey, Sutton-Tyrrell & Safar, 1994). Hälften av de överlevande får 
neurologiska resttillstånd (Socialstyrelsen, 2008b). Dessa behöver dock inte vara av allvarlig 
natur (personlig kommunikation med prof. Johan Herlitz). I en metaanalys av 11 studier med 
totalt 1914 patienter i koma efter hjärtstopp fann man att de enda tecken som tidigt (inom 24 
timmar) gör det möjligt att bedöma en dålig prognos efter hjärtstopp är avsaknad av korneal- 
eller ljusreflex22 respektive en reaktionsgrad som motsvarar undandragande rörelse23 eller 
sämre (Booth, Boone, Tomlinson & Detsky, 2004). 

Minnesfunktionen kan också påverkas. Överlevande har rapporterat fler klagomål på 
försämrat minne i jämförelse med en i huvudsak frisk, äldre population (Bunch et al., 2004a). 
Beroende på testmetod hade 11-28 % av de överlevande en nedsatt kognitiv förmåga vid 
mätning av minne, uppmärksamhet och handlingsförmåga, medan 58 % bedömdes ha intakt 
kognitiv förmåga i alla testerna (van Alem, de Vos, Schmand & Koster, 2004). Mellan två 
månader och ett år efter hjärtstoppet fann man att de överlevande hade nedsatt kom ihåg-
minne men ett intakt igenkänningsminne. Det episodiska långtidsminnet var sämre i 
jämförelse med en kontrollgrupp, speciellt avseende verbalt och spatialt minne. Måttlig eller 
grav försämring fanns hos 37 % av dem som överlevt hjärtstopp utanför sjukhus (Grubb, 
O’Carroll, Cobbe, Sirel & Fox, 1996). När överlevande som tidigare befunnits ha 
minnesförsämringar efter hjärtstopp utanför sjukhus bedömdes efter tre år fann man att både 
kom ihåg-minne och igenkänningsminne var dåligt och bestående. Detta antyder att orsaken 
kan finnas i en icke-selektiv hjärnskada (Drysdale, Grubb, Fox & O’Carroll, 2000). I en liten 
österrikisk studie fann man att alla patienterna hade nedsatt kognitiv funktion i ett eller flera 
områden avseende orientering, minne, uppmärksamhet och medvetenhet. Ett par patienter 
bedömdes ha allvarlig intellektuell och fysisk funktionsnedsättning, några hade måttlig till 
lindrig demens och några hade minnessvårigheter. Förekomsten av multipla 
funktionsnedsättningar var hög och det var en slående skillnad mellan patienternas egna 
bedömningar av sina funktionsnedsättningar och omgivningens (Pußwald, Fertl, Faltl & Auff, 
2000). 

 
 

Akut vård och behandling vid hjärtstopp  
Svensk ambulanssjukvårds riktlinjer anger oftast att man ska starta avancerad 
hjärtlungräddning (A-HLR) oavsett bakomliggande orsak till hjärtstopp om det finns 
möjlighet att patienten kan överleva (Se exempelvis: Landstinget i Kalmar län, 2006). 
Medicinska kriterier ska således utgöra grund för om livräddande insatser ska göras eller inte.  

                                                 
21 Den cerebrala funktionen kan bedömas enligt CPC-skalan (Cerebral Performance Category) där 1 = god 
cerebral funktion, 2 = relativt god cerebral funktion, 3 = gravt nedsatt cerebral funktion, 4 = koma, 5 = hjärndöd 
eller vegetativt tillstånd (För mer detaljerad beskrivning av CPC-skalan; se Starmark, 2005, bilaga 3). 
22 Kornealreflex (hornhinnereflex): “omedelbar blinkning när hornhinnan beröres” (Lindskog, 2004). Ljusreflex 
(ljusreaktion): ”pupillreaktion, pupillens vidgning el. krympning beroende på minskat el. ökat ljus.” (ibid.). 
23 Undandragande rörelse innebär att patienten vid smärtstimulering i käkvinkeln vrider bort ansiktet eller vid 
smärtstimulering mot nagelbädden inte kan lokalisera smärtan men tydligt drar undan armen från bålen. 
Bedömningen görs med RLS-85, Reaction Level Scale, som är ett skattningssystem för medvetandegrad (se: 
Starmark, Stålhammar & Holmgren, 1988). 
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Medicinsk bedömning och behandling 
Men vid bedömning av patient med hjärtstopp finns det gråzoner. Subjektiva åsikter krävs då 
patienten samtidigt har hjärtsvikt, allvarlig respirationsinsufficiens, pulslöshet, stort trauma, 
skalltrauma eller neurologisk sjukdom. Ambulanspersonal som vårdar patient med hjärtstopp 
möts av liknande dilemman som annan vårdpersonal som ska besluta om HLR är meningslös 
eller när livräddande insatser ska avslutas (Baskett et al., 2005). Ambulanspersonal vet ofta 
inte den underliggande orsaken till en patients hjärtstopp eller så får de anta vilken orsaken till 
det kan vara, varför beslut tas att påbörja hjärtlungräddning medan mer information samlas in. 
Generellt sett så påbörjas HLR om inte det finns ett giltigt livstestamente24 som motsäger 
detta25, om utförandet av HLR skulle innebära fysisk risk för ambulanspersonalen eller det är 
uppenbart att HLR inte är meningsfullt26. I dessa fall ställer ambulanspersonalen en 
dödsdiagnos utan att formellt dödförklara patienten (Baskett et al., 2005; American Heart 
Association, 2005). Ambulanspersonal bör inte göra någon bedömning av patientens 
nuvarande eller framtida livskvalitet27 baserad på aktuell eller förväntad neurologisk status. 
Livskvalitet ska inte heller användas som ett kriterium för att avstå HLR eftersom tillstånd 
som irreversibel hjärnskada eller hjärndöd inte kan bedömas eller förutses på ett tillförlitligt 
sätt i det akuta skedet (American Heart Association, 2005).

Bedöms patienten ha överlevnadsmöjlighet startas återupplivning28. Med detta avses 
olika metoder och tekniker som administrering av läkemedel, hjärtkompression, andningsstöd, 
intubation, defibrillering mm. HLR finns i olika former beroende på vem som utövar 
behandlingen och mot vem utbildningen är riktad. En form benämns ”basal HLR och 
automatisk defibrillator”29 innebär att patienten ges konstgjord andning, hjärtkompression och 
elektrisk stöt. En annan och mer avancerade form av hjärtlungräddning kallas ”A-HLR”30 
vilket innebär att patienten utöver den basala HLR-behandlingen ges syrgas och läkemedel 
                                                 
24 Med livstestamente menas ett skrivet förhandsdirektiv som uttrycker patientens önskemål i händelse av 
hjärtstopp och behov av HLR. Dessa dokument kan i engelsk litteratur benämnas advance directives, living wills, 
do not resuscitate (DNR), do not attempt resuscitation (DNAR) och not for resuscitation (NFR). I den 
prehospitala kontexten och specifikt riktat till ambulanspersonal används ibland begreppen ”Out-of-hospital 
DNAR” eller ”EMS DNR order”. Innebörden i dokumenten är att HLR inte ska utföras i händelse av hjärtstopp 
eller anger när HLR önskas. I Sverige har möjligheten att reglera sin framtida vård genom att använda 
livstestamente eller förhandsdirektiv inte legaliserats medan det i vissa andra länder är legitimt bindande. 
Termen advance directives används ibland även för muntliga utsagor från närstående eller vårdpersonal 
avseende patientens önskemål om sin vård. 
25 I de amerikanska riktlinjerna (American Heart Association, 2005) anges dock att ambulanspersonalen ska ge 
A-HLR trots ett skrivet förhandsdirektiv om det finns anledning att misstänka att det inte är giltigt, att patienten 
har ändrat uppfattning eller att det inte ligger i patientens bästa.
26 Som vid likfläckar, dödlig skada som vid dekapitation (huvudet skiljt från kroppen), drunknad sedan längre 
tid, innebränd etc. 
27 Livskvalitet är ett brett, multidimensionellt begrepp som kan täcka många olika aspekter av människors liv 
(Wenger, Mattson, Furberg & Elinson, 1990). 
28 Återupplivning är ett problematiskt begrepp. Det handlar inte om att väcka en död människa till liv vilket 
begreppet kan förleda oss att tro, utan att vidmakthålla livsviktiga funktioner som sviktar. Socialstyrelsen (2004) 
använder begreppet hjärtåterupplivning i betydelsen; ”ett försök att återställa spontan cirkulation genom hjärt-
lungräddning eller defibrillering” (s. 185). I denna avhandling används begreppet återupplivning som en 
övergripande benämning för livräddande åtgärder vid hjärtstopp. 
29 Den basala hjärtlungräddningen benämns på svenska för HLR. Den basala hjärtlungräddningen används 
framför allt av lekmän med kunskap om HLR och av vårdpersonal utanför den prehospitala akutsjukvården. Den 
engelska termen BLS (Basic Life Support) innebär kontroll av medvetande och andning och åtgärder i samband 
med detta (se bilaga 1). 
30 Den avancerade hjärtlungräddningen benämns på svenska A-HLR (Avancerad HjärtLungRäddning) medan 
den engelska termen är ACLS, Advanced Cardiovascular Life Support. Den senare formen utförs i svensk 
ambulanssjukvård primärt av sjuksköterskor. Se bilaga 1 och 2. 
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samt intuberas för att säkerställa fria luftvägar (European Resuscitation Council, 2005). 
Konstgjord andning och bröstkompressioner kan upprätthålla kroppens syresättning och 
cirkulation i sådan utsträckning att livet uppehålls. I vissa fall, som vid drunkning och 
kvävning kan enbart HLR vara livräddande. I flertalet fall är dock HLR endast en 
livsuppehållande behandling i väntan på mer effektiva åtgärder såsom defibrillering av 
kammarflimmer (Holmberg, Holmberg & Herlitz, 2000a). Botande behandling vid 
kammarflimmer är en elchock given över bröstkorgen med en defibrillator. En tidig 
defibrilleringen ökar möjligheten att hjärtat återgår till normal hjärtrytm (Holmberg, 
Holmberg & Herlitz, 2000b). 
 

Avbrytande av behandling 
Livräddande åtgärder ska fortsätta tills något av följande inträffar: a) patienten återfår effektiv 
spontan cirkulation och ventilation, b) vårdansvaret övertas av överordnad medicinsk 
kompetens som beslutar att patienten inte svarar på insatt behandlingen, c) pålitliga tecken på 
patientens död finns, d) vårdaren förmår inte fortsätta HLR p.g.a. utmattning, omgivande 
risker eller risker för närvarande personer eller e) ett giltigt livstestamente visas för 
ambulanspersonalen (American Heart Association, 2005). Livräddande åtgärder bör dock 
avbrytas när ambulanssjuksköterskor bedömer att det inte längre är kliniskt meningsfullt att 
fortsätta HLR (Personlig kommunikation med prof. Johan Herlitz). 

Om det blir uppenbart att hjärtstoppets underliggande orsak gör återupplivningsförsök 
meningslösa bör dessa avbrytas om patienten har fortsatt asystoli. Under pågående HLR kan 
ytterligare information komma att göra ett avbrytande av återupplivningsförsöken till det 
etiskt riktiga. Generellt sett är det accepterat att avbryta återupplivning vid asystoli som varat i 
mer än 20-30 minuter med frånvaro av någon underliggande reversibel orsak och med 
avancerad hjärtlungräddningsutrustning på plats (Bonnin et al., 1993). Ett avbrytande av HLR 
bör övervägas då patienten inte återfått spontan cirkulation innan transport, inga 
defibrilleringar har gjorts, ingen HLR har gjorts innan ambulansens ankomst samt att 
hjärtstoppet inte varit bevittnat av någon på plats eller av ambulanspersonalen (Morrison et 
al., 2007). Rätten för ambulanspersonal att avbryta återupplivning varierar dock mellan olika 
länder. I vissa länder tillåts avbytande av HLR efter kontakt med läkare. I Sverige tillåts ofta 
ambulanspersonal, enligt lokala riktlinjer, att avbryta HLR efter 20-30 minuters behandling 
där patienten inte svarat på insatt behandling. Oftast krävs dock telefonkontakt med läkare 
innan HLR avbryts.
 

Etiska riktlinjer vid HLR 

I de riktlinjer som European Resuscitation Council31 (ERC) har angett berörs etiska aspekter 
och beslut i samband med återupplivning och livets slut. I riktlinjerna anges de etiska 
principer som anses viktiga i sammanhanget: att göra gott och inte skada, rättvisa, samt 
patientens autonomi. Göra gott innebär att balansera mellan nytta och risk med 
återupplivningen. Vanligen innebär detta att livräddningsförsök görs men också att man 
ibland avstår från att göra HLR. Att ”inte skada” innebär att inte göra HLR när det är 
meningslöst eller när det är emot patientens vilja. Principen om ”rättvisa” innebär att om 
livräddningsförsök tillhandahålls i samhället ska det vara tillgängligt för alla som skulle ha 
nytta av behandlingen, inom tillgängliga resurser. Den etiska principen om ”patientens 
autonomi” relaterar till patientens möjlighet att ta informerade förhandsbeslut för egen 
räkning framför att bli föremål för paternalistiska beslut från medicinska eller omvårdande 
                                                 
31  European Resuscitation Council är ett akutmedicinskt interdisciplinärt råd i frågor som rör återupplivning. 
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professioner. Autonomin kräver att patienten blivit adekvat informerad, är beslutskompetent, 
inte står under orättfärdig press och att det finns överensstämmelse i patientens preferenser 
(Baskett et al., 2005). Ambulanssjukvårdens riktlinjer bör enligt Grudzen (2006) lägga större 
vikt vid patientens självbestämmande och livskvalitet. Återupplivningens användbarhet bör 
övervägas i olika kliniska situationer genom att man skiljer på risker och skador med 
behandlingen med hjälp av exempelvis patientens hjärtrytm. Patienter, närstående, 
ambulanspersonal och läkare är alla viktiga personer i beslut som tas vid hjärtstopp som sker 
utanför sjukhus. Faktorer som bör få påverka beslut är patientens inställning till döden, 
närståendes mottaglighet för dödsbesked som ges prehospitalt samt ambulanspersonalens 
förmåga (välbefinnande i) att ge dödsbesked. 

Livstestamenten har introducerats i många länder för att betona vikten av att patientens 
autonomi respekteras. Livstestamenten kan ses som en metod att kommunicera patientens 
önskemål avseende sin framtida vård, speciellt vid livets slut. Internationellt sett är det en 
avsevärd skillnad i attityden till livstestamenten. I vissa länder är de rättsligt bindande och i 
andra ignoreras de av läkare om de har en annan åsikt än innehållet i livstestamentet. På 
senare år är dock trenden bland läkare att respektera patientens autonomi, uttryck i någon 
form av förhandsdirektiv (Baskett et al., 2005). I Sverige ska ett livstestamente vara etiskt 
vägledande för beslut som fattas om vårdtagarens egen vård. Om dokumentet är nyligen 
skrivet ska det tillmätas större värde än om det är äldre. Även muntliga önskemål som 
vårdtagaren uttryckt och som sedan framförts av närstående eller vårdpersonal ska vara 
vägledande i behandlingen (Statens offentliga utredningar, SOU 2001:6). 

 

Etiska problem vid beslut om HLR 
Utan behandling leder hjärtstopp oftast32 till döden. Med snabb behandling kan många 
människor räddas till livet. Under dessa omständigheter påbörjas HLR omedelbart och frågor 
ställs senare. Det är ingen etisk skillnad mellan att avbryta en redan påbörjad HLR om 
ambulanspersonalen senare får kännedom om patientens önskemål om avstående av viss vård, 
mot att inte påbörja HLR överhuvudtaget (Baskett et al., 2005). Fördröjning av livräddande 
insatser eller utförande av A-HLR på ett medvetet ineffektivt sätt är olämpligt och riskerar 
ambulanspersonalens etiska integritet samt underminerar relationen mellan vårdare och 
patient (American Heart Association, 2005). Holmberg (2005) menar att det etiska dilemmat 
består i att vårdarna sällan vet om patienten längtar efter en plötslig hjärtdöd som ett smärtfritt 
slut på livet eller om det är ett ovälkommet och oväntat slut på livet. De flesta av de 
människor som ser döden som ovälkommen vill gärna få hjälp med att leva vidare. Baskett et 
al. (2005) menar att återupplivningsförsök ibland resulterar i ett förlängt lidande och förlängd 
dödsprocess. Återupplivning blir meningslös om den inte innebär ett förlängande av liv med 
acceptabel livskvalitet. Den yttersta tragedin är då en patient hamnar i ett permanent 
vegetativt tillstånd. Detta lidande står i kontrast till alla människors önskan om en värdig 
död33. Starmark (2005) framhåller problemet med begränsad tid och svårigheten att 
förutsäga34 patientens fortsatta status. Alla viktiga medicinska beslut om återupplivning måste 

                                                 
32 Medvetslöshet av kardiell orsak behöver inte vara ett hjärtstopp med ventrikelflimmer eller asystoli. 
Medvetslösheten kan vara orsakad av andra hjärtarytmier som bradykardi, lång QT-syndrom (LQTS), 
ventrikeltakykardi (VT) eller supraventrikulär takykardi (SVT) (Blomström Lundqvist & Bergfeldt, 2008). 
33 För en djupare diskussion om ”god död” utifrån olika uppfattningar om döden såsom consistent, meaningful 
och dignified se Sandman (2005a). 
34 Tecken på en dålig prognos vid den första undersökningen signaleras enbart av dåligt motoriskt gensvar vid 
central smärtstimulering, dvs. sämre än ”undandragande rörelse på central smärtstimulering”, dvs. RLS85 nivå 6 
eller sämre. Prediktionsförmågan är dock svag och den medicinska osäkerheten kvarstår (Starmark, 2005). 
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fattas inom ett par minuter och inom ett par timmar när det gäller fortsatt behandling. En 
påbörjad behandling kan sedan vara svår att avbryta. 

Ambulanspersonal känner oftast inte till patientens situation och eventuella önskemål. 
Skulle det finnas ett skrivet förhandsdirektiv så är detta oftast inte tillgängligt i det akuta 
skedet (Baskett et al., 2005). Utsagor från närstående och/eller vårdpersonal om patientens 
önskemål om sin vård kan ibland också orsaka etiska problem. Närstående kan ha misstolkat 
patientens önskemål eller ha ett egenintresse i patientens död eller fortsatta liv. Vårdpersonal 
tenderar att undervärdera patientens önskan att leva. Skrivna förhandsdirektiv kan eliminera 
en del av dessa problem men har sina begränsningar. Ett problem ligger i svårigheten för 
patienten att så noggrant som möjligt beskriva de situationer där livräddande åtgärder inte ska 
sättas in eller avbrytas (Baskett et al., 2005). Muntliga och skriftliga viljeyttringar kan 
dessutom ha blivit inaktuella när de väl skall tillämpas. Patienten kan helt enkelt ha ändrat 
uppfattning (SOU 2001:6). 
 

Omhändertagandet av närstående 
Ambulanspersonal möter närstående och deras initiala behov i samband med ankomsten till 
en patient med hjärtstopp (Purves & Edwards, 2005). Vanligtvis är ambulanspersonal neutral 
till att närstående närvarar under återupplivningsförsök. En del anser dock att närstående har 
en negativ inverkan på förmågan att ge optimal vård till patienten. Många känner sig också 
obekväma i att ge emotionellt stöd till de närstående. En del föredrar att närstående ser på 
under återupplivningen medan en minoritet tror att närstående är bättre förberedda att 
acceptera patientens död om de varit närvarande under återupplivningen (Compton, Madgy, 
Goldstein, Sandhu, Dunne & Swor, 2006). 

Att meddela närstående om patientens död är en viktig aspekt av vården vid hjärtstopp. 
Överlämnandet av ett dödsbesked bör göras på ett barmhärtigt sätt med hänsyn till kulturella 
och religiösa traditioner hos den drabbade familjen (Iserson, 2000). Närstående bör erbjudas 
hjälp och stöd av distriktsläkare, distriktssköterska eller krisrådgivare35 (Baskett et al., 2005). 
Eftersom ambulanspersonalen är de närståendes första kontakt med sjukvården kan de också 
spela en värdefull roll i de närståendes återhämtningsprocess efter patientens död (Purves & 
Edwards, 2005). I Sverige förväntas ambulanssjuksköterskor vara kompetenta att möta 
närstående i kris och vid behov förmedla kontakt till annan vårdgivare om närstående har 
behov av detta (SOSFS 1997:18). 
 
 

Vård efter det akuta skedet  
Kedjan som räddar liv innefattar även behandlingen efter hjärtstopp (Socialstyrelsen, 2008b). 
På senare år har den hospitala vården av hjärtstoppspatienter uppmärksammats. Terapeutisk 
nedkylning (hypotermi) har visat sig förbättra resultatet medan blodglukoskontroll, 
haemodynamik36, ventilationsstöd etc. också kan ha en positiv inverkan på resultatet 
(Langhelle et al., 2005). Vid nedkylning till 32-34°C under 12-24 timmar ökar 
långtidsöverlevnaden hos patienter som initialt överlevt hjärtstopp (Nolan, Morley, Vanden 
Hoek, Hickey & ALS Task Force 2003). Det finns tecken på att tidig koronarangiografi, ofta 
efterföljd av mekanisk revaskulering, kan öka överlevnaden (Werling, Thorén, Axelsson & 

                                                 
35 ”Bereavement councillor.” 
36 Krafter, fysiska aspekter som påverkar blodcirkulationen. 
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Herlitz, 2007). ICD-behandling37 utförs ofta på patienter som överlevt hjärtstopp. Den 
möjliggör kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen i syfte att upptäcka och behandla 
allvarliga rytmrubbningar i hjärtats kammare. ICD:n kan både behandla rytmstörningen med 
smärtfri pacemakerstimulering och vid behov med en defibrilleringschock. Andelen kvinnor 
som får ICD-behandling är mycket liten både i och utanför Sverige. En förklaring till detta 
kan vara att hjärtstopp är ovanligare hos kvinnor än hos män men det kan inte uteslutas att det 
finns skillnader i användningen som inte är sakligt eller vetenskapligt underbyggda 
(Socialstyrelsen, 2008c). Vårdprogram baserade på nationella riktlinjer saknas dock i Sverige 
för de patienter som överlevt hjärtstopp utanför (och på) sjukhus. Det kan därför antas att 
vården är varierande mellan olika sjukhus, åtminstone mer än om gemensamma vårdprogram 
funnits. 

 

Etiska aspekter med ICD 
Vid behandling med pacemaker38 eller ICD finns många faktorer att ta hänsyn till. Patientens 
delaktighet i beslutet om behandlingen är speciellt viktig eftersom behandlingen inte kan 
avbrytas av patienten själv. Patienten kan komma att besväras av det inopererade främmande 
föremålet. Ibland tycks implantatet kunna påverka patientens identitet och väcka existentiella 
frågor. För att kunna vara delaktig i beslutet och möjliga behandlingsalternativ behöver 
patienten få information om sjukdomens naturalförlopp. Här är det viktigt att läkaren 
redovisar sin uppfattning om behandlingens fördelar och nackdelar, biverkningar, prognos 
och hur behandlingen kan påverka patientens livskvalitet. Redan i ett tidigt skede bör 
patienten informeras om implantatets livslängd och vilket inflytande patienten önskar när det 
är dags att byta pacemakern. Det är inte självklart att patienten har samma åsikt som läkaren. 
Inför livets slutskede ställs extra krav på grundlig information till patienten, även om risker 
och komplikationer. Frågan om livskvalitet i förhållande till ett förlängt liv bör tas upp. 
Exempelvis bör patienten informeras om risken att dö av utdragen och kanske plågsam 
hjärtsvikt eftersom hjärtat inte ”tillåts” stanna. Beslut om avbrytande av ICD-behandlingen 
före dödsögonblicket behöver diskuteras för att patienten inte ska riskera att få defibrilleringar 
när hjärtat stannar och på så sätt berövas en ”fridfull” död. Information och diskussion ska ske 
med hänsyn till patientens integritet och möjlighet att fatta ett självständigt beslut. Patienten 
ska också informeras om rätten att avbryta behandlingen närhelst han eller hon så önskar 
(Socialstyrelsen, 2008c). 
 
 
 

                                                 
37 ICD står för ”internal cardioverter defibrillator” vilket är en typ av pacemaker som brukar kallas implanterbara 
defibrillatorer. ICD:n är en dosa som opereras in under huden på bröstkorgen eller under bröstmuskeln, med 
förbindelse till hjärtats högra kammare och ibland även till hjärtats högra förmak (Bergenfeldt, 2005). 
38 En pacemaker hjälper hjärtat att hålla rätt frekvens och förhindra bradykardi. Pacemakerns aktiva del styr 
impulserna till hjärtat och ger inga impulser när hjärtat slår normalt. Pacemakerns passiva del registrerar och 
kommer ihåg hur mycket hjärtat stimulerats och om hjärtklappning eller elektrodproblem förekommit. 
Pacemakern är en dosa som vanligtvis placeras under huden strax nedanför höger eller vänster nyckelben. 
Elektroderna förs ner i en blodåder till hjärtat och placeras i höger förmak eller i höger kammare. Elektroder 
placeras normalt i både förmak och kammare Pacemakerns viktigaste uppgifter är dels att vid behov ge impulser 
till hjärtat så att rätt hjärtrytm bibehålls och dels att ”känna av” om hjärtat håller en tillfredställande frekvens. En 
pacemaker är aktiv hela tiden men stimulerar hjärtat bara när det behövs. Vid normal puls ligger den i beredskap. 
Vid fysisk aktivitet kan pacemakern höja hjärtfrekvensen (Hesselstrand, 2007). 
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TIDIGARE FORSKNING 
Forskningen om centrala etiska värden och aspekter avseende det studerade fenomenet är 
sparsam. Forskning utgående från patienters och närståendes erfarenheter av fenomenet är 
också sparsam. För att få någon uppfattning om olika dimensioner av fenomenet följer en 
sammanställning av forskning som berör etiska aspekter och problem vid hjärtstopp utifrån 
vårdares perspektiv. Därefter följer en genomgång av studier som berör närståendes situation 
vid hjärtstopp respektive plötslig och oväntad död. Slutligen följer en sammanställning av 
studier som berör överlevande patienters livskvalitet utifrån tanken att man i dessa kan få en 
uppfattning om huruvida det fortsatta livet blev gott och värt att leva. Bristen på studier som 
beskriver hur fenomenet erfars gör att en stor del av forskningsöversikten bygger på 
kvantitativa studier. Sammanställningen bygger på sökningar som gjorts i vetenskapliga 
databaser39 under januari – mars 2008. 
 
 

Etiska problem vid hjärtstopp  
I det fåtal studier som försökt kartlägga etiska problemområden inom ambulanssjukvård, 
återspeglas etiska problem avseende hjärtstopp på lite olika sätt. Adams, Arnold, Siminoff och 
Wolfson (1992) identifierade etiska konflikter i 14,4 % av ambulansuppdragen, bl.a. i 
samband med begränsning av livsuppehållande behandling vid hjärtstopp. Heilicser, Stocking 
och Siegler (1996) fann att det vanligaste etiska dilemmat fanns i relation till livstestamenten, 
både vid förekomst och vid avsaknad av ett sådant. Sandman och Nordmark (2006) pekade ut 
tio etiska konfliktområden. Konflikter som kunde relateras till omhändertagande av patient 
med hjärtstopp kunde uppstå vid valet av vård (som påbörjande av HLR eller inte) vilket 
påverkade olika aspekter av vad som ansågs bäst för patienten. Idealet att social status eller 
ålder inte ska påverka vilken vård som ges, kunde komma i konflikt med idealet att ge vård 
för patientens bästa, exempelvis vid övervägande av HLR på äldre patienter med hjärtstopp. 
Riktlinjer och protokoll för hjärtstoppsbehandling kunde komma i konflikt med vad vårdaren 
ansåg bäst för patienten eller med patientens självbestämmande. Närståendes önskemål 
avseende vården av patienten kunde komma i konflikt med deras långsiktiga önskemål 
avseende patienten. Ambulanspersonalen kunde då bli fångade mitt emellan dessa olika 
önskemål när närstående senare ville ändra sig angående vården. 

Det finns en mängd etiska frågor och dilemman vid hjärtstopp. Det är inte enbart 
möjligheten att rädda patientens liv som ska tas i beaktande utan även behovet av att förmedla 
en känsla av avslut och skuldbefrielse hos de närstående. Vårdarna borde uppmärksamma det 
psykologiska och emotionella välbefinnandet hos närstående, både under och efter 
återupplivningsförsök (Marco, 1999). Vad som anses vara etiska dilemman vid hjärtstopp 
finns det många olika uppfattningar om, bland annat hos Europas ledande A-HLR-instruktörer 
(Baskett & Lim, 2004). Klart är att flera etiska beslut krävs i en vårdsituation där en patient 
                                                 
39 Cinahl, PubMed, PsycINFO, ISI Web of Knowledge samt Dissertations & Thesis via Högskolebiblioteket i 
Borås. Sökord som använts är bl.a.: prehospital, out-of-hospital, emergency care, emergency medical services, 
heart arrest, sudden cardiac arrest, sudden cardiac death, cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation, 
resuscitation, ethic*, spouses, next-of-kin, significant others, close ones, relatives, family m.fl. Sökorden har 
använts enskilt och i kombination med varandra. 
Forskning om nära-döden-upplevelser (near-death experiences, NDE) exkluderades då detta fenomen ansågs 
ligga utanför syftet med föreliggande avhandling. Enligt Parnia, Spearpoint och Fenwick (2007) har ungefär 10-
20 % av dem som överlever hjärtstopp en förmåga att komma ihåg specifika detaljer kring själva 
återupplivningen och att dessa kognitiva processer är i överensstämmelse med nära-döden-upplevelser. De som 
haft dessa upplevelser har märkt av långvariga, positiva effekter på det fortsatta livet. Enligt Martens (1994) 
förefaller dock dessa upplevelser vara extremt sällsynta vid hjärtstopp som sker utanför sjukhus. 
 

 14



 

drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus. Detta för att säkerställa att besluten att påbörja eller 
avstå från HLR är lämpliga, samtidigt som både patient och närstående behandlas värdigt 
(Baskett et al, 2005). 

När det gäller studier som fokuserar på den prehospitala hjärtstoppssituationens etiska 
problematik finns ett fåtal studier som studerat detta mer specifikt. Næss, Steen och Steen 
(1997) intervjuade ambulanspersonal och läkare om beslutsfattandet vid hjärtstopp. Resultatet 
visade att vårdpersonalen både använde prognostiska och etiska kriterier i beslutsfattandet 
utan någon klar gränsdragning mellan kriteriegrupperna. Man fann att HLR som påbörjats av 
frivillig hjälpare40 fortsatte även när vårdpersonalen ansåg det som meningslöst. Anledningen 
var att vårdpersonalen ville uppmuntra den frivillige hjälparen och visa denne att insatsen 
hade betydelse för en god prognos. En patients höga ålder hade bara betydelse för 
beslutsfattandet i kombination med hjärtstoppets varaktighet eller närståendes önskemål. 
Ambulanspersonalen påverkades också i sitt beslutsfattande av vad de uppfattade som 
närståendes förväntningar eftersom man trodde att förtroendet för ambulanssjukvården kunde 
minska om inte hänsyn togs till detta. Ambulanspersonalens erfarenhet påverkade besluten 
om att påbörja eller avstå från återupplivning. För det första innebar erfarenheten att man hade 
en förmåga att snabbt skapa sig en sammanställd, bred bild av patientens hela situation. För 
det andra gjorde erfarenheten att man hade fått en förmåga att snabbt överväga tidsaspekten 
tillsammans med medicinska fynd och utifrån detta bedöma den sannolika prognosen, 
samtidigt med hänsynstaganden mot närstående. Seriösa etiska överväganden om liv och död 
gjordes vilket visade att ambulanspersonalen inte tog lätt på beslut om HLR. 

Beslutsfattandet försvåras även till följd av bristen på information om patienten, 
ensamhet i beslutsfattandet och kravet på ett omedelbart beslut. Avgörande faktorer i valet av 
beslut var patientens ålder, tidigare hälsostatus och huruvida livräddande åtgärder hade 
påbörjats av någon på plats. Man förordade ett gemensamt beslutsfattande men upptäckte att 
det var svårt att ta hänsyn till patientens önskemål och de närståendes åsikter i den specifika 
vårdkontexten (Duchateau, Burnod, Ricard-Hibon, Mantz & Juvin, 2008). Dessutom inträffar 
händelsen plötsligt varvid närstående oftast är oförberedda för diskussion om vilka beslut som 
ska tas (Ferrand, & Marty, 2006). 
 
 

Närståendes närvaro vid hjärtstopp 
Hjärtstopp utanför sjukhus innebär, förutom att en människa hotas till livet, en traumatisk 
upplevelse för de närstående som bevittnar hjärtstoppet eller upptäcker patientens utsatthet 
innan hjärtstoppet. Vilket vårdansvar ambulanspersonalen uppfattar sig ha för närstående vid 
hjärtstopp tycks dock skilja sig åt. Sandman och Nordmark (2006) beskrev att 
ambulanspersonal ansåg detta ansvar som något som går utöver vårdarrollen medan Steen et 
al. (1997) fann att ambulanspersonal såg detta ansvar som sin viktigaste uppgift. I en studie av 
Bishai och Siegel (2001) som utgår från ett autentiskt patientfall, kritiseras 
ambulanspersonalen för att de negligerat närståendes behov vid en patients hjärtstopp och 
död. Författarna kritiserar personalen för att de avbrutit HLR på platsen och inte tydligt visat 
för de närstående att de gjort allt som kunnat göras. Trots att ambulanspersonalen bedömt 
patienten som avliden skulle de ha fortsatt med HLR och transporterat patienten till 
akutmottagningen för att tydligare visa att allt gjordes. Samtidigt skulle man då på ett bättre 

                                                 
40 På engelska används begreppet ”bystander”. Næss et al. (1997) studie berör både bystanders och närståendes 
påverkan på vårdarnas beslutsfattande. I denna avhandling fokuseras dock på närstående, dvs. att det finns en 
nära relation till patienten. En närstående kan mycket väl vara en ”bystander” och utföra HLR. Definitionen på 
sådan HLR är: ”Bystander CPR is cardiopulmonary resuscitation performed by a person who is not responding 
as part of an organized emergency response system to a cardiac arrest.” (Jacobs et al., 2004, s. 236). 
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sätt kunnat möta närståendes behov på akutmottagningen där det fanns större resurser. I den 
svenska kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor i ambulans anges att närstående har rätt 
till stöd i krissituationer (SOSFS 1997:18) men inte hur detta ansvar ska prioriteras i 
förhållande till annat ansvar. 

När det gäller närståendes41 erfarenheter av närvaro vid hjärtstopp och HLR42 har flera 
studier gjorts i den hospitala kontexten medan det är en brist på studier gjorda i prehospital 
kontext. Två svenska studier43 som fokuserar på närståendes erfarenheter av att närvara vid 
hjärtstopp och HLR utanför sjukhus har hittats. I en studie av Weslien, Nilstun, Lundqvist och 
Fridlund (2005) var syftet att beskriva vårdrelationen från det att hjärtstoppet inträffade och 
vidare genom vårdkedjan. I denna studie beskrev närstående det som hände som overkligt och 
svårt att förstå. En del blev så överväldigade av rädsla för att patienten skulle dö att de inte 
förmådde att göra några första åtgärder. Alla närstående upplevde den oväntade situationen 
som mer eller mindre påfrestande med känslor av både hopp och hopplöshet. 
Ambulanspersonalens ankomst minskade närståendes stress och ingav en känsla av hopp och 
det kändes befriande att lämna över till vårdarna och veta att patienten blev omhändertagen. 
När ambulanspersonalen anlände var kommunikationen med närstående vanligtvis kort eller 
ingen alls och ibland upplevdes att ambulanspersonalen inte visade respekt för patienten. I de 
fall när återupplivning pågick en längre tid beskrevs oro över att patienten skulle få 
permanenta hjärnskador. När återupplivningen misslyckades ökade närståendes stress och en 
del uttryckte en önskan om att detta skulle vara slutet för patienten. Närstående glömde sina 
egna behov och förväntade sig inte någon vård för egen del. 

I den andra studien av Thorén, Danielsson, Herlitz och Axelsson (2007) beskrevs 
makars erfarenheter med fokus på tiden strax före och under hjärtstoppet. Innan hjärtstoppet 
fanns få varningstecken och makarna hade svårt att tolka de diffusa och specifika tecken som 
fanns. Det hände att varningstecknen misstolkades i ljuset av tidigare sjukdomar och att 
patienter förnekade att de skulle vara allvarligt sjuka. Ibland kunde varningstecknen till slut 
förstås och ibland förstods de inte förrän hjärtstoppet var ett faktum. Händelsen var helt 
oväntad och allt hade förefallit vara normalt innan hjärtstoppet. När hjärtstoppet inträffade 
uppfattade makarna det som allvarligt och i ett par fall hann makarna ringa ambulans strax 
före. Allvaret förstods genom förändring i patientens hållning tillsammans med förändrad 
ansiktsfärg eller väsande andning. En del makar lade desperat sitt hopp till att 
ambulanspersonal skulle komma och rädda patientens liv. Bristande fysisk kraft eller rädsla 
att skada patienten kunde ibland utgöra hinder för att hjälpa patienten och ibland kunde 
makarna inte hjälpa den drabbade alls till följd av panik, okunskap och att de uppfattade 
denne som redan död. Makarna gjorde allt som stod i deras makt, allt ifrån en vilja att göra det 
bästa av situationen och göra det man kunde till att kämpa för patients liv med alla tänkbara 
medel. 

Sammantaget pekar den tidigare forskningen på att närvaro vid hjärtstopp är 
omskakande för närstående på olika sätt. Forskningen ger dock ingen djupare förstålelse av 
hur närvaron upplevs och vad den innebär för närstående i det akuta skedet eller hur 
händelsen påverkar deras fortsatta liv. 
 
 

                                                 
41 Här inkluderas inte forskning som berör erfarenheter från ”bystanders” när dessa är frivilliga hjälpare utan en 
närståenderelation till patienten. Exempel på sådan forskning är Axelsson, Herlitz & Fridlunds (2000) studie av 
hur ”bystanders” uppfattade sin HLR-insats. 
42 Eng.: “Family Presence During Resuscitation” (FPDR). 
43 Kvalitativa intervjustudier med manifest och latent innehållsanalys. 
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Plötslig och oväntad död 
De flesta hjärtstopp som sker utanför sjukhus leder till patientens död. Detta innebär att det i 
denna avhandling också är väsentligt att undersöka vilken forskning som gjorts i den 
prehospitala akutvårdskontexten avseende närståendes situation vid patientens död efter 
hjärtstopp. Den tidigare forskningen berör på ett övergripande plan närståendes uppfattningar 
om avbrytande av HLR, bemötande och stöd i det akuta kris- och sorgarbete men också 
upplevelser och känslor kring det omhändertagande som närstående fått av vårdarna. 

I en av dessa studier44 fann man att en majoritet närstående till patienter som inte 
transporterades från det egna hemmet stödde ambulanspersonalens beslut att avbryta HLR. 
Samtidigt var det 82 % (14 närstående) av de närstående till patienterna som transporterades 
till sjukhuset också nöjda med det beslut som ambulanspersonalen tog. Dock uttryckte tre av 
fyra i den sistnämnda gruppen att de också kunde ha accepterat ett avbrytande av HLR i 
hemmet. Generellt drogs slutsatsen att närstående accepterar ambulanspersonalens beslut att 
avsluta HLR i patientens hem (Delbridge, Fosnocht, Garrison & Auble, 1996). I ytterligare en 
mindre studie45 ansåg ingen av de 31 närstående att patienten skulle ha transporterats till 
sjukhus och bara en ansåg att mer kunde ha gjorts för patienten (Schmidt & Harrahill, 1995).

Edwardsen, Chiumento och Davis (2002) undersökte närståendes uppfattning46 om att 
deras anhöriga inte transporterats från hemmet efter misslyckad HLR. Av de närstående var 
det 97 % (32 närstående) som uttryckte att de var nöjda med ambulanspersonalens 
omhändertagande. Samtliga 21 närstående till de patienter som inte transporterades till 
akutmottagning var nöjda med ambulanspersonalens medicinska vård och emotionella stöd. 
Bland de närstående till patienter som transporterades bort från hemmet efter hjärtstoppet 
hade 25 % hellre velat att den anhörige fått dö hemma då de kände sig mer bekväma i hemmet 
med stödet som fanns från familj och vänner. De kände sig närmare patienten och visste mer 
om vad som hände därför att de fanns nära. När patienten transporterades bort kände ofta 
närstående oro när de skulle skynda in till sjukhuset och meningslöshet när patienten 
dödförklarades strax efter ankomsten. Närstående till de patienter som inte transporterades till 
sjukhuset föreföll efteråt att inta en mer positiv emotionellt anpassning till dödsfallet. I en 
studie47 av Merlevede et al. (2004) rapporteras dock om klagomål från närstående i samband 
med akutvårdarnas ingripande och stöd omedelbart efter dödsfallet. Närstående som 
bevittnade dödsfallet eller var närvarande kort efteråt framhöll att det var meningsfullt att “ta 
farväl av en varm kropp” men endast om de informerades ordentligt före avskedet. Att ta 
farväl av den avlidne verkade vara viktigt och även var i hemmet vårdarna placerade den 
avlidnes kropp. 

Oftast ansåg närstående att ambulanspersonalen informerat om dödsfallet på ett 
professionellt och lämpligt sätt; försiktigt och stödjande (Schmidt et al., 1995; Merlevede et 
al., 2004). Däremot fanns klagomål avseende bristande information och att lämnas med 
obesvarade frågor. Två månader efter dödsfallet hade många närstående fortfarande frågor, 
ofta om orsaken till och omständigheterna kring dödsfallet, skuldkänslor med självanklagelser 
samt sorgereaktioner (Merlevede et al., 2004). Nästan en tredjedel av de närstående hade 
efteråt obesvarade frågor om dödsfallet (Schmidt et al., 1995). Några uttryckte klagomål på 
bristande information om den akuta behandlingen och eventuella framtida behov (Weslien et 
al., 2005). 
 

                                                 
44 I studien användes telefonintervjuer med 14 strukturerade (enkät)frågor. 
45 Telefonintervjuer med strukturerade frågor. 
46 Genom strukturerade telefonintervjuer om vilket stöd närstående fick av bl.a. ambulanspersonal. Frågorna var 
ja/nej-frågor, flervalsfrågor och öppna frågor. I den andra delen av studien gavs 33 påståenden om stöd i 
sorgearbetet som fick besvaras med en Likert-skala. 
47 Semistrukturerade intervjuer samt enkätundersökning 2, 7 och 13 månader efter dödsfallet. 
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Närståendes livskvalitet efter patientens överlevnad 
En del patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus överlever. Detta innebär inte bara 
att den överlevande patientens livskvalitet48 påverkas på olika sätt utan också att närstående 
påverkas på olika sätt. I en studie kartläggs områden där livskvaliteten påverkats negativt och 
i en kvalitativ studie är utgångspunkten hur patientens ICD kan påverka närståendes 
livskvalitet och hur man återhämtade sig efter patientens plötsliga hjärtstopp. Resultatet visar 
mycket av närståendes existentiella oro utan specifik koppling till att patienten fått en ICD.  

Pußwald et al. (2000) fann att närstående ställdes inför en dramatiskt förändrad 
livssituation49 efter en nära persons hjärtstopp. Cirka 60 % av makarna till de överlevande 
patienterna i studien led av psykosomatiska problem50. De klagade över sömnproblem, 
bristande intresse, rastlöshet, minskad sexuell lust, minskad spontanitet, viktminskning och 
aptitlöshet. Cirka 50 % klagade över bristande socialt stöd51. De saknade emotionell och 
praktiskt stöd, kände sig isolerade och önskade att de hade närhet till någon trygg person. 
Livssituationen förändrades dramatiskt avseende möjligheten att återgå till den tidigare 
anställningen och till följd av en ansenlig minskning av familjens inkomst och försämrade 
levnadsvillkor. 

I en intervjustudie52 av Dougherty, Pypner och Benoliel (2004) undersöktes hur 
närstående upplevde sin återhämtning efter patientens plötsliga hjärtstopp och inopererandet 
av en ICD för att förhindra ett nytt hjärtstopp. Forskarna identifierade åtta viktiga områden 
under det första årets återhämtning. Patientens vård efter hemkomst var ett viktigt område för 
närstående. Under hela det första året fokuserade de på att hjälpa patienten att hantera sin 
smärta, andning och trötthet. De tre första månaderna fokuserades det mest på den 
emotionella vården, patientens minnesförlust och övervakning. Närstående fick kämpa med 
att hantera patientens depression, frustration och ilska vid en långvarig rehabiliteringsperiod, 
något som de inte var förberedda på. Efter ett halvår hade närstående lärt sig hantera 
patientens rädsla och depression och efter ett år såg de att patienten återfått tilliten att utföra 
de dagliga sysslorna. Närstående oroade sig för om patienten skulle återfå sin normala 
kognitiva förmåga och kunna utföra sysslor som denne tidigare hade kunnat. Patientens 
försämrade korttidsminne gjorde att många närstående hjälpte till med medicinering och 
tidsbokning. De närstående var också ofta de enda som kunde återberätta för patienten vad 
som hade hänt vid hjärtstoppet och att behöva återberätta detta upprepade gånger upplevdes 
ofta som frustrerande. Närstående tog på sig ansvaret att övervaka patientens framsteg under 
rehabiliteringen. Patienten övervakades noga och de flesta ville inte lämna den överlevande 
ensam p.g.a. rädsla för ett nytt hjärtstopp, att ICD:n skulle aktiveras eller att den överlevande 
skulle dö. Ofta var det delade meningar om vilka aktiviteter det var lämpligt att den 
överlevande utförde. När den överlevande började pröva kroppens gränser blev detta 

                                                 
48 I det följande presenteras forskning som gjorts med en rad livskvalitetsinstrument. Följande förkortningar ska 
utläsas som följer: BDI (Beck Depression Inventory), F-SOZU K-22, short form (Social Support Questionnaire),  
HPPQ (Heart Patients Psychological Questionnaire), STAI-DY (State-Trait Anxiety Inventory), CES-D (Center 
for Epidemiological Studies Depression Scale), HUI3 (Health Utilities Index Mark 3), SIP (136-item Sickness 
Impact Profile), Rand-36 eller SF-36 (MOS 36-Item Short Form Health Survey. Rand och SF innehåller samma 
frågor men med lite olika poängberäkning), SAT (Self Assessment Test), NHP (Nottingham Health Profile 
questionnaire), PGWB (Psychological General Well-being Index questionnaire) samt EDLQ (Everyday-Life 
Questionnaire). 
49 Bedömningen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjufrågor. 
50 Mätt med Beck Depression Inventory (BDI) som är ett formulär med 21 stycken flervalsfrågor. 
51 Mätt med F-SOZU (K-22, short form) som är ett formulär med 22 stycken påståenden. 
52 Kvalitativ metod med grounded theory. 
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frustrerande att se för närstående eftersom det fanns en oro för att för mycket aktivitet skulle 
aktivera ICD:n. 

Närstående upplevde ofta att den överlevande förändrades som person. Förmågan att 
hantera den överlevandes sjukdom samtidigt som man såg till sina egna behov visade sig som 
oro vid tiden för patientens utskrivning från sjukhuset och var efter sex månader fortfarande 
en stor källa till oro. De närstående oroade sig för den egna fysiska hälsan, sin känslomässiga 
instabilitet, hur man skulle disponera sin tid, hur man skulle finna mening i det som skett samt 
minnena från händelsen. De oroade sig också för hur händelsen skulle påverka den nära 
relationen till den överlevande. Vid patientens utskrivning från sjukhuset oroades närstående 
för hur framtiden skulle gestalta sig och det fanns en osäkerhet när det gällde patientens 
tillfrisknande, återkommande hjärtstopp och hur man skulle reagera på detta samt vilka 
förändringar man var tvungna att göra när man väl kom hem. Efter hemkomst från sjukhuset 
förlitade sig närstående på ambulanssjukvården i händelse av en krissituation (ibid.). 
 
 

Patientens livskvalitet efter hjärtstopp 
Det blir meningslöst med livräddande åtgärder vid hjärtstopp om man inte lyckas förlänga 
livet till en acceptabel kvalitet (Baskett et al., 2005). I något skede av vårdarens bedömning 
om fortsatt behandling ställs frågan om vilken livskvalitet patienten kan förväntas få vid ett 
fortsatt liv. Frågan om överlevande patienters livskvalitet är således central utifrån denna 
avhandlings problemområde då en utgångspunkt för etisk diskussion kan tänkas vara kring 
centrala värden som förlorats, stärkts eller påverkats till följd av hjärtstoppet. 

Den livskvalitetsforskning som gjorts om patienter som överlevt ett hjärtstopp utanför 
sjukhus är emellertid till övervägande del gjord med hjälp av kvantitativa mätinstrument. 
Brülde (2003) är kritisk till den kvantitativa livskvalitetsmätningen då det finns en teoretisk 
oklarhet om vad man menar med livskvalitet och vad det egentligen är man mäter. Frågan om 
vad livskvalitet är handlar till stor del snarare om vad som har positivt och negativt finalt53 
värde för personen, vad som är bra och dåligt för personen som mål snarare än som medel. 
Frågan är synonym med värdefrågor om vad som ytterst gör livet värt att leva och vad det är 
som gör ett liv bra för den som lever det. Brülde menar att livskvalitet inte är mätbar i någon 
högre grad, oavsett vilken teori om livskvalitet som är utgångspunkt men anser inte heller 
livskvalitetsmätning som helt meningslöst. Det är möjligt att jämföra många tillstånd eller liv 
med avseende på kvalitet. Bristen på kvalitativ forskning om livskvalitet/ett gott liv hos 
överlevande patienter gör, tillsammans med Brüldes tankar om att viss kunskap ändå kan 
framträda ur den kvantitativa livskvalitetsmätningen, att även kvantitativa studier presenteras i 
den föreliggande avhandlingen. 

 
När man väljer att försöka mäta livskvalitet54 föreslår Wenger et al. (1990) att 

livskvaliteten betraktas utifrån tre olika nivåer: en generell utvärdering där patienten skattar 
sin livskvalitet, olika dimensioner eller områden av livskvalitet samt komponenter av de olika 
dimensionerna. Vid mätning av livskvalitet för patienter med hjärtkärlsjukdomar anses tre 

                                                 
53 Värden som är värdefulla i sig, som har ett inre värde, värden som förtjänar uppskattning för dess egen skull. 
Synonyma begrepp är egenvärden eller intrinsikala värden. Viss oenighet kan råda över vilka dessa värden är. 
54 Livskvalitet (Quality of Life, QoL) beskrivs också i termer av hälsorelaterad livskvalitet (Health-Related 
Quality of Life, HRQoL). Det finns dock ingen ambition att definiera HRQoL utan begreppet måste få variera 
utifrån syftet med varje enskilt forskningsprojekt. Däremot är man eniga om fundamentala dimensioner som är 
viktiga i alla HRQoL-bedömningar. Dessa är: fysisk funktion, psykisk funktion, social funktion, ekonomiska 
aspekter samt personens övergripande nöjdhet med livet och uppfattningar om hans/hennes hälsostatus (Berzon, 
Hays & Shumaker, 1993).
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områden viktiga. Det första området är funktionell förmåga (dagliga rutiner, social aktivitet, 
intellektuell och emotionell funktion, ekonomi). Det andra området är upplevd förmåga som 
berör de förändringar som patienten upplever som viktiga avseende hälsa, välbefinnande och 
tillfredsställelse med livet. Det tredje området är symtom, omfattande förändringar och 
försämringar som orsakats av händelser i anslutning till sjukdomen (sjukhusvistelse, smärta, 
andningsproblem, medicinändringar och försämrad fysisk förmåga). 

 
I en del av denna forskning har livskvaliteten bedömts upp till ett år efter hjärtstoppet. 

Nichol, Stiell, Hebert, Wells, Vandemheen och Laupacis (1999) bedömde livskvaliteten hos 
86 patienter som överlevt hjärtstopp utanför sjukhus. Livskvaliteten bedömdes med hjälp av 
ett instrument55 som mätte funktionell förmåga (syn, hörsel, tal, rörlighet, fingerfärdighet, 
känslor, kognition och smärta). Resultatet visade att de flesta hade en acceptabel 
hälsorelaterad livskvalitet. Den funktionella förmågan var högre hos dem som fått en kortare 
återupplivningsinsats än hos dem som hade genomgått en längre återupplivningsfas. När den 
fysiska och psykosociala livskvaliteten56 bedömdes sex månader efter utskrivning från 
sjukhus var livskvaliteten något sämre i jämförelse med en referensgrupp (van Alem, 
Waalewijn, Koster & de Vos, 2004). När åtta dimensioner av hälsa57 mättes efter samma tid 
fanns ingen signifikant skillnad i jämförelse med nationella normer avseende den 
sammanlagda poängen som mäter livskvaliteten. Däremot var det signifikant lägre värden i 
underkategorierna ’fysisk roll’ och ’emotionell roll’ (Horsted, Rasmussen, Meyhoff & 
Nielsen, 2007). Vid undersökning av kognitiv funktion, ADL-nivå och livssituation upp till 
ett år efter hjärtstopp visades initiala förbättringar av kognitiv funktion och ADL efter 
utskrivning från sjukhus. Mellan 45:e dagen fram till ett år efter utskrivningen sågs dock 
ingen förbättring. Den hälsorelaterade livskvaliteten förbättrades mycket det första året, 
speciellt avseende känslor, rörlighet och sömn. Tillfredsställelsen med livet var låg två veckor 
efter hjärtstoppet när de överlevande fortfarande var kvar på sjukhus (Lundgren-Nilsson, 
Rosén, Hofgren & Stibrant Sunnerhagen, 2005). 

En del av livskvalitetsforskningen har även undersökt hur de överlevande mår efter det 
första året. I en studie där livskvalitet avseende funktionell förmåga58 mättes hade de 
överlevande efter det första året en god59 livskvalitet jämfört med populationen i övrigt (Stiell 
et al., 2003). Livskvaliteten mellan sex månader upp till fem år efter hjärtstopp var god vid 
mätning med fyra olika instrument60. De överlevande uppvisade dock signifikanta 
försämringar avseende fysisk rörlighet, energinivå, emotionella reaktioner och sömnmönster. 
Vid mätning61 fysisk och emotionell funktion, dagligt och socialt liv, glädje i livet samt 
medicinsk vård bedömde 49 av studiens 50 patienter sitt liv som värt att leva (Saner, 2002). 
När den hälsorelaterade livskvaliteten bedömdes62 2-8 år efter hjärtstopp var den liknande den 
för befolkningen i övrigt. Endast i kategorin ”vitalitet” uppmättes signifikant lägre värden för 
överlevande över 65 år (Bunch, White, Khan & Packer, 2004b). De som överlevt 15 år eller 
                                                 
55 Health Utilities Index Mark3 (HUI3) mäter funktionell förmåga avseende syn, hörsel, tal, rörlighet, 
fingerfärdighet, känslor, kognition och smärta. 
56 Mätt med 136-item Sickness Impact Profile (SIP) består av 12 subskalor (aptit, rekreation, kommunikation, 
rörlighet, rörelsebegränsning, social interaktion, dagliga aktiviteter, mental vakenhet, kroppsvård, emotionellt 
beteende, sömn och vila, samt ”totalbedömning”) och 2 aggregerade subdimensioner (fysisk, psykosocial). 
57 Short-Form Health Survey (SF-36) innehåller 36 frågor som mäter hälsan efter åtta olika skalor: Fysisk 
funktionsförmåga, rollfunktion - fysiska begränsningar, smärta, allmän hälsa, vitalitet, social funktion, 
rollfunktion - känslomässiga begränsningar samt psykiskt välbefinnande. 
58 Mätt med HUI3. Se fotnot 59. 
59 “God” har här värdet 0.80 i jämförelse med värdet för den övriga populationen som var 0.83. 
60 Self Assessment Test (SAT), Nottingham Health Profile (NHP), Psychological General Well-being Index 
(PGWB) samt Everyday-Life Questionnaire (EDLQ). 
61 Med EDLQ. 
62 Med SF-36. Se fotnot 61. 
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mer hade ofta en god fysisk och psykisk hälsa och en positiv livsinställning. De levde ett 
aktivt liv med fritidsintressen och normal fysisk aktivitet och tog ansvar för den egna hälsan. 
På det stora hela var de nöjda med sin livskvalitet när detta bedömdes med hjälp av ett 
frågeformulär om livskvalitet i stort, dagliga aktiviteter, hobbies, familj, äktenskap, sexualliv 
och socialt liv (Harve et al., 2007). 

En annan del av forskningen utgår från patienter som fått en ICD inopererad efter 
hjärtstopp utanför sjukhus. I Doughertys (1994) studie63 vars syfte bl.a. var att beskriva de 
överlevandes psykologiska reaktioner, fann man att patienterna upplevde oro, depression, 
vrede, förnekande och stress under första året men att dessa upplevelser avtog med tiden. 
Kamphuis, De Leeuw, Derksen, Hauer och Winnubst (2002) bedömde livskvalitet och 
välbefinnande64 hos patienter som antingen fått en ICD inopererad eller som fått annan 
behandling. Resultatet visade att oro och förmodad depression var vanligt oberoende av ICD 
eller annan behandling. En signifikant förbättring uppmättes avseende fysisk och social 
funktion samt psykisk hälsa de första sex månaderna trots att oro och trolig depression var 
hög en till tolv månader efter utskrivning från sjukhus. Den förmodade depressionen 
påverkade den sociala funktionen och de som kände oro upplevde minskad hälsoförbättring. 

Tre kvalitativa studier med fokus på hur ICD:n påverkar de överlevandes livskvalitet 
har hittats. I en studie65 fann man att de överlevande under det första årets rehabilitering 
använde olika strategier för att hantera minnesförlust, elchocker från ICD:n, restriktioner 
avseende bilkörning samt rehabiliteringen i stort. Slutsatsen drogs att de standardiserade 
utbildningsprogrammen på sjukhusen inte gav patienterna den information och utbildning 
som de behövde för sin rehabilitering (Dougherty, Benoliel & Bellin, 2000). Under det första 
årets ICD-behandling upplevdes oro, osäkerhet, besvikelse, frustration och oväntade hinder 
men också ett accepterande och beroende av ICD:n. Välbefinnandet ökade under hela året, 
initialt med fokus på att återfå den fysiska hälsan. I slutet av det första året ökade reflektionen 
över hjärtstoppets påverkan och konsekvenser (Kamphuis, et al., 2004). Att leva med en ICD 
efter att ha upplevt ett plötsligt hjärtstopp beskrivs i Dickersons (2002) studie66 som att döden 
blev ett symtom som kunde behandlas med hjälp av teknologi. De överlevande upplevde 
kontrollförlust och en djupgående förändring av livet som nu sågs som hotat. Efter hand 
vidtog de överlevande åtgärder för att återfå en temporär kontroll och begränsad acceptans där 
det mest värdefulla i livet hjälpte dem att omvärdera livet. De behövde ändra och omvärdera 
livet under tiden man levde ett liv i osäkerhet och fortsatt obehag. Om de misslyckades med 
att hantera dödsrädslan blev de handlingsförlamade, isolerade och rädda att leva. Under den 
här tiden fortsatte de att skapa en ny vision som fokuserar på livet medan döden avvärjs. 
 
 

                                                 
63 Intervjuer samt frågeformulär vid fem tillfällen: utskrivningen från sjukhuset samt 1, 3, 6 och 12 månader efter 
hemkomst från sjukhuset. 
64 Mätt med Rand-36, Heart Patients Psychological Questionnaire (HPPQ), State-Trait Anxiety Inventory (STAI-
DY) och Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D). 
65 Ansats med grounded theory och semistrukturerade frågor. 
66 Data från tre tidigare studier analyserades med hjälp av en tolkande fenomenologisk ansats utgående från en 
hermeneutik inspirerad av Martin Heidegger. Den första studiens byggde på individuella intervjuer och 
fokusgruppsintervjuer med syfte att beskriva hur det var att leva med en ICD och hur en stödgrupp hjälpte 
patienterna. Den andra studien byggde på nedskrivna erfarenheter från hjärtpatienter som sökt hjälp via en 
Internetsida för hjärtpatienter. Studien fokuserade på hur patienterna interagerade och utbytte erfarenheter med 
varandra. I detta material fanns erfarenhetsbeskrivningar från ICD-patienter. Den tredje studien var en 
livskvalitetsmätning där det fanns nedskrivna erfarenheter under en öppen frågeställning om det var något som 
informanten ville förmedla om sin erfarenhet och där det fanns beskrivningar av hur det var att leva med en ICD. 
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Konklusion av tidigare forskning 
I korthet visar tidigare forskning att de etiska aspekter och problem som ambulanspersonal 
måste förhålla sig till vid vård av patient med hjärtstopp berör själva beslutsfattandet kring 
HLR, vilket beslut som är det rätta, goda eller bästa och vilken vård/omhändertagande av 
patient/närstående som är god. Det finns en brist på studier som beskriver hur 
ambulanspersonal erfar de etiska problemen i samband med vård av patienter med 
hjärtstopp/död och omhändertagandet av deras närstående och hur ambulanspersonal 
uppmärksammar, bedömer och handlar utifrån ett etiskt perspektiv. 

Forskningen om överlevande patienters livskvalitet berör inte de etiska frågorna explicit 
men indirekt blir frågan om de överlevandes livskvalitet till en fråga om livskvaliteten är 
sådan att det var värt att överleva. Bristen på studier om hur det är att överleva och hur 
patienterna egentligen mår är tydlig. Inte heller finns studier gjorda som belyser hur händelsen 
påverkat patienternas fortsatta liv. 

De etiska frågorna i relation till närstående och hjärtstopp utanför sjukhus belyses inte i 
någon större utsträckning i den tidigare forskningen. Ett par studier tillför dock viktig kunskap 
om hur närstående upplevde det akuta skedet av patientens hjärtstopp. Däremot saknas studier 
om närståendes akuta behov samt händelsens påverkan på närståendes välbefinnande över tid. 
 
 
 

PROBLEMOMRÅDET 
Denna avhandlings fenomen – att erfara hjärtstopp utanför sjukhus – berör både överlevande 
patienters och närståendes lidande och välbefinnande. Även om patienters och närståendes 
lidande är av samma karaktär i ambulanssjukvård som i övrig vård, är det centralt att förstå 
hur detta kan komma till uttryck i specifika vårdsituationer så att lidande kan mötas och 
välbefinnande stödjas på ett professionellt och säkert sätt. Problemområdet berör frågan om 
hur patientens lidande och välbefinnande kan visa sig strax före och efter hjärtstopp och hur 
närstående påverkas vid och efter händelsen. De etiska frågorna hamnar i fokus, bl.a. eftersom 
problemområdet konkret och direkt berör frågan om liv och död. För att kunna tala om ett gott 
vårdande och undvika onödigt vårdlidande är det viktigt att förstå mer om etiska aspekter och 
problem som är centrala vid hjärtstopp utanför sjukhus. För att förstå de etiska frågorna ur 
patienters och närståendes perspektiv är det dessutom av betydelse att få kunskap om 
händelsens inverkan på det fortsatta livet, både för den överlevande patienten och närstående 
till denne samt för närstående till avlidna patienter. 
 
 
 

PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
Avsikten med denna forsknings livsvärldsperspektiv är att ge ökad förståelse för det som 
patienter och närstående upplevt. Avhandlingens syfte är att beskriva vad det innebär att 
erfara hjärtstopp utanför sjukhus för personer som överlevt hjärtstopp (delstudie I) respektive 
närvarit vid närståendes hjärtstopp (delstudie II) och belysa och diskutera etiska aspekter och 
problem som framträder. 
 
Följande forskningsfrågor ställs: 
I:  Hur beskriver patienter tiden närmast hjärtstopp utanför sjukhus? 
I:  Hur beskriver patienter sitt välbefinnande/lidande efter hjärtstopp? 
II:  Hur beskriver närstående sin närvaro vid hjärtstopp utanför sjukhus? 
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II:  Hur beskriver närstående livet efter patienters hjärtstopp? 
I och II:  Vilka etiska aspekter och problem framträder utifrån patienters respektive 

närståendes livsvärld? 
 
 
 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Föreliggande avhandling vilar på vårdvetenskapens teoretiska och ontologiska antaganden 
(Dahlberg, et al., 2003), fenomenologisk epistemologi samt livsvärldsteorin. Vidare har 
avhandlingen ett etiskt perspektiv utgående från människors levda erfarenhet. 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 
dem?” Så enkelt uttrycker Kvale (1997, s. 9) utgångspunkten för den kvalitativa 
forskningsintervjun. I det som Kvale kallar intervjusamtal lyssnar forskaren på människors 
berättelser om livsvärlden och försöker förstå världen utifrån de intervjuades perspektiv, 
utveckla innebörden av det som berättas och frilägga livsvärlden före vetenskapliga 
förklaringar. Kunskapen som byggs upp sker i samspel mellan forskaren och den intervjuade. 
Inom fenomenologin är det innebörden i ”sakerna” eller ”fenomenen”, dvs. människans levda 
erfarenhet, som beskrivs i dess kvalitativa mångfald (Kvale, 1997). Det är sådan kunskap om 
det studerade fenomenet i föreliggande avhandling som eftersöks. För att så rättvist som 
möjligt kunna beskriva fenomenet har forskningen utgått från epistemologiska67 antaganden. 
Det första antagandet är att medvetandets intentionalitet alltid är riktat mot något, mot 
mening/innebörd. Intentionaliteten finns i den omedelbara varseblivningen, före medveten 
reflektion och utan uppmärksamhet på något specifikt. Det andra antagandet är att 
förförståelse föregår förståelse och ny förståelse förändrar vår förståelsehorisont. 

Avhandlingen vilar på vårdvetenskapens ontologiska68 antaganden som berör 
människan, hälsan och vårdandets grundmotiv. Centralt i dessa antaganden är att människan 
är en enhet (Dahlberg et al., 2003), att hälsan är mångdimensionell och relativ (Eriksson, 
1995a) samt att vårdandets idé är att förändra hälsoprocesserna (Eriksson, 1987) och att vilja 
den andra människan väl (Eriksson, 1995b). Målet med vårdandet är att lindra lidande och 
främja välbefinnande och hälsa69. Det vårdvetenskapliga perspektivet har ett etiskt 
patientperspektiv som utgångspunkt vilket innebär att patientens perspektiv alltid har 
företräde och särskilt måste beaktas, i synnerhet när vi vill förstå konsekvenserna av sjukdom 
och vård för patientens totala livssituation. Det etiska patientperspektivet bygger på idén om 

                                                 
67 Kunskapsteori eller epistemologi är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme 
”kunskap”, ”lärande” och logia ”lära”, av logos ”ord”. Epistemologi är den huvudgren av filosofin som studerar 
grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och källor (Nationalencyklopedins 
Internettjänst, 2008).
68 I Svenska Akademiens ordlista (nätupplagan) definieras ontologi som ”läran om det varandes väsen o. tingens 
allmännaste väsentliga bestämningar o. sammanhang; den del av den teoretiska filosofie n som behandlar det 
varande ss. sådant.” 
69 Hälsa är ett komplext begrepp. Teorier om hälsa kan tala om hälsan som a) klinisk status, b) välbefinnande, c) 
balans eller anpassning eller d) förmåga eller kapacitet. Teorier kan också vara en blandning av två eller flera av 
dessa dimensioner. Hälsa kan ses som ”a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity” (WHO, 1946, s 2). Hälsa innebär att vara i en ständig rörelse mot en allt 
större helhet och integritet, en strävan efter balans och harmoni. Hälsa är att uppleva sig hel som människa 
(Eriksson, 1995a). Hälsan är mångdimensionell och med olika djup. Den är relativ och speglar människans 
aktuella och totala livssituation (Dahlberg et al., 2003). Hälsa är ett slags jämviktstillstånd, en viktlöshet som 
infinner sig när vikter tar ut varandra. En störning av jämvikten kan bara hävas genom införandet av motvikter. 
Sjukdom och ohälsa stör denna jämvikt och därmed människans vara i världen. Det är först då människan 
begränsas av sjukdom (illness) som hon märker av hälsan som något som nu fattas (Gadamer, 1996; Toombs, 
1993). 
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ett etiskt krav på de professionella vårdarna samt en hållning och värdegrund som 
karaktäriseras av integritet och värdighet. Vårdvetenskapens betoning av patientens 
perspektiv på hälsa, ohälsa, livssituation och vårdande utesluter dock varken närståendes eller 
vårdares perspektiv (Dahlberg et al., 2003). 
 
 

Livsvärlden som grund  
Begreppet livsvärld kan knytas an till fyra livsvärldsteorier70 som alla har utvecklats inom den 
fenomenologiska traditionen (Bengtsson, 2005). Husserl framhöll tidigt hur väsentligt det är 
att grunda vetenskap och dess begrepp i det vardagliga, i livsvärlden (Svenaeus, 2003). Att 
använda sig av livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå och beskriva en del av den värld 
som en människa erfar med fokus på relationen mellan subjekt och värld. Ansatsen intar 
varken ett objektivistiskt eller subjektivistiskt perspektiv, och inte heller ger den upphov till 
ett materialistiskt eller idealistiskt perspektiv. Istället förmedlar ansatsen mellan de olika 
perspektiven och gör det möjligt för vetenskapen att komma ifrån reduktionism såväl som 
atomism (Dahlberg et al., 2008). 

För fenomenologin är livsvärlden den värld som människor lever sina liv i och genom. 
Livsvärlden är subjektiv-relativ, dvs. allt som upplevs (eller med andra ord, blir objekt för det 
erfarande medvetandet) erfars alltid i relation till något subjekt. Livsvärlden är det perspektiv 
genom vilket vi erfar vår värld – vi både är och varseblir världen. Livsvärlden är den 
förgivettagna upplevelsevärlden, förvetenskaplig och förreflexiv samtidigt som den inrymmer 
det reflekterade. Livsvärlden går inte att undslippa så länge som personen är i livet 
(Bengtsson, 2005). Livsvärlden är en social och historisk värld där människor lever 
tillsammans, med mänskligt skapade föremål och mänsklig organisering av livet. Livsvärlden 
är differentierad och komplex med en rikedom av skilda egenskaper som inte låter sig 
reduceras. Här finns tingens fysiska egenskaper och subjektens psykiska egenskaper vilka inte 
är identiska med varandra. De spontant omedelbara liksom de medvetna erfarenheter som 
människan gör i den komplexa livsvärlden föregår alla intellektuella aktiviteter såsom 
jämförelser, omdömen och slutsatser (Husserl, 1992). 

Merleau-Ponty utvecklade livsvärldsteorin till att bli en fullständig 
livsvärldsfenomenologi71. Hans beskrivning av hur vi är till världen belyser och 
problematiserar kunskapen om hur människor relaterar till och interagerar med varandra och 
allt annat i världen (Dahlberg et al., 2008). Livsvärlden är en värld av varseblivning där 
medvetenhet om och förståelse av livsvärlden är en nödvändig förutsättning för kunskap. 
Livsvärlden är den levda världen, som vi har tillgång till genom våra kroppar. All kunskap 
som vi utvecklar är i den meningen att förstå som förkroppsligad kunskap, vilket gör att den 
subjektiva, erfarande och levda kroppen är central i förståelsen av den mänskliga världen. 
Kroppen kan aldrig enbart förstås som biologisk eller som ett objekt som andra objekt. Vi kan 
aldrig undslippa kroppen, den ger oss ett hem i världen och betonar genom sin existens 
ömsesidigheten mellan människor (Merleau-Ponty, 2002). 

När människor drabbas av sjukdom, ohälsa eller akut livshot kan vi således förstå att 
även deras livsvärld och tillgång till livet förändras och påverkas. Genom att uppmärksamma 
deras livsvärld kan vi förstå mer av deras vardag och livssituation, hur den påverkas av hälsa, 
lidande och strävan efter välbefinnande. När en människa drabbas av hjärtstopp, eller 
bevittnar någon nära persons hjärtstopp, framstår det som angeläget att lyfta fram och 
beskriva hur de erfar sin livsvärld, speciellt avseende det lidande och välbefinnande som 
                                                 
70 De fyra teorierna är de av Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Alfred Schütz. 
71 Livsvärldsfenomenologin beskrivs i originalpublikationen Phénomenologie de la perception (1945) vilken 
finns i engelsk översättning som Phenomenology of perception (2002). 
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förknippas med händelsen samt de etiska aspekter och värden som framstår som viktiga i ett 
gott liv. 
 

Fenomenet – ”saken” som studeras 
Fenomenologisk forskning är fenomenorienterad och således är fenomenbegreppet centralt. 
Begreppet fenomen72 härstammar från grekiskan och betyder ”det som visar sig” vilket också 
är den betydelse som fenomenologin använder sig av (Bengtsson, 2005). Ett fenomen kan 
förstås som ett objekt, spörsmål, en ”sak” eller ”del”73 av världen så som det visar sig eller 
erfars av ett subjekt. Inom livsvärldens och fenomenologins område studeras hur objekt och 
händelser erfars som fenomen. Livet manifesterar sig självt som erfarenheter, som fenomen 
vars innebörder livsvärldsfenomenologin vill fånga så trovärdigt som möjligt (Dahlberg et al., 
2008). Gemensamt för den fenomenologiska rörelsen är ambitionen att ”gå tillbaka till 
sakerna själva”74 så som Husserl formulerade det. Innebörden i detta är ett avståndstagande 
mot reduktionism i olika former men också en misstänksamhet mot färdiga metoder som 
döljer sakernas variationer och mångfald. Av detta följer en ambition att vända sig till sakerna 
och vara följsam för sakerna (Bengtsson, 2005). Husserl ville återinföra människors 
vardagsvärld som grund för vetenskapen.75 Den fenomenologiska idén om att gå till sakerna 
själva innebär att göra rättvisa åt de vardagliga upplevelserna, åt den levda erfarenheten.  

Syftet med en reflekterande livsvärldsforskning är att undersöka och beskriva ”saken” 
så som den levs och upplevs i den kontext och situation där den finns. En fenomenologisk 
beskrivning syftar således till att beskriva hur något är för någon eller några människor. 
 

Intentionalitet 
Människan försöker hela tiden att förstå omvärlden så att den blir igenkännbar och möjliga att 
greppa. Den fenomenologiska teorin om intentionalitet refererar till människans 
grundläggande förhållningssätt till världen i vilken vi är spontant snarare än kritiskt 
engagerade. Intentionalitet är människans riktade medvetande och mest basala hållning till 
världen vilken refererar till relationen mellan en person och erfarna objekt eller händelser. När 
en person erfar något, erfars det som något, dvs. som innehållande mening. I ögonblicket vi 
varseblir så erfar vi världen omedelbart och förstår implicit dess mening, före ett medvetet 
reflekterande. 

Vi har alltid ett intentionalt förhållande till saker som bygger upp vårt dagliga liv, dvs. 
vi förstår meningen med sakerna, aktiviteterna och platserna som hör till och kännetecknar 
vår värld (Dahlberg et al., 2001; 2008). Varje medvetande är medvetande om någonting och 
en ”vändhet-till-världen”. Fenomentes mening/innebörder finns i intentionaliteten, mellan 
subjektets varseblivning och det varseblivna objektet. Att vara i världen innebär att vi inte kan 
undvika mening utan vi är så att säga dömda till mening (Merleau-Ponty, 2002). Medvetandet 
är vanligtvis riktat utåt mot något annat än sig självt och där varje upplevelse har en innebörd 

                                                 
72 Fenomen kommer etymologiskt från senlatinska phaeno´menon, av grek. phaino´menon ”det som visar sig”, 
av phai´na ”visa (sig)”, ”uppenbara”, företeelse, något allmänt iakttagbart; något märkligt eller ovanligt 
(Nationalencyklopedins Internettjänst, 2008).
73 Dahlberg et al. (2008) är noga med att framhålla att ”sak” och ”del” inte ska förstås i den betydelse de ges i 
vardagligt tal, dvs. som något konkret. Begreppen syftar snarare på sådant i människans existens som kan vara 
ett objekt för erfarenheter, konkreta ”saker” likväl som abstrakta ”saker”. 
74 Bengtsson (2005) använder begreppet ”tillbaka” till skillnad från Dahlberg et al. (2008) som använder 
begreppet ”till”.  
75 På tyska: “Zu den Sachen selbst“. Återgivet i Logische Untersuchungen från 1901 (Bengtsson, 2005; Dahlberg 
et al., 2008). 
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för den som erfar76. Den primära erfarenheten är oftast en akt som är omedelbar, begränsad 
och kortvarig i minnet. I den omedelbara varseblivningen uppfattas det erfarna och inte själva 
varseblivningen. Först genom reflektion kan varseblivningen återupplevas och medvetet 
bearbetas (Husserl, 1992). 

Det som inte är direkt åskådligt kan också erfaras av medvetandet i form av 
medpresentationer, så kallade appresentationer. I den naturliga hållningen granskas inte dessa 
appresentationer utan tas ofta för givna utan att de ifrågasätts. Det är först genom 
ifrågasättande och reflektion över det som erfars som uppmärksamheten riktas mot själva 
processen av hur innebörden i fenomenet uppstår. Appresentationerna ger mening åt 
erfarenheterna även om dessa inte alltid är omedelbart medvetna (Bengtsson, 1998). Genom 
intentionaliteten försöker medvetandet skapa “whole pictures” (Dahlberg, 2006c, s. 93) 
Tillsammans med det som är tillgängligt genom exempelvis syn eller hörsel erfars även delar 
av objektet som inte är direkt varseblivna för oss. Vi fyller så att säga i dessa delar så att 
upplevelsen blir till en helhet. 

Innebörden i intentionaliteten gäller också de temporala presentationerna enligt Husserl 
(1964). Medvetandet är ett tidsmedvetande där levda erfarenheter är en medvetenhet om 
varseblivningar som inte är någonting annat än det temporalt uppbyggda medvetandet med 
dess böljande faser av föreställningar om vad som skett och antaganden om vad som kommer 
att ske. Varje mental process utgör en oändlig temporal horisont, en ström av erfarenheter 
utan början eller slut. När vi reflekterar och aktivt använder medvetandet rör vi oss hela tiden 
i denna ändlösa temporala rymd. Genom reflektion relateras dåtid, dvs. nutidsupplevelser som 
passerat, och framtid, dvs. nutidsupplevelser som ska komma, till nutiden (Dahlberg et al., 
2008). Tiden är inte linjär utan ett nätverk av intentionaliteter. ”What is past or future for me 
is present in the world” (Merleau-Ponty, 2002, s. 478). 

I en reflekterande livsvärldsforskning innebär en förståelse av intentionalitetsteorin att 
forskningspersonen77 och intervjuaren tillsammans kan utforska ett fenomen så att nya 
variationer av fenomenet upptäckas genom reflektion. I föreliggande avhandling är förståelsen 
av temporala presentationer särskilt viktig eftersom forskningspersonerna upplevt ”avbrott” i 
medvetandets temporalitet och/eller upplevt en ”förtätad” temporalitet. 
 

Förståelse och förförståelse 

Den fenomenologiska idén om hur ”saker” presenteras och medpresenteras för ett erfarande 
subjekt och tar formen av ett fenomen är nödvändiga för insikten om hur komplex 
förståelseakten kan vara. Husserl gjorde en grundläggande beskrivning av intentionalitetens 
strukturer men även Heidegger (2004), Merleau-Ponty (2002) och Gadamer (1995) analyserar 
hur förståelsen arbetar. Gadamer betonar förförståelsens, eller ”fördomens”, dubbla roller i 
och med att den är oundviklig och till och med en nödvändig förutsättning för förståelse och 
för att man alls skall nå kunskap, samtidigt som den också måste kontrolleras och ifrågasättas 
för att hindra dess negativa inflytande på förståelsen.  Följaktligen är både förförståelse och 
appresentationer intentionala strukturer vilka formar vår förteoretiska, okritiska och 
förgivettagna förståelse av något, som tillhörande vårt sätt att vara till världen (Dahlberg et al, 
2008). 

Med andra ord menade Husserl (2004) att varje varseblivning har en tillhörande 
horisont som visar sig i varseblivningsakten. Det okända utgör en horisont för det redan 
                                                 
76 Detta brukar betecknas som ”den naturliga inställningen”, och implicerar att den är en hållning som inte 
inkluderar ett medvetet, ifrågasättande reflekterande. 
77 Jag använder företrädesvis begreppet ”forskningsperson” vilket i denna avhandling är synonymt med 
”informant” eller ”intervjuperson”. Begreppet forskningsperson används i etikprövningslagstiftningen (se: 
Centrala etikprövningsnämnden, 2008). 
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kända. Gadamer (1995) framhöll att förståelse uppstår utifrån vår förståelsehorisont och att 
när vi inte förstår så beror det på att det varseblivna ligger utanför vår förståelsehorisont. Den 
som inte har förmåga att se bortom horisonten övervärderar det som finns närmast medan den 
som har förmågan inte är begränsad av det som finns närmast utan förstår den relativa 
betydelsen av allt som finns inom horisonten. 

Förståelsehorisonten möjliggör förståelse men kan alltså samtidigt utgöra en begräsning. 
Det är först när vi utmanar och övervinner vår förförståelse som vår förståelsehorisont vidgas 
och som vi kan se något nytt och t.ex. bli överraskade (Dahlberg et al., 2008). All kunskap får 
människan utifrån sin egen, bestämda utgångspunkt i världen (Merleau-Ponty, 2002). I all 
forskning har forskaren, i egenskap att vara människa, en förförståelse i form av tidigare 
erfarenheter eller teoretisk kunskap. Således utgör forskarens förståelsehorisont och förmåga 
att utmana dess gränser, även gränsen för forskningens kunskapsbidrag. 
 
 

Vårdetiken 
Ontologin har en avgörande betydelse för etiken och därför är det viktigt med vilken teori 
man har om världen. En fenomenologisk ansats inom etikens område utgår alltid från den 
levda erfarenheten och vad som är givet i denna samt föregår och förutsätter varje teoretisk 
diskurs. Fenomenologins syfte är inte att bevisa metafysiska förklaringar eller teoretiska 
idésystem, den syftar istället till att uppvisa människors etiska erfarenheter. Inom 
fenomenologin har utgångspunkten för etiken således varit den moraliska erfarenheten medan 
det moraliska omdömet i form av språklig utsaga varit utgångspunkten i den i den analytiska 
filosofin. Oavsett utgångspunkt kan ingen av traditionerna undslippa världen då både språk 
och erfarenhet alltid är förankrat i världen (Bengtsson, 1990). 

Husserl höll föreläsningar om etiska ämnen men publicerade aldrig något av detta utan 
efterlämnade endast manuskript. Utgångspunkten för hans etiska undersökningar var konkreta 
etiska upplevelser och situationer. Det yttersta syftet med undersökningarna var ”att kunna 
uppställa ett system av universella normer som kan ges ett slutgiltigt berättigande och som 
det handlande subjektet kan ta ansvar för” (ibid., s. 80). I Husserls transcendentalfilosofiska 
strävanden efter ett slutgiltigt berättigande och absolut ansvar kom det att bli en spänning till 
den fenomenologiska följsamheten mot de undersökta etiska företeelserna. Bengtsson (1990) 
tolkar dock Husserls slutsatser som att det i de etiska situationerna finns ett krav som riktas 
mot den andre och kommer att uppfattas utifrån den människans personliga och sociala 
förutsättningar, situationen etc. Kravet är absolut för den som har förmåga att uppfatta det. 
Konsekvensen av kravet är att etiska beräkningar och principer blir överflödiga. Kravet är 
intersubjektivt, dvs. det kan inte reduceras till ett ensamt subjekts medvetande. 

Bengtsson (1990) menar vidare att vissa företeelser inte har beaktats i den etiska 
forskningen. Hit hör exempelvis hur förståelsen av den subjektivt levda kroppen påverkar de 
etiska frågorna. Förståelsen av att människor inte bara ”har” en kropp utan ”är” sin kropp, 
dvs. att tillgången till kropp i mångt och mycket avgör tillgången till ett (gott) liv, ger en etisk 
dimension till varje vårdande aktivitet. Även teorival avseende intersubjektivitet, dvs. hur 
något är vetbart eller tillgängligt för flera subjekt, får inflytande över de etiska frågorna. 
En metaetisk forskning bör därför ta sin utgångspunkt i en moralontologi som innehåller 
teorier om människors moraliska verklighet (ibid.). Förutom en moralontologisk utgångspunkt 
med teorier om människors moraliska verklighet, människors förhållande till världen och till 
varandra, om det mäskliga subjektet m.m., kan det antas att även teorier om viktiga mänskliga 
värden bör ingå som fundament för idéer om vad ett gott liv kan vara. 

Viktiga värden som kan diskuteras i samband med att patienter drabbas av hjärtstopp, är 
exempelvis välbefinnande, livskvalitet, minskat lidande och en värdig död. I ERC:s (2005) 
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riktlinjer för vård av patienter med hjärtstopp påtalas hur lyckad livräddning gett många 
patienter ett förlängt och värdefullt liv och gjort närstående lyckliga och lättade. Samtidigt 
konstateras att livräddningsförsök ibland har förlängt lidandet och dödsprocessen, och att ett 
fåtal fall har resulterat i att patienten hamnat i ett vegetativt tillstånd. Man konstaterar att 
livräddningsförsök vid hjärtstopp ofta misslyckas och att alla vill dö med värdighet. De etiska 
principer som anses viktiga i sammanhanget är att göra gott och inte skada, patientens 
autonomi samt rättvisa. Ambulanspersonalens tillämpning av principernas innebär vanligen 
att göra livräddningsförsök men ibland också att avstå HLR när det är meningslöst eller emot 
patientens vilja. Om patienten har delgett ett informerat förhandsbeslut ska detta ha företräde 
framför paternalistiska beslut från medicinska eller omvårdande professioner. Detta kräver att 
patienten blivit adekvat informerad, är beslutskompetent, inte står under orättfärdig press och 
att det finns överensstämmelse i patientens preferenser. Om livräddningsförsök i form av 
HLR tillhandahålls i samhället så ska det vara tillgängligt för alla som skulle ha nytta av 
behandlingen, inom tillgängliga resurser (Baskett et al., 2005). 
 
 

Livskvalitet – ett gott liv 
Begreppet livskvalitet utgår i föreliggande avhandling från Brüldes (2003) livskvalitetsteori 
som bygger på idén om att ingen enskild och ”ren” teori förmår fånga vad livskvalitet kan 
vara. Brüldes teori kombinerar element från tre olika (”rena”) teorier om det goda livet; 
hedonismen78, önskeuppfyllelseteorin och den objektiva pluralismen. Enligt den hedonistiska 
teorin är personens livskvalitet helt beroende på hur hon mår, dvs. att ha det bra är detsamma 
som att uppleva sig må bra. Vad som bidrar till det goda livet är positiva upplevelser. Enligt 
önskeuppfyllelseteorin är personens livskvalitet också beroende på i vilken utsträckning hon 
har det liv som hon själv vill ha. Hög livskvalitet har personen således när hon själv har det 
som hon vill ha det. Genom att våra önskningar blir uppfyllda får vi ett gott liv. Både 
hedonismen och önskeuppfyllelseteorin bygger på att det är personen själv som avgör vilka 
företeelser och önskningar som ingår i det goda livet. Enligt den objektiva pluralismen79 finns 
det olika typer av sakförhållanden som har finalt värde för alla, varav åtminstone vissa är av 
relationell karaktär80 och vissa av extern karaktär81. Denna teori hävdar att sådant som nära 
relationer, kärlek, självbestämmande etc. har ett värde för alla. En kort formulering av Brüldes 
livskvalitetsteori är: ”Att ha ett bra liv är att vara lycklig av rätt skäl” (s. 133). En persons 
livskvalitet är således detsamma som det finala värde som personens liv har för henne själv. 

Många av de s.k. livskvalitetsinstrument som används i exempelvis den medicinska 
forskningen har stora teoretiska brister. Framför allt inkluderas sådant som inte har med 
livskvalitet att göra, som inte har ett finalt värde för människor. Detta är dock inte detsamma 
som att säga att dessa saker inte har ett förhållande till livskvalitet utan de kan mycket väl ha 
ett instrumentellt värde för personen att uppnå en god livskvalitet. Problemet är instrumenten 
inte tar hänsyn till skillnaden mellan finalt och instrumentellt värde. Dessutom tycks de bygga 
på en omedvetenhet om att ”livskvalitet” är en värdeterm. Det faktum att instrumenten inte 
bygger på någon definition av termen ”livskvalitet” gör också att det inte går att utgå från 
någon genomtänkt teori om vari en persons livskvalitet består. Dessutom finns det oklarhet i 
hur instrumentens testresultat ska tolkas då det inte verkar vara möjligt att mäta livskvalitet 
vare sig på ordinal-, intervall- eller kvotskala (ibid.). Brüldes kritik av instrumenten 
sammanfaller i de flesta avseenden med den förståelse som fenomenologin förespråkar, 
                                                 
78 ”Den etiska åsikt enligt vilken det högsta goda är sinnlig njutning” (Svenska Akademiens ordbok, SAOB).  
79 Synonyma begrepp är externalistisk pluralism och objektiva listan. 
80 Exempelvis intima relationer till andra. 
81 Exempelvis ett meningsfullt och kreativt arbete. 
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nämligen att livskvalitet/ett gott liv i grunden är en oreducerbar helhet utgående från 
människors levda erfarenhet. 
 
 
 

VETENSKAPLIG OCH METODOLOGISK ANSATS 
Metodologiskt kräver empirisk livsvärldsforskning att den studerade livsvärlden kan göras till 
undersökningsobjekt och att livsvärldsfenomenologin inte förblir filosofi (Bengtsson, 2005). 
Valet av vetenskaplig och metodologisk ansats i denna avhandling är gjort utifrån 
övertygelsen att livsvärlden kan utforskas och föresatsen att förankra filosofin i empirin. Den 
fenomenologiska ansatsens tillämpning i denna avhandlings båda empiriska intervjustudier 
följer de metodologiska idéer om en reflekterande livsvärldsansats som utvecklats av 
Dahlberg et al. (2008) och som benämns Reflective Lifeworld Research (RLR). I den 
reflekterande livsvärldsforskningen är syftet att försöka förstå människors upplevelser och 
erfarenheter så som de erfars av dem själva. De metodprinciper som har använts utgår från 
Dahlberg et al. (2008). Den huvudsakliga grunden för dessa metodprinciper bygger på arbeten 
av de fenomenologiska filosoferna Edmund Husserl och Maurice Merleau-Ponty. 

Ansatsen är i alla avseenden en öppen ansats snarare än en ”metod” om vi med metod 
menar en uppsättning fasta och orörliga regler och steg. De enda nödvändiga förutsättningarna 
för att påbörja livsvärldsforskning är ett någorlunda väldefinierat fenomen som fokus för 
studien och en välgrundad förankring i epistemologi och metodologi utgående från 
livsvärldsteorin som den utvecklats i den fenomenologiska traditionen. Ansatsen bygger på en 
fenomenologisk hållning av öppenhet som innebär en förmåga till omedelbarhet, ett nära och 
direkt förhållande till fenomenet, och samtidigt ett tyglat förhållningssätt där forskaren är 
försiktig med att inte bestämma det som är obestämt, dvs. komplext och mångtydigt 
(Dahlberg et al., 2008). 
 
 

Fenomenologisk hållning 
Mänsklig existens och framför allt vardagsvärlden karaktäriseras av den naturliga hållningen, 
i vilken världen är för givet tagen. Vanligtvis reflekterar vi inte över om det vi ser framför oss 
verkligen är t.ex. ett hus eller en bil. En fenomenologisk hållning innebär däremot ett skifte 
från den naturliga hållningen till en vetenskaplig hållning (Dahlberg et al., 2008). Detta är en 
reflekterande hållning där hela förståelseprocessen ifrågasätts och problematiseras och där 
ingen förståelse, inga innebörder och inga metodologiska åtgärder är givna på förhand. 
Resultatet får inte bli en spegelbild av forskarens egen förförståelse (Dahlberg, 2006a). 
Forskaren kan således inte oreflekterat ta något för givet utan måste träda ur den naturliga 
hållningen och träda in i den reflekterande och vetenskaplig hållningen där erfarandet 
ifrågasätts och problematiseras (Dahlberg & Dahlberg, 2003). All forskning och alla forskare 
är i världen och deltar i relationerna mellan sig själva och världen som de erfar och vill 
beskriva. Följaktligen måste forskaren vara medveten om sitt eget bidrag till förståelsen och 
beskrivningen av det studerade fenomenet och hur förhållandet till det karaktäriseras. I en 
reflekterande livsvärldsforskning karaktäriseras detta av en strävan mot öppenhet, följsamhet, 
tyglad förståelse och att tydligt sätta förväntningar och antaganden åt sidan på ett sådant sätt 
att fenomenet och dess mening och innebörder kan visa sig (Dahlberg et al., 2008). 
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Tyglad förståelse och förförståelse 
”Tyglande” (bridling) är den reflekterande hållning som innebär att forskaren håller styrsel på 
sin egen förståelseprocess, vilket inbegriper ett ständigt ifrågasättande och problematiserande 
av hela förståelseprocessen under hela forskningen. Tyglandet innefattar ett 
”parentenssättande”82, dvs. ett återhållande av den egna förförståelsen i form av personliga 
föreställningar, teorier eller andra antaganden, men tyglandet innefattar också den egna 
förståelsen som helhet. Tyglandet innebär inte att världen runt omkring oss förnekas utan 
bidrar istället till att fenomenet tillåts träda fram i sin helhet genom att forskaren kritiskt 
granskar hur hans/hennes handlingar, beteenden och beslut påverkat forskningsprocessen. 
Forskarens självmedvetenhet är således en central del i förmågan till en tyglad hållning 
(Dahlberg et al., 2008). 

Tyglandet innebär att inte bestämma det obestämbara, en öppenhet som karaktäriseras 
av en slags ”aktiv passivitet” där fenomenet tillåts visa sig i sin egen takt och på sitt eget sätt. 
Energin riktas mot öppenheten som möjliggör att fenomenet kan visa sig. Forskaren saktar ner 
hela förståelseprocessen och skapar distans till det egna vetandet. Förståelsen tyglas så att vi 
inte förstår för snabbt utan låter fenomenet vara obestämt så länge som möjligt.83 Genom att 
”ta ett steg tillbaka” och inte ha för bråttom att bestämma vad fenomenet är kan forskaren inta 
och bibehålla en vetenskaplig hållning. Den tyglade hållningen innebär att forskaren avvaktar 
och reflekterar kring det han/hon tycker sig se för att på så vis kritiskt ifrågasätta det som visat 
sig (Dahlberg & Dahlberg, 2003). Den tyglade hållningens kritiska reflektion kan med 
Merleau-Ponty (2002) beskrivas som en reflektion där de ”intentionala trådarna” som 
förbinder oss med världen slackas och möjliggör att vårt medvetande vänds mot oss själva. 
Med Gadamer (1995) kan hållningen förstås som en ”öppen” väg till kunskap vilken går 
genom ett problematiserande och autentiskt frågande (Dahlberg, 2006a). 

Då det inte räcker med en medvetenhet om den egna förförståelse utan också krävs att 
kritiskt kunna analysera och utvärdera hur denna påverkat forskningen, har kritiska frågor 
ställts under hela forskningsprocessen som ligger till grund för avhandlingen: ”Vad är det 
egentligen jag ser? Kan det vara någonting annat?” Det har det inte heller funnits tillgång till 
forskningspersonernas medicinska journaler då denna information inte var väsentlig för att 
förstå fenomenet utan snarare kunde leda bort från det. Tyglandet har varit speciellt viktigt då 
min tidigare erfarenhet som vårdare inom ambulanssjukvård med dess medicinska dominans 
har format stora delar av min förförståelse och förståelse av det studerade fenomenet. Då jag 
blivit överraskad av det som visat sig, i intervjuerna, analysen och resultatet, finns det skäl att 
anta att tyglandet till största delen fungerat genom forskningsprocessen. 
 

Intersubjektivitet  
Intersubjektivitet hos Husserl (1992) kan beskrivas som meningsöverföring där vi genom 
perceptionen upptäcker den andre i vårt varseblivningsfält. Genom perceptionen erfar vi 
något, vi får det presenterat och den andre framträder i/för mitt medvetande. Samtidigt finns 
ett inslag av appresentation hos den andre, dvs. det kommer alltid att finnas en sida hos den 
andre som inte direkt presenteras utan den andre kommer i viss mån alltid att vara en 
frånvaro. Intersubjektivitet hos Heidegger (2004) kan beskrivas som ett vara-i-världen och 
vara-med-varandra där den egna identiteten skapas i relationen. Merleau-Pontys (2002) 
intersubjektivitet kan beskrivas som varastrukturens mellankroppslighet. Vi är våra egna 
kroppar i (till) världen, i samma varastruktur som de andra. Intersubjektivitet sker således 
mellan våra medvetanden såsom en mellankroppslighet. 
                                                 
82 I internationell litteratur oftast beskrivet som ”bracketing”. 
83 ”… don’t make definite what is indefinite” (ibid., s. 44 ). 
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Att förstå och relatera till andra människor kräver en fungerande intersubjektivitet. 
Meningsöverföring, att vara-med-varandra och mellankroppslighet beskriver hur förståelse 
och identitet skapas i möten mellan människor. En reflekterande livsvärldsansats innefattar 
dessutom ett intresse för människors unika erfarenheter (Dahlberg et al., 2008). I 
intervjusituationer menar Giorgi (2006) att forskaren behöver någon form av erfarenhet som 
hon eller han kan sätta i relation till informantens erfarenheter. Cavalcante Schuback (2006) 
beskriver vikten av ”inlevelse” som innefattar en medvaro eller upplevelse av något 
gemensamt. Även om de två människorna inte kan dela exakt samma erfarenheter kan 
förståelsen ske i ett mellanrum av inlevelse, i mellanrummet mellan den som ska förstå och 
det som ska förstås. 

Intersubjektiviteten i föreliggande avhandlings intervjuer präglades av både intresse, 
erfarenhet och inlevelse. I intervjuerna eftersträvade jag att tydligt visa mitt genuina intresse 
av det som varje person hade att berätta och att var viktigt och betydelsefullt. Den 
gemensamma erfarenheten byggde på det faktum att jag mött patienter och närstående i 
situationer som liknade dem som forskningspersonerna upplevt. Omvänt hade de vårdats i 
dessa situationer och hade därmed erfarenheter som inte finns hos var och en. Varje intervju 
präglades av den unika människan och hennes berättelse. En del hade lättare än andra att 
berätta om svåra existentiella frågor och sätta ord på känslor och upplevelser. I intervjuerna 
fanns både inlevelse och öppenhet som bidrog till att variationer och innebörder av fenomenet 
kunde visa sig. Känslor visades ofta och öppet som en naturlig del av intervjuerna. Den 
inlevelse som jag upplever har präglat både intervjuer och analysprocess tillsammans med den 
ständiga kampen för att bibehålla en tyglad hållning, bidrar till forskningens objektivitet och 
trovärdighet. 
 

Öppenhet och följsamhet 
Fenomenologin betonar en vändning mot sakerna och en följsamhet mot sakerna (Bengtsson, 
2005). Detta innebär bland annat att livsvärldsforskaren måste inta en öppen hållning mot det 
studerade fenomenet. Öppenhet innebär att forskaren har en inställning som innebär att man 
vill se fenomenet, händelser och objekt på nya sätt och inte på förhand som innehållande vissa 
bestämda innebörder. I en intervju innebär öppenhet en ärlig vilja att lyssna, se och förstå med 
respekt och viss ödmjukhet inför fenomenet tillsammans med känslighet och följsamhet för 
det som sägs och i övrigt utspelar sig under intervjun. Forskarens omedelbara och samtidigt 
reflekterande sinnelag är nödvändig för att denne ska vara öppen inför forskningssituationen, 
forskningsfrågan, sig själv och sin egen förståelseprocess. Öppenheten är riktad mot 
fenomenets generella och partikulära innebörder, varför öppenheten också blir ett kriterium 
för objektivitet. För att forskaren ska kunna vara öppen och mottaglig till världen och det 
studerade fenomenet måste den egna förförståelsen uppmärksammas, problematiseras och 
ifrågasättas. Forskarens utveckling av en sensitivitet för självmedvetenheten kan dessutom 
öka möjligheten till öppenhet i forskningen (Dahlberg et al., 2001; 2008). 

Öppenhet och följsamhet mot forskningsperson och fenomen innebar att ibland vara 
nära och ibland på distans och funderande i intervjuerna. Min strävan var att ha en mycket 
öppen hållning till vad fenomenet kunde vara, något som ibland ledde på ”villospår” men som 
även ledde till intressanta variationer av fenomenet. Samtliga intervjuer genomfördes i 
respektive persons hem vilket kan ha bidragit till den avspända, varma och öppna 
samtalsatmosfären. Även om jag har försökt att inte leda och styra intervjuerna i allt för hög 
grad fanns det enstaka tillfällen då jag ställde ledande frågor, oftast för att bekräfta innebörder 
som antytts. Samtidigt fanns den tyglade hållningen alltid där med möjlighet att ”sakta in” och 
”ta ett steg tillbaka” och reflektera över fenomenet. 
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Urval 
Urvalet baserades på ett strategiskt urval (Polit & Beck, 2007). Utgångspunkt för urvalet till 
de båda empiriska delstudierna var att forskningspersonerna själva skulle ha erfarenhet av 
hjärtstopp utanför sjukhus, som överlevande patient respektive som närvarande närstående. 

Urvalskriterierna för delstudie I var män och kvinnor som haft hjärtstopp utanför 
sjukhus och som vårdats av ambulanspersonal. Trolig orsak till hjärtstoppet skulle av 
ambulanspersonalen ha bedömts som hjärtsjukdom i det nationella hjärtstoppsregistret 
rapportformulär ”Rapport vid hjärtstopp utanför sjukhus” (se: Herlitz et al., 2007). Alternativt 
skulle forskningspersonen själv kunna ange orsaken till hjärtstoppet som hjärtsjukdom. Då 
ambulanspersonal även vårdar patienter med hjärtstopp som orsakats84 av annat än 
hjärtsjukdom bedömdes en rimlig avgränsning vara att hjärtstoppen skulle ha en kardiell 
orsak, vilken är den dominerande orsaken till hjärtstopp. Forskningspersonen skulle ha varit 
utskriven från sjukhus sedan minst sex månader tillbaka, räknat från intervjutillfället. Detta 
för att om möjligt ta hänsyn till forskningspersonernas akuta krisreaktioner. Stor 
variationsrikedom eftersträvades avseende ålder, kön85, tid mellan hjärtstopp och intervju, 
minnesluckans längd samt platserna för hjärtstoppen för att om möjligt få så variationsrika 
innebörder som möjligt. Exklusionskriterier var annan trolig orsak till hjärtstoppet än 
hjärtsjukdom, barn med hjärtstopp samt om hjärtstoppet hade skett närmare än sex månader 
före intervjutillfället. 

Urvalskriterierna för delstudie II var män och kvinnor som varit närvarande vid 
närståendes hjärtstopp utanför sjukhus. Händelsen skulle ha skett minst sex månader tillbaka i 
tiden, räknat från intervjutillfället. Hjärtstoppet behövde inte vara bevittnat av den närstående 
men ska ha antagits ha skett strax före att den närstående kommit till patienten. Närstående 
kunde vara maka, make, sambo, vän, granne etc. Öppenheten till vilken nära relation som 
fanns till patienten syftatde till att få variation i data. Inga anmälda eller funna 
forskningspersoner behövde exkluderas i någon av delstudierna. 

Forskningspersonerna till de båda delstudierna hittades efter ett reportage i en 
lokaltidning och med hjälp av det svenska nationella registret för hjärtstopp utanför sjukhus. 
Av forskningspersonerna i delstudie I tog sju själva kontakt med projektsekreteraren (AB) och 
anmälde sitt intresse för deltagande efter tidningsreportaget där studiens syfte presenterats. 
Två forskningspersoner hittades med hjälp av det ovan nämna registret. I delstudie II tog alla 
sju forskningspersonerna kontakt med projektsekreteraren efter ovan nämnda reportage. 

De som själva tog kontakt med projektsekreteraren fick först en övergripande muntlig 
information om vad deltagande i forskningen innebar. Därefter skickades skriftlig information 
och samtyckesblankett hem till dem som fortfarande ville delta. Efter cirka en vecka blev de 
uppringda av intervjuaren (AB) för att tillfrågas om deltagande. Efter klartecken från 
forskningspersonen skickades skriftlig information och samtyckesblankett hem till denne. 
Efter ytterligare cirka en vecka kontaktades den tilltänkta forskningspersonen av intervjuaren 
för att ge möjlighet till ytterligare information och för att få besked om deltagande eller inte. 
Vid fortsatt positivt besked om deltagande bestämdes tid och plats för intervjun. I de fall 
positivt besked gavs om deltagande fick forskningspersonen överlämna den underskrivna 
samtyckesblanketten i samband med intervjun. 

De två forskningspersoner i delstudie I som hittades genom ovan nämnda register 
behandlades också enligt ovan beskrivna procedur. Skillnaden är att den första muntliga 

                                                 
84 Andra orsaker till hjärtstopp kan bl.a. vara olycksfall, överdos av läkemedel, självmordsförsök, lungsjukdom, 
kvävning, plötslig spädbarnsdöd och drunkning. 
85 Könsfördelningen vid hjärtstopp utanför sjukhus är dock sådan att endast 30 % är kvinnor. 

 32



 

kontakten togs av registeransvarig som i sin tur meddelade intervjuaren vilka potentiella 
forskningspersoner som kunde ringas upp. 
 
 

Forskningspersonerna 
Inkluderade forskningspersoner i delstudie I (Tabell 1) är åtta män och en kvinna i åldrarna 
44-70 år. Tiden mellan hjärtstopp och intervju varierar mellan ett halvår upp till 15 år. Den av 
deltagarna uppskattade (och mer eller mindre totala) minnesförlusten varierar mellan fem 
minuter och tio dagar. Samtliga hjärtstopp är bevittnade, varav ett under pågående 
telefonsamtal. HLR påbörjades i sex fall av frivilliga hjälpare och i tre fall av 
ambulanspersonal. Forskningspersonerna har vårdats av fyra ambulansorganisationer i fem 
landsting/regioner i södra Sverige och i varierande befolkningsområden, dock inte i 
landsbygdsområden. Fyra forskningspersoner var boende i städer med < 50 000 invånare, tre i 
städer med 50-100 000 invånare och två i städer med 100-500 000 invånare. 
Forskningspersonerna har vårdats av ambulanspersonal med varierande formell utbildning. 
 
 
Tabell 1) Forskningspersonernas karaktäristika i delstudie I (patientstudien)  
 

Deltag. Kön  Ålder 
vid 

hjärtstopp 

År mellan  
hjärtstopp 

och intervju 

Minneslucka
(uppskattad)

Bevittnat 
hjärtstopp/ 
“Bystander- 

HLR” 

Plats för 
hjärtstopp 

ICD1 som 
sekundär- 
prevention 

P1 ♂ 70 2,5 2 tim Ja/--- Ambulans Ja 
P2 ♂ 63 0,5 15 min Ja/--- Ambulans Ja 
P3 ♀ 44 2 7 dagar Ja/Ja Hem Ja 
P4 ♂ 64 1 5 min Ja/--2 Gata Ja 
P5 ♂ 61 3 10 dagar Ja/Ja Arbetsplats Ja 
P6 ♂ 49 15 30 min Ja/--- Ambulans Ja 
P7 ♂ 62 1 2 dagar Ja/Ja Allmän plats Ja 
P8 ♂ 58 11 3 dagar Ja/Ja Arbetsplats Ja 
P9 ♂ 58 1 10 dagar Ja/Ja Allmän plats Ja 

1 Implantable Cardioverter Defibrillator (inplanterbar defibrillator) 
2 Spontan återgång till normal sinusrytm 
 
Inkluderade forskningspersoner i delstudie II (Tabell 2) är tre män och fyra kvinnor i åldrarna 
39-64 år. Av de närståendes relationer till patienterna var fyra makar, en make, en son samt en 
svärson. Tiden mellan hjärtstopp och intervju varierade mellan sex månader och fyra år. I tre 
fall överlevde patienten och i fyra fall dog patienten. Av dem som dog förklarades tre som 
döda på platsen och en på akutmottagningen. Fem hjärtstopp skedde i bostaden, ett på gatan 
och ett i ambulansen. HLR påbörjades av två närstående och där ambulanspersonal senare 
fortsatte behandlingen. I ytterligare två fall påbörjades och utfördes HLR av 
ambulanspersonal, varav det ena påbörjades i ambulansen. I två fall återfick patienten spontan 
sinusrytm utan att HLR gjordes. I ett fall utfördes ingen HLR. Sex av sju fall var bevittnade. 
De närstående omhändertogs av tre ambulansorganisationer i två landsting/regioner i södra 
Sverige. Forskningspersonerna är boende i varierande befolkningsområden i södra Sverige. 
Av hjärtstoppen inträffade tre på landsbygden, tre i städer med < 50 000 invånare och ett i 
stad med 50-100 000 invånare. 
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Tabell 2) Forskningspersonernas karaktäristika i delstudie II (närståendestudien)  
 

Deltagare Kön Ålder vid 
patientens  
hjärtstopp 

Relation till 
patienten 

År mellan  
händelse 

och intervju

Patient- 
överlevnad

Plats för 
hjärtstopp 

“Bystander 
HLR” 

Utförd 
A-HLR2

Transporterad
till AKM 

C1 ♀ 60 Maka 2 Nej Hem Ja Ja  Ja3

C2 ♂ 61 Make 1,5 Nej Hem Nej Nej  Nej3

C3 ♀ 64 Maka 0,5 Ja Ambulans --- Ja Ja 
C4 ♂ 41 Son 0,5 Nej Hem Nej Ja Ja 
C5 ♀ 59 Maka 1 Ja Gata  Nej1 Nej Ja 
C6 ♂ 39 Svärson 2 Ja Hem  Nej1 Nej Nej 
C7 ♀ 56 Maka 4 Nej Hem Ja Ja   Ja3

1 Spontan återgång till normal sinusrytm 
2 Avancerad hjärtlungräddning  
3 Dödförklarad på plats 
 
 

Intervjuernas genomförande  
Samtycket till intervjuerna var formulerat så att forskningspersonen tillät inspelning strax före 
och efter själva intervjun. Detta innebar att jag gavs tillåtelse att spela in samtal före och efter 
intervjun. Jag frågade alltid om det var i sin ordning att inspelning gjordes på detta sätt. 
Forskningspersonen informerades också om när den formella intervjun startades och 
avslutades. Tanken med detta förfaringssätt var dels att viktiga och meningsbärande utsagor 
inte skulle gå förlorade och dels för att fakta om forskningspersonen skulle kunna registreras. 
Forskningspersonerna accepterade i samtliga fall detta förfaringssätt. Intervjuerna kom alltså 
att bestå av en formell intervjudel och av ett mer informellt samtalande före och efter 
intervjun. När intervjuernas tidslängd anges utgörs denna av den formella intervjudelen plus 
eventuella meningsbärande utsagor före och efter intervjun. Intervjuerna hölls i respektive 
forskningspersons hem och spelades in med hjälp av digital diktafon för att sedan skrivas ut 
ordagrannt efter flera genomlyssningar. I delstudie I varierade intervjuernas längd mellan 45-
89 minuter och i delstudie II 41-97 minuter. Forskningspersonerna informerades innan 
intervjuerna ännu en gång om det frivilliga deltagandet och om rätten att när som helst dra sig 
ur utan att ange skälen till detta. 

I intervjuerna var frågorna riktade mot fenomenet. Målet var att uppnå en produktiv 
dialog med fenomenet i fokus för att förstå det så noggrant och djupt som möjligt. 
Intervjuerna inleddes med en öppningsfråga riktad mot fenomenet: ”Kan du berätta om dina 
erfarenheter från när du drabbades av hjärtstopp?” Därefter ställdes öppna följdfrågor i syfte 
att nå djupare förståelse om det som forskningspersonern upplevde höra till fenomenet och 
som är dennes levda erfarenhet av det: ”Hur är det…?” eller ”Kan du berätta mer om…? 
Syftet var här att få forskningspersonern att reflektera. Ibland ställdes ledande frågor i syfte att 
klarlägga forskningspersonerns förståelse. 

Ibland förekom känsloyttringar i form av gråt eller agitation. Jag förhöll sig i dessa fall 
lyhörd för forskningspersonens eventuella behov av paus eller avbrytande av intervjun. Ingen 
uttryckte dock några sådana behov eller önskemål. 
 
 

Analys av data 
Intervjuerna i de båda delstudierna genererade cirka 300 respektive 290 sidor text med 
dubbelt radavstånd. Utskrifterna innehåller markeringar för kortare och längre pauser och i 
möjligaste mån även tonfall och känsloyttringar. Intervjumaterialet transkriberades ordagrant 
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med markering för kortare och längre pauser. Även gester, suckar, tonfall etc. markerades i 
möjligaste mån i texterna. Analysen har genomförts på likartat sätt i båda delstudierna. 

Dataanalysen kan beskrivas som en rörelse mellan helhet – delar – helhet. I den 
fenomenologiska eller ”tyglade” hållningen är denna rörelse en process i vilken forskaren är 
medveten om och reflektiv över sin förståelse och försöker vara så öppen som möjligt över 
dataanalysens rörelser mellan helhet och delar. Varje del förstås i förhållande till helheten, 
och helheten i förhållande till dess delar (Dahlberg et al., 2001). I dataanalysen söks en 
struktur av innebörder genom en aktiv process av att ställa frågor till texten, och låta en 
framträdande innebörd omväxlande ställas som figur mot de andra innebörderna i bakgrunden 
och sedan låta innebörden fungera som bakgrund mot andra innebörder. Centralt i 
dataanalysen är ”tyglandet” av forskarens egen förförståelse och förståelse som helhet och att 
inte – alltför snabbt - bestämma det obestämda (Dahlberg & Dahlberg, 2003; 2004). 

I den inledande fasen lästes intervjutexterna upprepade gånger för att få en känsla av 
dem som en helhet. I denna initiala fas försökte forskaren vara öppen för de innebörder som 
fanns i texterna, speciellt avseende ”annanheten” och för det avvikande, nya och 
överraskande. Kritiska frågor ställdes till texten, hela tiden med fenomenet i fokus och med en 
tyglad, försiktig och reflekterande hållning. Till texten ställdes frågor såsom: Vad innebär 
detta? Vad står detta för? Vad menas och vilken är innebörden? 

I nästa fas sönderdelades data i delar genom att meningsbärande enheter markerades i 
texterna. Baserat på en förståelse av intervjumaterialet i sin helhet och med fokus på 
fenomenets innebörder, riktades uppmärksamheten mot analys av de meningsbärande 
enheterna. För att förstå vilka delar som kunde vara innebörder som hörde samman med 
fenomenet, gjordes strävan att balansera öppenhet och följsamhet till fenomenet mot 
distansering och kritisk reflektion. För varje intervju gjordes också övergripande innebörder 
som ett komplement till de meningsbärande enheterna för att underlätta analysens ständiga 
pendling mellan helhet och delar. 

Därefter organiserades de meningsbärande enheterna för att mönster och kluster av 
innebörder skulle framträda. Efter att varje intervju analyserats och klustrats var för sig 
sammanfördes intervjuernas kluster till en större samling kluster som sedan bildade 
preliminära, datanära kluster av innebörder, kluster som på något sätt hörde samman eller 
hängde ihop. Under analysens gång delades en del preliminära kluster medan andra slogs 
samman. 

I nästa fas hanterades åter texten i sin helhet men nu med en bredare förståelse än 
tidigare. Genom reflektion över klustrens innebörder och sammanhang söktes fenomenets 
essens samtidigt som beskrivningen av fenomenet gick från det konkreta till det mer abstrakta 
och vetenskapliga, utan att för den skull förlora kontakten med det konkreta och 
subjektrelaterade. Likheter och skillnader i innebörderna eftersöktes och prövades genom att 
låta en innebörd få stå som figur mot en bakgrund av andra innebörder för att därefter fungera 
som bakgrund mot en annan innebörd. Sakta framträdde ett mönster, en generell struktur som 
bildade fenomenets essens. 

Fenomentes struktur med dess mest väsentliga delar återges i båda delstudierna som en 
beskrivning av fenomenets essens och dess konstituenter, de innebörder som konstituerar 
essensen och fenomenet. Konstituenterna är individualiteter eller delar av strukturen och 
således måste essensen kunna ses i varje konstituent. Samtidigt ger konstituenterna essensen 
en kontextuell anknytning (Dahlberg, 2006b). 
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Rättvisa åt livsvärlden 
Fenomenologiska forskningsresultat kan ses som en ”sammanflätning” där sakerna själva inte 
medger uppdelning i absolut avgränsade fack. I sammanflätningen bildar sinnlighet och 
förnuft samt kropp och själ en oupplöslig enhet medan åtskillnaden mellan subjekt och objekt 
är en abstraktion (Bengtsson, 2001). För att fenomenet och dess innebörder ska kunna förstås, 
kritiseras och användas av andra måste det presenteras på ett förståeligt sätt (Dahlberg et al., 
2008). I detta ligger en utmaning för forskare som vill beskriva en sammanflätad värld och 
fenomen i den. 

Att balansera ambitionen att göra rättvisa åt livsvärlden med ambitionen att nå ut och 
förstås av de vårdare som kan påverka vården av patienter och närstående är svårt. Stolt 
(2003) tror att vanliga vårdare som studerar svårbegripliga fenomenologiska 
forskningsresultat nog inte tycker att Husserls ambition att ”gå tillbaka till sakerna” har 
uppfyllts. All forsknings teoretiserande riskerar att avlägsna sig från den omedelbara 
verkligheten i den vardagliga vårdens alla rutiner och möten. Som forskare finns en risk att 
avskärmas från vårdandets ursprungliga perspektiv och dess mänskliga möten: ”Möten fyllda 
med frågor och rädsla, trötthet och lidande, lukter och syner, beröringar och känslor och 
tolkningar” (Stolt, 2003, s. 27). Svårigheterna till trots, är ambitionen med föreliggande 
avhandling att, så som livsvärldsperspektivet avser, balansera mellan ett teoretiskt/filosofiskt 
språk och vårdandets mångfacetterade verklighet. Utifrån vårdares verklighet, förståelse och 
språk är ambitionen att som forskare förmedla patienters och närståendes erfarenheter av 
hjärtstopp utanför sjukhus på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för vårdare inom 
ambulanssjukvård. 
 
 
 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Hermerén (1996) menar att huvudkravet på forskning bör vara ”att den inriktas på väsentliga 
frågor och håller hög kvalitet” (s. 118). Forskningen bör ge kunskaper med ett egenvärde, att 
de är värdefulla i sig själva och har ett instrumentellt värde, dvs. bidrar till utveckling av 
samhälle och individer och hjälper människor att orientera sig bättre i den egna situationen. 
Dessa utgångspunkter för forskningens syfte och mål väcker etiska reflektioner över 
föreliggande avhandling. Innehåller frågeställningarna i denna forskning sådant som är värt 
att veta? Svaret blir dels avhängigt de ontologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter 
som forskningen har och dels en subjektiv värdering. Utifrån ett grundantagande att det är gott 
och rätt att lindra människors lidande och främja välbefinnande och hälsa, är föreliggande 
forskning berättigad. Sedan blir det till viss del en subjektiv värdering av vilken kunskap som 
behövs och som saknas för att uppnå detta mål. Här blir forskarens egna erfarenheter och 
kännedom om rådande kunskapsläge viktiga och styrande. Utgångspunkten för denna 
avhandling är att kunskapsläget är bristfälligt inom det studerade problemområde, både 
avseende svensk och utländsk forskning. Därför kan det anses oetiskt att inte forska i ämnet, 
speciellt med tanke på att bristande kunskap kan leda till onödigt lidande i den aktuella 
vårdsituationen. Hur denna forskning kan genomföras har också gjort att metoden varit 
föremål för etiska överväganden. 
 
De forskningsetiska frågeställningarna och inte minst forskarens reflektion över sin egen roll 
är centrala i fenomenologiska intervjuer. Forskningsetiken i en intervju med kvalitativ ansats 
kan vara problematisk. Samtalet som intervjuideal kan leda till överskridanden av 
forskningspersonens gränser och forskaren kan använda sin makt på ett manipulativt sätt 
(Foss & Ellefsen, 2004). Det finns risk för att forskaren använder sin övertalningsförmåga för 
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att få forskningspersonen att berätta om upplevelser och känslor som denne inte skulle ha 
gjort om tid getts för reflektion (Duncombe & Jessop, 2002). Intervjupersonen kan skadas 
genom att denne störs, irriteras eller påminns om sådant som är obehagligt (Hermerén, 1996). 
Känslomässiga reaktioner under en intervju inte är ovanliga, speciellt kan de förekomma när 
återföring (re-enactment) används (Dahlberg et al., 2001). Risken att som forskare ”gå över 
gränsen” finns naturligtvis. Det valda problemområdet kan säkert uppfattas som ett 
gränsöverskridande i sig. Ämnet berör en traumatisk situation som ytterst handlat om en 
människas fortsatta existens. Detta faktum har berört alla närvarande på olika sätt och på olika 
plan. Bedömningen är dock att det är väldigt svårt att tvinga en forskningsperson att passera 
”den absoluta gränsen” för privatliv och integritet. Grundtanken är att forskningspersonen i en 
lyckad fenomenologisk intervju förmås samtala om det som denne egentligen har velat men 
kanske aldrig har getts tillfälle till. Centralt har varit en reflektion över begreppet ”skada” och 
vad det kan innebära i forskningsprocessen och genom öppenhet, lyhördhet och empati 
försöka minska eventuell risk för att skada forskningspersonen. Utifrån en medvetenhet om 
forskningsprojektets ontologiska och epistemologiska grund och en ständig reflektion över 
rollen som forskare har intervjuerna genomförts med öppenhet och lyhördhet för de signaler 
som forskningspersoner förmedlat. Känslomässiga reaktioner som hör samman med det som 
intervjupersonen upplevt är förväntade reaktioner och inte ett uttryck för skada som forskaren 
tillfogat. I intervjuerna har ambitionen som intervjuare, forskare och medmänniska varit att 
tillåta känslouttryck och möta dem som naturliga med en tillåtande attityd. Intervjuaren har 
erbjudit avbrott i intervjuer vid tecken på känsloyttringar och eventuellt behov av paus men 
ingen intervjuperson har önskat detta. Deltagarna har getts möjlighet att efter intervjun 
kontakta den intervjuande forskaren och diskutera sådant som eventuellt upplevts som 
obehagligt eller upprörande. Det har också funnits en beredskap inför behov av terapeutiska 
samtal för deltagarna. Ur ett forskningsetiskt perspektiv har det bedömts att risken för att 
forskningspersonerna skulle skadas psykiskt eller på annat sätt har varit minimal, och 
uppvägts av möjligheten att få värdefull kunskap inom området. Principen om rättvisa har i 
denna forskning tolkats som att alla patienter har samma rätt till att ny kunskap utvecklas 
kring deras hälsorisker, sjukdomar och lidanden och i denna avhandlings problemområde är 
det som nämnts tidigare en brist på forskning om hur patienter och närstående erfarit 
hjärtstopp utanför sjukhus. 
 
De båda empiriska delstudierna i denna avhandling har genomförts i enlighet med principerna 
i Helsingsforsdeklarationen (World Medical Association Declaration, 2005). I Sverige finns 
inget krav på skriftligt godkännande från etikprövningsnämnd om informerat, skriftligt 
samtycke har getts av forskningspersonen och om inte studien innebär fysiskt ingrepp eller 
utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt 
(SFS 2003:460). Utgående från ovan nämnda principer har delstudierna grundats i informerat 
samtycke86, respekt för forskningspersonernas värdighet, integritet och sårbarhet, frivilligt 
deltagande samt konfidentialitet. Forskningspersonerna har informerats både muntligt och 
skriftligt87 och i informationsbreven har deltagarna informerats om studiens syfte, att 
deltagandet är frivilligt och om hur insamlade data kommer att förvaras och behandlas. 
Information om eventuella risker förknippade med deltagandet har också getts, med möjlighet 
till terapeutiska samtal vid behov. Tillstånd har också getts av registeransvariga för 
”Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus”. Av etiska och konfidentiella skäl har vissa 
förändringar gjorts i intervjutexterna avseende intervjupersoners namn, hemort, arbetsplats 
eller annat som kan avslöja deras identiteter. Förändringarna har gjorts på sådant sätt att de 
inte påverkat de meningsbärande innebörderna i texterna. 
                                                 
86 Se bilaga 4 om informerat samtycke. 
87 Se bilaga 5 om skriftlig information till forskningspersonerna. 
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SAMLAT RESULTAT 
Denna licentiatavhandling bygger på följande artiklar: 
 

I) Bremer, A., Dahlberg, K., & Sandman, L. (2008a). To Survive Out-of-Hospital 
Cardiac Arrest: A Search for Meaning and Coherence. [Accepted for publication 
in Qualitative Health Research] 

II) Bremer, A., Dahlberg, K., & Sandman, L. (2008b). Experiencing Out-of-Hospital 
Cardiac Arrest: Significant Others Lifeworld Perspective. [Submitted] 

 
Resultatet från de båda delstudierna presenteras här som ett samlat resultat88 i form av en 
sammanfattning. 
 
 

I) Att överleva hjärtstopp utanför sjukhus 
För överlevande är det ogripbart att plötsligt drabbas av hjärtstopp mitt i vardagen och få det 
egna livet lagt i händerna på någon annan person. Först senare förstår de överlevande att livet 
varit hotat. 

Att vakna upp ur medvetslösheten innebär att känna sig vilsen och osäker. Tillvaron 
känns fragmentarisk och utan sammanhang och det är svårt att få en uppfattning om tid, plats 
och händelser. De överlevande känner sig utlämnade till andra människor och den tidigare 
kontrollen över livet har förlorats. Den minneslucka som tillfogats av medvetslösheten är 
suddig och svår att fånga i tid och det är svårt att kronologiskt placera händelser. Mitt i denna 
vilsenhet finns ändå tydliga minnen. 

Den fragmentariska tillvaron, dess minneslucka och förlust av sammanhang är ett hinder 
på vägen mot välbefinnande. Minnesluckan behöver ett innehåll. Att överleva ett hjärtstopp 
innebär därför ett sökande efter sammanhang. Den överlevande söker en förståelse av detta 
avbrott i livet så att situationen kan ges mening, en insikt i vad som hänt och förklaring till 
tankar, känslor och upplevelser. Vägen mot en känsla av sammanhang går via andra 
människors berättelser, vilka fogas till de egna fragmentariska minnena. 

Sökandet efter sammanhang, vilket ytterst är ett sökande efter välbefinnande och ett gott 
liv, innebär både smärtsamma och glädjefyllda insikter. Livet efter ett hjärtstopp innebär en 
närvaro av existentiell rädsla och otrygghet som växer fram ur känslor av att vara utsatt och 
sårbar. Att livet har ett slut och att ingen är odödlig blir både påtagligt och uppenbart. 
Sammanhangen, den egna identiteten och meningen i livet omvärderas i takt med en växande 
insikt om hur den egna kroppen påverkats av hjärtstoppet. Kroppen upplevs till och från som 
begränsad eller försämrad vilket skapar otrygghet och ibland också rädsla. Otryggheten 
varierar i tid och rum. Otryggheten kan upplevas i omedelbar anslutning till hjärtstoppet 
och/eller långt senare och den kan upplevas vid närvaro på en speciell plats som påminner om 
händelsen. 

Ibland känner överlevande ett ansvar och en skuld för det inträffade genom 
föreställningar om sammanhang mellan hjärtstoppet och det tidigare livet. Hjärtstoppet ses 
som något som kunde ha förhindrats genom en annan livsstil eller genom att förvarningar om 
det hade tolkats rätt. Men ibland har den överlevande en tro på ödet och som att hjärtstoppet 
var en plötslig och opåverkbar händelse utan sammanhang till det tidigare livet. Ibland finns 
skuldkänslor för att den egna döden eller kroppsliga försämringar ska påverka närståendes liv. 

                                                 
88 Ansatsen i forskningen är explorativ vilket innebär att det samlade resultatet ska förstås utifrån att den fortsatta 
forskningens tredje empiriska delstudie samt fjärde teoretiska delstudie kan komma att ge fenomenet nya 
innebörder. 
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Efter hjärtstoppet finns också förvåning, tacksamhet och glädje över ett fortsatt liv med 
välbefinnande och trygghet. Dessa viktiga värden i ett gott liv nås genom en känsla av 
sammanhang och mening i livet, vilket i sin tur är beroende av hur erfarenheten av händelsen 
förstås och hanteras. Existentiella frågor har kraft att bli till välbefinnande när meningen är 
förståelig. Hot mot välbefinnande och existens möts med tankar på en framtida vardag vilket 
bidrar till en känsla av sammanhang medan kroppens gradvisa återhämtning stärker 
tryggheten och glädjen över livet. De överlevandes återvändande till de vardagliga sysslorna 
ger tillvaron en viss stadga och tydlighet. I det förändrade livet införlivas det passerade 
livshotet och livet får nya särdrag där värdefulla mänskliga relationer blivit än viktigare 
värden i ett gott liv. 
 
 

II) Att närvara vid närståendes hjärtstopp utanför sjukhus 
Att närvara vid en nära persons hjärtstopp utanför sjukhus omkullkastar den vardagliga 
känslan av kontroll. Utan tydlig förvarning befinner sig närstående mitt i en obegriplig och 
overklig händelse samtidigt som verkligheten är extremt påtaglig med sitt akuta livshot mot 
en nära person. Allt avgränsas till det katastrofala som håller på att ske, tiden stannar upp och 
all känsla av normalitet upphör. Den första förvåningen övergår snabbt till ett kaos av tankar 
och känslor där panik, chock och fruktan griper tag. Där finns en smärtsam föraning om att 
den drabbade dött, oavsett om detta är sant eller inte. 

Verkligheten är brutal och krävande med närstående som upplever sig ensamt ansvariga 
för att hjälpa den som drabbats av hjärtstoppet. Vardagens känsla av kontroll ersätts av 
hjälplöshet och uppenbara svårigheter att leva upp till överväldigande krav och förväntningar.  
Känslan av overklighet består. Bristande kunskap, förmåga, stöd eller mod gör att närstående 
känner sig otillräckliga och begränsade i sin möjlighet att hjälpa. De känner sig sårbara och 
maktlösa och inser att de är utlämnande till att få hjälp av andra människor, och ytterst av 
professionella vårdare. I väntan på professionell hjälp känns det som att tiden bromsas upp för 
att sedan stå helt stilla. Till slut vänds en rastlös och ångestfylld väntan till en befriande känsla 
då ambulanspersonal anländer och övertar ansvaret. Att vara närvarande vid en nära persons 
hjärtstopp som inträffar utanför sjukhus innebär känslor av overklighet, otillräcklighet och 
överväldigande ansvar, något som hotar viktiga värden i ett gott liv. 

Under tiden som ambulanspersonal ger patienten vård väcks närståendes hopp om att 
patienten ska överleva. I den ensamma och utsatta situationen är allt kaotiskt, ångestfyllt och 
omtumlande. Beroende på vilken föreställning eller kunskap närstående har om patientens 
tillstånd så kastas de mellan hopp och misströstan; förhoppningar om överlevnad blandas med 
tvivel över meningen med fortsatta livräddande åtgärder. Närståendes behov av stöd och tröst 
möts genom ambulanspersonals medkänsla, närvaro och lugn när information ges om 
patientens chanser att överleva eller vid besked om patientens död. Oavsett beskedets innehåll 
så utgör det en overklig och ogripbar slutpunkt som behöver tid för att till fullo förstås. 

Efteråt, vid återgång till vardagen och möjlighet till reflektion, upplever närstående en 
oro inför framtiden. Oron hör samman med frågor kring händelsen och en ofrivillig ensamhet 
som åtföljs av osäkerhet över vad som kan hända. Oron motverkar välbefinnande och är tung 
att bära. Den ofrivilliga ensamheten riskerar att bli till en ensamhet i sorg efter den döde eller 
i oro för den överlevandes framtid. Oavsett vilket, riskerar ensamheten att leda till en 
uppoffring av egna och viktiga behov. Närståendes erfarenheter skakar om livets grundvalar 
och gör dem uppmärksammade på hur skört livet är och att inget kan tas för givet. 
Intellektuellt och emotionellt blir det också tydligt att det är omöjligt att förbereda sig inför 
hjärtstopp eller död. 
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DISKUSSION 
Först följer en metoddiskussion och därefter resultatdiskussionen. Avslutningsvis anges några 
vägar för den fortsatta forskningen. 
 
 

METODDISKUSSION 
Att jag valde en reflekterande livsvärldsansats i forskningen var i en mening självklart. Jag 
ville veta mer om hur patienter och närstående upplevde en vårdsituation som jag själv hade 
erfarenhet av utifrån ett vårdarperspektiv. Ambitionen var att upptäcka ny kunskap snarare än 
att bevisa något redan känt. I en annan mening var ansatsen inte självklar. Jag kunde säkert få 
veta mer om deras upplevelser av ”att erfara hjärtstopp utanför sjukhus” genom att använda 
någon annan metod eller ansats. Det som slutligen avgjorde valet var begreppet ”patientens 
värld”. Begreppet ledde in på tanken att de berördas livsvärld kunde vara en högst rimlig 
utgångspunkt eller horisont när jag nu ville veta mer om dessa människors erfarenheter. 
Utifrån deras beskrivna livsvärld ville jag sedan föra en diskussion om etiska aspekter och 
problem som på något sätt kunde bidra med kunskap som var väckte reflektion hos, och som 
var användbar för, ambulanspersonal. 

Initialt försökte jag få en överblick över den forskning och kunskap som redan fanns 
kring hur människor kunde uppleva hur det är att drabbas av hjärtstopp. Dessutom var det 
viktigt att få veta vilka etiska aspekter och problem som kunde finnas i en situation där allt 
utspelas plötsligt, mitt i vardagen, någonstans ute i samhället och utan omedelbar tillgång till 
sjukvård. Litteraturgranskningen visade härvidlag på en klar brist. Den forskning som hade 
gjorts handlade mycket om hur överlevnaden kunde ökas för dem som drabbades av 
hjärtstopp utanför sjukhus. En annan del av forskningen mätte livskvalitet efter överlevnad 
men till största delen genomförd med mätningar av olika funktioner. Närståendes perspektiv 
saknades nästan helt. Hur patienter och närstående verkligen mådde och vilka etiska 
implikationer som hjärtstoppet kunde få var dåligt utforskat. Det explorativa inslaget i 
intervjuerna blev om möjligt än mer dominerande än om jag hade valt att avgränsa fenomenet 
utifrån intressanta delområden som tidigare forskning ringat in som viktiga. Jag kunde dock 
inte finna någon sådan forskning. 

 
 

Forskningens styrka och svaghet 
Forskningsprocessen har präglats av en tydlig ambition till öppenhet för att upptäcka det nya, 
avvikande och överraskande. I intervjuerna innebar denna öppenhet en tillåtande och 
avvaktande inställning där forskningspersonerna gavs utrymme att berätta vad de upplevde 
höra till fenomenet. Detta kunde ibland leda på avvägar men också på vägar som ökade 
förståelsen av fenomenet. Vid analys av delstudie I visade det sig att fenomenet ”att erfara 
hjärtstopp utanför sjukhus” tills stor del handlande om ”att överleva hjärtstopp utanför 
sjukhus” och inte så mycket ”att vårdas för hjärtstopp” som jag hade trott. De etiska 
aspekterna blev därmed inte så tydliga avseende upplevelser av gott eller dåligt vårdande. 
Istället blev de etiska aspekterna utgående från resultatet av ambulanspersonalens vårdande, 
dvs. patientens fortsatta liv. I delstudie II kom fenomenet ”att erfara hjärtstopp utanför 
sjukhus” att handla mycket om ”att närvara vid hjärtstopp utanför sjukhus” vilket dels 
innebar beskrivningar av närvaron i det akuta skedet och dels hur patientens överlevnad eller 
död påverkade närståendes fortsatta liv. De etiska aspekterna i denna delstudie blev till största 
delen utgående från upplevelser av god eller dålig vård av patienten samt omhändertagandet 
av och ansvaret för närstående. 
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Den reflekterande livsvärldsansatsens styrka har varit dess förmåga att lyfta fram 
innebörder som ökat förståelsen av fenomenet och därmed bidragit med viktig kunskap. I 
delstudie I visade det sig att de överlevande patienternas minneslucka var central i hur de 
förstår och hanterar sitt fortsatta liv. Ur ett vårdande perspektiv blir det här intressant att förstå 
hur det etiskt går att förhålla sig till patienternas sökande efter sammanhang i syfte att främja 
deras välbefinnande. Delstudie II visade att närståendes upplever overklighet och ett 
överväldigande ansvar i den akuta fasen. Efteråt finns ofta en ofrivillig ensamhet som 
motverkar välbefinnande. Utmaningen för ambulanspersonal blir utifrån detta att kunna möta 
närståendes känslor i det akuta skedet och för övriga vården att motverka ökat lidande till 
följd av obesvarade frågor och skuldkänslor. 

Ansatsens svaghet kan sägas ligga hos mig som forskare och människa. Ansatsen 
innebär att jag som forskare är en del av forskningsprocessen på ett påtagligt och nära sätt. 
För att göra full rättvisa åt ansatsen (och forskningspersonernas livsvärld) krävs en förmåga 
att vara öppen och följsam till det studerade fenomenet samtidigt som den egna förförståelsen 
och förståelsen tyglas. Den erfarenhet, kunskap och förståelse som jag har med mig efter 25 år 
inom ambulanssjukvård ska användas i forskningsprocessen men på ett tyglat sätt. Att 
reflektera över den egna rollen i forskningsprocessen blir därmed centralt. Reflektionen gör 
det möjligt att kunna vända och vrida på det jag tror mig sett, anat eller förstått. 
Medvetenheten om det tyglade förhållningssättet har inneburit många ”vändor” fram och 
tillbaka i analys och förståelse av fenomenet. Detta är ingen lätt process som oerfaren forskare 
och kunde ibland upplevas som att allt som jag visste, eller trodde mig veta, innan 
forskningens början inte stämde. Processen att förstå hur lite jag förstått har varit smärtsam. 
Samtidigt har den nyvunna förståelsen tillfört så mycket stimulans och gett så många nya 
perspektiv så att jag nu kan uppleva att jag förstår lite mer. 

Slutligen kräver ansatsen tid – kronologisk tid. Men ansatsen kräver också en förståelse 
av att fenomenets ”födelse” inte är en linjär process. Snarare kan den jämföras med den 
fenomenologiska förståelsen av tid som icke-linjär – en ”födsel” och upplevelse som 
visserligen erfars i nutid som ett nätverk av intentionaliteter men som även inbegriper en 
närvarande dåtid och framtid. 
 

 
Den tyglade förståelsen 
Som antytts ovan är den stora utmaningen i den valda ansatsen att som forskare kunna tygla 
sin förförståelse och att inte ge avkall på vetenskapligheten, på objektivitet och validitet. 
Därutöver ska resultaten vara generaliserbara (Dahlberg et al., 2008). 

Min förförståelse bygger på en mångårig erfarenhet av ambulanssjukvård. Utifrån den 
erfarenheten har jag skapat mig en bild av patienter som drabbats av hjärtstopp, både av dem 
som avlidit och dem som överlevt. Men framför allt har jag skapat mig en bild av närstående 
till dessa patienter. De flesta patienterna avlider trots allt varför tankarna ofta gått till 
närstående som varit med under vårdandet eller kommit till akutmottagningen strax efter 
överrapportering av patienten. De patienter som överlevt är få och ofta har jag tänkt: ”vilken 
tur de hade”. Någon erfarenhet av hur de egentligen mådde eller hur de såg på återupplivande 
och vård, har jag egentligen inte. Däremot har jag ofta funderat på hur närstående kan ha 
upplevt händelsen. Detta kaos av intryck som rimligen finns när ambulanspersonal stormar in 
i hemmet och påbörjar sin behandling. Ibland har ingen återupplivning startats utan istället har 
jag och min kollega blivit kvar hos närstående i väntan på läkare som formellt ska 
dödsförklara patienten. Ibland har timmar förflutit tillsammans med närstående. Vad tänker 
och känner de? 

När det gäller min förförståelse om närståendes upplevelser så har en del av denna 
bekräftats i forskningen. Speciellt blev närståendes upplevelser av den akuta och traumatiska 
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fasen bekräftad, samtidigt som jag nu fick den beskriven för mig. Men de gripande 
berättelserna gjorde mig också förvånad. Den ensamhet som närstående upplevde i att inte bli 
förstådda och mötta i sin sorg eller genom de obesvarade frågor som ingen försökte besvara, 
var starkare än jag förväntat mig. Det som bekräftades i min förförståelse om patienterna som 
överlevt var tacksamheten över fortsatt liv, eller snarare en tacksamhet över det goda i livet 
som man fick en möjlighet att uppleva. Men jag fick också bekräftat att livet efteråt kan 
upplevas meningslöst när väsentliga värden förlorats. Jag blev medveten om att överlevnad 
inte enbart innebar glädje, lycka och bekymmerslöshet utan också lidande. De existentiella 
tankarna intog sin plats i de överlevandes liv på ett helt annat sätt än innan hjärtstoppet, ibland 
som en existentiell oro och ibland som bidragande till en trygg insikt i vad det innebär att vara 
människa. Sammanfattningsvis var det så att en del av min förförståelse bekräftades men att 
mycket var ny och överraskande kunskap för mig. 

Tyglandet i intervjuerna och analysen var dock inte lätt. I intervjuerna undvek jag i det 
längsta att bekräfta forskningspersonens utsaga. Jag undvek att säga att jag förstod. Ofta 
upptäckte jag att min tystnad togs som intäkt för att jag inte förstått varvid forskningspersonen 
fortsatte att förklara. Ibland bekräftade jag forskningspersonen genom ett ”hmm” som kan ha 
tolkats som att jag förstod. Ofta upplevde jag dock att det fungerade som en uppmuntran till 
att fortsätta berätta, som att det var tillåtet att beskriva de känslor och tankar som fanns. Vid 
några enstaka tillfällen dristade jag mig till att ställa ledande frågor. Det hände då jag 
upplevde att forskningspersonen ”gick som katten kring het gröt” utan att explicit uttrycka det 
som ändå fanns där. Ibland misslyckades jag naturligtvis med att tygla min förförståelse. Vid 
dessa tillfällen tror jag mig ändå ha upptäckt misstaget precis efter att jag gjort det vilket 
ledde till att jag därefter försökt tygla mig än mer. Jag bedömer dock att dessa episoder av 
otyglad förförståelse inte har påverkat analys och resultat i sin helhet, däremot kan en enskild 
intervju ha förlorat innebörder som kunde ha visat sig genom ett lyckat tyglande. 
 
 
Objektivitet, validitet och generalisering 
Det grundläggande i fenomenologisk livsvärldsforskning är att gå till sakerna själva, till 
fenomenet. Objektivitet och validitet i detta sammanhang betyder framför allt att vara öppen 
och följsam inför det nya och okända. Objektiviteten grundas i en attityd som gör att 
forskaren ser det studerade fenomenet genom alla tidigare tankar, känslor och åsikter som 
forskaren har om det. Således krävs en självkritisk hållning och självmedvetenhet med ett 
ständigt ifrågasättande och tvivel på det man tycker sig se eller förstå (Dahlberg et al., 2008). 

Validitet i fenomenologisk forskning kan uppnås genom att forskningen möter kriterier 
som innebär att forskningen ska vara a) systematisk, b) metodisk, c) generaliserbar och d) 
kritiskt granskande (Giorgi, 1997). I föreliggande avhandling anser jag mig möta dessa 
kriterier. Forskningsprocessens olika delar är relaterade till varandra och det finns en ordnad 
struktur. Den ordnade strukturen utgörs framför allt av de epistemologiska och ontologiska 
antaganden som är forskningen grund. Den använda metoden/ansatsen är vedertagen, använd 
och väl beprövad. Ansatsen har använts av en rad forskare, både i vetenskapliga artiklar och i 
avhandlingar. Forskningsprocessen och resultaten har kritiskt granskats, diskuterats och 
utvärderats av mig själv, doktorandgrupper, handledarna och andra forskare. Granskningen av 
avhandlingsarbetet har också gjorts genom olika seminarier under utbildningens gång och 
genom deltagande och presentation vid nationella vetenskapliga konferenser. Dessutom är en 
av avhandlingens artiklar accepterad i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Resultatets generaliserbarhet bygger på att kunskapen kan användas bortom enskilda 
individer och deras erfarenheter. Varje enskild fenomenologisk livsvärldsstudies 
generaliserbarhet måste bedömas utifrån om den har en essens med konstituenter, resultat som 
kan tillämpas i en ny kontext samt om resultatet är användbart för teoribildning (Dahlberg et 
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al., 2008). Denna forskning menar jag är generaliserbar och användbar även utanför den 
omedelbara kontext där forskningen gjordes. Resultatet kan i vid bemärkelse användas för att 
öka förståelsen hos vårdare avseende en del kritiskt sjuka patienters behov av att skapa 
sammanhang kring minnesförlust orsakade av medvetslöshet. Resultatet avseende närståendes 
känslor av överväldigande ansvar och efterföljande behov av att reda ut frågor och 
skuldavlastas kan tillämpas vid andra akuta tillstånd där ansvaret vilat på närstående. 

 
 

 
RESULTATDISKUSSION  
Denna avhandlings båda empiriska studier är beskrivande och explorativa. Att gå från en 
beskrivning av hur fenomenet erfarits till en normativ diskussion om hur något bör göras är 
inte enkelt. Ambitionen i det följande är dock att i möjligaste mån koppla samman empirins 
är med diskussionens bör. Men trots denna ambition så sker ändå ett visst (skenbart) 
fjärmande från empirin i ett normativt resonemang. 
 
Forskningens båda empiriska studier visar på etiska frågor som: Hur ser ett gott liv ut? Vad är 
ett meningslöst liv? Var går gränsen mellan ett gott respektive meningslöst liv? Mer 
situations- och kontextrelaterat kan frågorna handla om: Vilka handlingar främjar gott liv i 
samband med att patienter drabbas av hjärtstopp? När är det gott/riktigt att återuppliva 
respektive låta en patient dö? Vilken vård är den goda/riktiga? Vilket är ambulanspersonalens 
ansvar? Vilka handlingar mot närstående kan vara goda/riktiga? Hur ser ett rimligt ansvar ut 
för närstående?89  

Etik handlar om värden. Ett gott liv är ett sådant värde. Ett gott liv kan förstås som ett 
liv där personen upplever lycka, får önskningar uppfyllda och har värdefulla relationer och 
verksamheter. I ett sådant liv råder ett visst mått av ”normalitet”, förutsägbarhet, trygghet och 
verklighetsförankring. Normalt vill människor leva ett gott liv, de vill ha livskvalitet90 i sina 
liv och anser detta vara viktigt. Ett gott liv kan definieras med hjälp av olika teorier. I det 
följande används den tidigare beskrivna livskvalitetsteorin (Brülde, 2003) som utgångspunkt 
för diskussionen kring ett gott liv. Livskvalitet (ett gott liv) definieras då som: ”Att ha ett bra 
liv är att vara lycklig av rätt skäl” (s. 133) vilket innebär att personen är ”autentiskt lycklig”. 
Ett gott liv med detta synsätt är i hög grad beroende av hur lycklig eller olycklig personen är 
men också avhängigt om livet är som personen önskar samt innehåller sakförhållanden av 
finalt värde. Sandman (2005b) menar vidare att en hel del av det som vi människor värderar 
som viktigt i ett gott liv är gemensamt för en stor andel människor. Ofta är vi dessutom 
ganska eniga om vad som inte bidrar till ett gott liv. Men trots att många värden i ett gott liv 
är gemensamma finns det fortfarande stor individuell variation i de liv som människor 
upplever som goda. Det finns så många olika saker att önska och vara lycklig över, så många 
sätt att känna välbefinnande eller ha nära relationer på att variationerna blir oändliga. 

De etiska aspekter som framträder i föreliggande forskning relateras till hur händelsen 
(fenomenet) påverkat de berördas goda liv. Etiska aspekter kan således belysas utifrån hur 
livet påverkats. En negativ påverkan kan innebära ett mindre gott liv i vilken personen är 
olycklig, inte har fått viktiga önskningar uppfyllda eller saknar viktiga relationer eller 
verksamheter. Omvänt kan hjärtstoppet ha påverkat livet positiv och i något avseende gett ett 
bättre liv. 

                                                 
89 Frågan om vad som är ett rimligt ansvar för närstående i samband med hjärtstopp är en viktig fråga som inte 
kommer att diskuteras närmare här. Frågan kommer istället att beröras i den fortsatta forskningen. 
90 Brülde (2003) sätter likhetstecken mellan ”ett gott liv” och ”livskvalitet”. Det är viktigt att komma ihåg att 
Brülde är kritisk till hur begreppet livskvalitet används i olika kvantitativa mätningar. 
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Två områden91 av vårdetisk betydelse kan ringas in. Det första området gäller beslutet 
om återupplivning och det andra vårdandet92. Framträdande i sammanhanget är normen att 
rädda liv, rätten till värdig/god död, autonomiprincipen samt principerna om att göra gott och 
icke-skada. Dessa förhåller sig på olika sätt till tanken om ett gott liv. Att rädda liv implicerar 
inte enbart ett biologiskt liv utan ett gott, eller åtminstone acceptabelt, liv för den person som 
lever det. Att få en värdig/god död kan ses som tillhörande slutet av ett gott liv. Att få sin 
autonomi respekterad innebär att endast den vars liv det gäller kan avgöra när livet är gott. Att 
göra gott och inte tillfoga skada innebär att på olika sätt värna och främja den andres goda liv 
och att avgöra när det goda i, eller resultatet av, en handling uppväger skadan. I detta ligger 
svårigheten för vårdare att avgöra när räddandet av ett liv innebär räddande av ett acceptabelt 
liv för personen som lever det, samtidigt som tidigare uttryckta önskemål från patienten vägs 
in. 

I det följande kommer etiska aspekter och problem i båda delstudierna att diskuteras 
utifrån tanken om ett gott liv som det yttersta målet för hälso- och sjukvården (Bolmsjö, 
Edberg & Sandman, 2006). Dessa kommer att belysas genom jämförelse mellan patienters 
och närståendes beskrivningar och i varje delstudie för sig. Diskussionen är indelad i två 
avsnitt, det första om ett gott beslut och den andra om ett gott vårdande. 
 
 

Ett gott beslut 
Normalt sett vet vi inte när vi ska dö eller vad som kommer att orsaka vår död. Men alla ska 
vi dö. Döden innebär att hjärtat stannar. I denna bemärkelse kan vi tala om att alla människor 
kommer att drabbas av hjärtstopp. Men hjärtstopp är inte detsamma som död. Under vissa 
omständigheter är hjärtstopp ett behandlingsbart tillstånd. 

Avgörande för överlevnad är tiden. Avgörande är också beslutet rörande återupplivning. 
Det är först efter beslut om att göra återupplivning93 som frågan inträder om och i så fall hur 
ambulanspersonal kan främja ett gott liv. Utan återupplivning, med resultat att patienten 
avlider, finns inget gott liv att främja visavi överlevande patienter. Här blir det centrala istället 
att främja en värdig/god död med respekt för den avlidne och de närstående. När en människa 
drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus är det vanligtvis ambulanspersonal som omhändertar 
den drabbade. Ambulanspersonalens beslut baseras primärt på en medicinsk bedömning som 

                                                 
91 Ett tredje område av etisk betydelse bör också nämnas, nämligen frågan om rättvisa. Vård av patienter som 
drabbas av hjärtstopp bör ställas i relation till vård av andra patientgrupper inom hälso- och sjukvården. 
Holmberg och Herlitz (2004) menar att det är ett stort och svårlöst prioriteringsproblem med hur stora resurser 
som ska satsas på patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus, dvs. på patienter med liten chans att 
överleva. Ur rättvisesynpunkt menar Baskett, Steen och Bossaert (2005) att om återupplivning ska tillhandahållas 
som behandlingsform bör denna göras tillgänglig för alla som kan ha nytta av den inom ramen för tillgängliga 
resurser. Frågan om rättvisa kan således dels handla om rättvisa mellan människor med olika sjukdomar och 
tillstånd och dels om rättvisa inom gruppen patienter som drabbas av hjärtstopp. Mer specifikt kan rättvisan 
belysas genom frågan om ambulanssjukvården lägger för mycket eller för lite resurser på patienter som drabbas 
av hjärtstopp jämfört med andra patientgrupper som sökt hjälp av ambulanssjukvården. Några försök till svar på 
dessa övergripande rättvisefrågor kommer inte att göras här då det allt för mycket riskerar att leda bort från 
etiska aspekter och problem i det konkreta vårdandet. Problematiken om prioritering mellan patientgrupper inom 
ambulanssjukvården berör dock centrala etiska frågor: Hur påverkas bedömning och vårdande av 
ambulanspersonals föreställningar om vilka patienter som är i behov av ambulanssjukvård? Hur kan en 
föreställning om att en patient inte har ett behov av ambulanssjukvård påverka ambulanspersonals förmåga att 
göra det rätta, goda eller bästa. Detta kommer att beröras i den fortsatta forskningen. 
92 Åtskillnaden mellan beslut och vårdande syftar här endast till att, om möjligt, tydliggöra diskussionen. 
Beslutet utgör förutsättningen för hur vårdandet kan komma att gestalta sig och är i den bemärkelsen en del av 
vårdandet. 
93 Eller vid spontan återkomst av cirkulationen. 
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sker inom loppet av någon eller några minuter. Olika faktorer, symtom och mätvärden vägs 
samman för att bedöma om återupplivningsförsök ska göras. Vid uppenbar och oåterkallelig 
död görs ingen återupplivning. Vid sannolik eller möjlig överlevnad görs återupplivning. 

Men vid en patients hjärtstopp finns inga absolut säkra sätt för ambulanspersonal att i 
det akuta skedet fastställa eller förutspå patientens hälsotillstånd eller livskvalitet vid 
överlevnad. Enligt Holmberg och Herlitz (2004) går det inte heller att definiera specifika 
grupper94 som är helt utan chans till att skrivas ut levande från sjukhus. Undantaget är den 
lilla patientgrupp som uppfyller samtliga kriterier på att inte ha 
kammarflimmer/kammartachykardi, inte är bevittnade hjärtstopp, inte har fått HLR före 
ambulansens ankomst och som får sitt hjärtstopp i hemmet (Herlitz, 2007). 

 

Principen att göra gott 
Att göra gott för en patient med hjärtstopp inkluderar rimligen att ta ett gott beslut. 
Ambulanspersonal står dock inför ett beslut om återupplivning där de förväntade 
konsekvensen av behandlingen (fortsatt gott eller acceptabelt liv för den drabbade patienten) 
sällan blir den avsedda och önskade. Inte heller finns några garantier för att ett fortsatt liv 
innebär ett acceptabelt liv. Återupplivningens konsekvenser går inte att överblicka fullt ut. 
Trots en bedömning och att på goda skäl välja återupplivning kan konsekvensen av 
handlingen innebära ett fortsatt liv där den överlevande är olycklig, inte får sina önskningar 
uppfyllda och viktiga finala värden saknas. 

Ambulanspersonals vilja att göra gott genom att rädda liv kan bli underordnad andra 
normer när en (om)värdering övertygat ambulanspersonalen om att patientens situation är 
meningslös, innebärande: a) att livet inte går att rädda eller b) att livet går att rädda men att 
patientens fortsatta liv inte kommer att bli ett gott eller acceptabelt liv. Den förstnämnda 
innebörden bygger på ambulanspersonalens förmåga att ta ett medicinskt berättigat beslut. 
Den andra innebörden innebär att patientens liv går att rädda men att detta framtida liv 
bedöms bli meningslöst. Här ställs det etiska problemet på sin spets. Vilket beslut som är det 
goda är inte självklart. Det går inte, med absolut säkerhet, att veta i det akuta skedet att 
patientens liv blir meningslöst. Det går inte att veta om livet kommer att bli olyckligt och utan 
önskeuppfyllelser eller viktiga finala värden. Vad ett gott liv ytterst innebär kan endast 
avgöras av den vars liv det gäller. Men perspektivet varifrån detta nu bedöms är inte 
patientens eget och beslutet blir därför utifrån andras föreställningar och värderingar, vilka 
inte nödvändigtvis är liknande eller i överensstämmelse med patientens. 

Hur kan då ambulanspersonal känna sig trygga i att ett gott beslut tas? Låt oss anta att 
de väljer att göra återupplivning på samtliga patienter med hjärtstopp utifrån ett medicinskt 
berättigat beslut som bygger på någon form av rimlighets- och sannolikhetsbedömning om att 
patienten har trolig eller möjlig chans till överlevnad, givet den rådande osäkerheten. Syftet är 
här att rädda patientens liv. Intentionen och viljan att hjälpa en människa till fortsatt liv är 
god. Skälen är goda, bedömningen rimlig och enligt uppställda riktlinjer. Men när de nu vet 
att sannolikheten att lyckas med den livräddande behandlingen bara är en på tio, att det finns 
en risk att rädda någon till ett liv som den personen inte vill leva och att närstående kan 
komma att upplevelse behandlingen som ovärdig och meningslös, är det då ett gott beslut? 
Om det efteråt visar sig att en överlevande patient har en framskriden cancersjukdom och 
hade önskemål om att inte leva vidare, men att detta inte kommit till ambulanspersonalens 
kännedom, hade vi då kunnat säga att beslutet var gott eller bra? Problemen med att ge alla 
patienter med behandlingsbara hjärtstopp HLR tycks bestå i a) att ingen hänsyn tas till 

                                                 
94 Inom gruppen patienter med hjärtstopp. 
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patientens önskemål, b) att de flesta får genomgå en onödig behandling samt c) att 
behandlingen kan innebära ett liv utan viktiga mänskliga värden. 

Låt oss nu vända på resonemanget och anta att ambulanspersonal inte gör 
återupplivning på någon person med hjärtstopp med argumentet att det ändå bara är en av tio 
som överlever, eller för att det inte med säkerhet går att säga vem som har nytta av 
behandlingen. Är detta ett gott beslut? Här saknas viljan att rädda det liv som ändå kunde ha 
räddats. Här bortses från närståendes goda liv eftersom ingen av de närstående kan veta vem 
av patienterna som kunde ha räddats. Sjukvårdens primära uppgift att rädda liv skulle inte 
infrias. Att tala om en värdig/god död95 blir problematiskt då döden i sig kanske kunde ha 
undvikits genom återupplivningen. Problemen med att inte ge någon patient med 
behandlingsbart hjärtstopp HLR tycks bestå i a) att ingen hänsyn tas till patientens önskemål, 
b) att några inte får en livsavgörande behandling samt c) att liv med viktiga mänskliga värden 
förloras. 

 

Normen att rädda liv 
Ett gott beslut är avhängigt normen att rädda liv. I lagstiftning och riktlinjer fastslås att 
sjukvårdens främsta uppgift är att rädda liv och för vårdare ”att slå vakt om patientens liv” 
(SOSFS 1992:2, s. 11). Ofta önskar patienten ett fortsatt liv. Inom ambulanssjukvård är 
räddandet av liv den primära uppgiften och kan ofta uppfattas som den yttersta 
framgångsfaktorn. Normen att rädda liv är stark. Den bör också vara stark, då det förefaller 
rimligt att människor kan förvänta sig att allt görs i händelse av oväntade, akuta och 
livshotande tillstånd och inom ramen för vad som är medicinskt möjligt samt utifrån 
tillgängliga resurser. Men att göra allt för att rädda liv innefattar även en insikt i att detta är 
avhängigt hur livet blir efteråt. Utifrån de drabbades horisont finns det en gräns där räddandet 
av liv är underordnat en värdig/god död. Att resultatet av återupplivningen upplevs som 
lyckosamt är ingen självklarhet. För den överlevande patienten kan ett fortsatt liv vara mindre 
lyckosamt och även något oönskat. Döden kan för en del framstå som om den hade varit ett 
bättre alternativ än fortsatt liv. Normen att rädda liv är så att säga villkorad. 

Det finns också olika föreställningar som kan påverka ambulanspersonals beslut om 
återupplivning, om att (försöka) rädda liv. Vid traumatiskt96 orsakade hjärtstopp är en 
föreställning att dessa situationer utgör plötsliga och oönskade hot mot livet där den drabbade 
normalt har en önskan om fortsatt liv med acceptabel kvalitet. Likadant gäller när yngre och 
tidigare friska personer drabbas av behandlingsbara hjärtstopp av kardiell genes. I dessa fall 
ligger det nära till hands att föreställa sig en oväntad och oönskad situation där ett fortsatt gott 
eller acceptabelt liv hotas. Vid hjärtstopp som orsakats av hjärtsjukdom97 kan det finnas en 
viss osäkerhet över patientens ”självklara” önskan om fortsatt liv, dvs. att patienten kan ha en 
svagare önskan om fortsatt liv. Anledningen till detta antagande kan vara en insikt i att 
patienter med hjärtsjukdom har upplevt vad det innebär att leva med sjukdomen. Den kan ha 
inneburit ett stort lidande98 där fortsatt liv kanske inte längre är en självklar önskan. 
Hjärtsjukdom som orsak till hjärtstopp skiljer sig också från traumatiskt orsakade hjärtstopp 
genom att hjärtsjukdom kan uppfattas som en del av ett naturligt åldrande, vilket i 

                                                 
95 Synen på värdig/god död i samband med hjärtstopp och återupplivning utanför sjukhus kommer inte att 
diskuteras explicit i denna avhandling. Diskussionen kommer istället att tas upp i den fortsatta forskningens 
delstudie III och IV. Där ska det vidare utvecklas när, och i så fall varför, återupplivning med HLR är ovärdigt. 
96 Trafikolyckor, drunkning, elolyckor etc. 
97 Majoriteten (ca 70 %) av de hjärtstopp som inträffar utanför sjukhus bedöms av ambulanspersonal som 
orsakade av hjärtsjukdom (Herlitz, 2007). 
98 Naturligtvis kan människor med andra sjukdomar än hjärtsjukdom ha en svagare önskan att leva vidare till 
följd av att sjukdomen inneburit ett stort lidande. 

 46



 

kombination med hög ålder kan göra att hjärtstopp inte nödvändigtvis ses som ett tillstånd 
som ska behandlas utan snarare som ett sätt att dö naturligt99. Detta är ännu tydligare i synen 
på multisjuka människor med stort lidande och i terminala skeden, där hjärtstopp ses som ett 
befriande sätt att dö. 

Frågan om patientens ålder kan också antas påverka beslutsfattande och tillämpning av 
normen att rädda liv. En föreställning om att patientens ålder säger något om dennes önskan 
om fortsatt liv, eller meningsfull återstående levnadstid, är dock problematisk (Sandman, 
2004). Ambulanspersonals eventuella uppfattning om vad som är en naturlig ålder att dö 
innebär inte att den drabbade patienten anser detsamma. Även en 80-åring kan ha goda skäl 
att vilja leva. Utifrån de människors perspektiv vars liv det gäller menar Harris (1985) att det 
inte finns någon självklarhet i att förutsätta att en förväntad, ”kort” livslängd skulle implicera 
en mindre önskan om fortsatt liv eller ett liv innehållande mindre mening än yngre 
människors liv. Andra menar att man av jämlikhetsskäl kan hävda att mer ska göras för yngre 
personer eftersom de inte haft ett lika långt liv som äldre. 
 

Normen att respektera patientens autonomi  
Vid hjärtstopp utanför sjukhus kan patienten inte hävda sitt självbestämmande och inflytandet 
över ambulanspersonalens beslut är begränsat. Patientens självbestämmande och inflytande 
över sin egen vård betonas dock starkt i svensk lagstiftning. Behandling ska ske i samråd med 
patienten (SFS 1982:763; SFS 1998:531). Kravet på alla vårdare är att respektera patientens 
autonomi och ta hänsyn till dennes önskemål. Att respektera autonomin innebär att patienten 
själv ger sitt informerade samtycke till sin vård utifrån ett val mellan några alternativ eller 
ställningstagande till ett alternativ. Vid hjärtstopp innebär det vanligtvis att ta ställning till en 
behandling, dvs. HLR. Att ta hänsyn till patientens önskemål innebär att någon annan 
bestämmer och väger in patientens perspektiv i beslutet. Med denna definition är det svårt att 
tala om att respektera patientens autonomi vid hjärtstopp. Här är det inte möjligt att inleda 
vårdrelationen med samtal om patientens syn på sin förestående vård då patienten vid 
hjärtstopp inte längre är beslutskompetent: förmågan att utöva sitt självbestämmande är 
tillfälligt satt ur spel. Någon annan måste agera ställföreträdande beslutsfattare100, något som 
primärt ligger på ambulanspersonalens ansvar. Finns det då några möjligheter för 
ambulanspersonal att ta hänsyn till patientens (eventuella) önskemål? 

Svårigheterna till detta är uppenbara. Det är svårt för ambulanspersonal att inom rimlig 
tid få klart för sig vad sådana önskemål skulle innebära i den aktuella situationen. Johansson 
och Broström (2006) belyser den etiska problematiken kring att ta beslut åt andra genom att 
diskutera det utifrån tre olika beslutsprinciper: principen om patientens bästa, 
förhandsdirektivsprincipen samt principen om hypotetiskt samtycken. Ett av problemen med 
principen om patientens bästa beskrivs vara vem som i varje enskilt fall är bäst lämpad att 
avgöra vad som ligger i patientens intresse. Det rimliga anses vara att ta fasta på närståendes 
uppfattning om dessa finns tillhands. Vid hjärtstopp utanför sjukhus är det tämligen vanligt101 
att närstående förmedlar patientens önskemål, eller snarare försöker återge sin bedömning och 
tolkning av vad patienten skulle ha önskat i den aktuella situationen. Det finns dock faktorer 
som gör det svårt för ambulanspersonal att bedöma i vilken grad den närstående uttrycker 
patientens önskemål. Denna forsknings resultat beskriver med tydlighet det specifika med en 
patients plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus. Det sker mitt i vardagen, ofta i det egna hemmet 
och utan tid för den närstående att reflektera över patientens tidigare och framtida livskvalitet 
                                                 
99 ”Naturligt” innebär här en föreställning om att sättet att dö på är bra (snabbt och smärtfritt). 
100 Beslutsfattare för någon som är (tillfälligt) beslutsinkompetent. För fördjupad diskussion om ett 
ställföreträdande beslutsfattande se: Broström (2007). 
101 Baserat på egen erfarenhet. 
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och vilket beslut som främjar patientens bästa. Chock, stress och känsla av överväldigande 
ansvar kan innebära att närstående inte förmår företräda patientens bästa. Närstående kan ha 
svårt att återge patientens vilja i sig och om den är tillämpbar i den aktuella situationen eller 
också oavsiktlig blanda samman egna önskemål med patientens. I värsta fall kan den 
närståendes egen vinning i att patienten avlider påverka vad som sägs. Det empiriska 
resultatet i föreliggande avhandling talar också emot att närstående är i stånd att agera 
ställföreträdande beslutsfattare då känslan av överväldigande ansvar är stor. 

Johansson och Broström (ibid.) pekar vidare på problem som hör samman med en 
patients förhandsdirektiv102. I Sverige är direktiven inte juridiskt bindande men ska användas 
som vägledande dokument. En invändning mot förhandsdirektivsprincipen handlar om 
svårigheterna att tillämpa principen eftersom det många gånger inte finns några direktiv att 
följa. Så är oftast fallet vid hjärtstopp utanför sjukhus. Att direktiv finns tillgängliga är mycket 
ovanligt, vilket också bekräftas i föreliggande avhandling där ingen av patienterna omtalar ett 
sådant direktiv. När de förekommer är det antingen i samband med en svårt sjuk patients 
överflyttning mellan vårdinrättningar eller när patienten bor på ett äldreboende eller liknande. 
Vid hjärtstopp utanför sjukhus finns svårigheter att tillämpa principen även i länder där 
direktiven är vanligare än i Sverige. I en amerikansk studie av Heilicser, Stocking och Siegler 
(1996) identifierade ambulanspersonal ett etiskt konfliktområde till förekomst av patienters 
förhandsdirektiv. Intressant att notera är att även avsaknad av förhandsdirektiv sågs som ett 
etiskt konfliktområde. Studien säger inget om vad konflikterna bestod av men det finns skäl 
att anta att tidsfaktorn vid livräddande behandling, tillsammans med svårigheten att tolka 
direktivets giltighet i situationen är avgörande. En annan invändning som framförts är om 
förhandsdirektivsprincipen bör följas överhuvudtaget, ibland med argumentet att det är mer 
angeläget att tillgodose patientens aktuella intresse av en så god livskvalitet som möjligt. 
Denna invändnings relevans vid hjärtstopp utanför sjukhus skulle här kunna vara patientens 
intresse av att överleva ett behandlingsbart tillstånd för att senare kunna nå en god eller 
acceptabel livskvalitet. 

Frågan är då i vilken omfattning ambulanspersonal kan vara hjälpta av förhandsdirektiv 
då HLR måste påbörjas omedelbart? Om behandlingen ska lyckas är det inte troligt att 
förhandsdirektiv kan förhindra påbörjandet av HLR, givet en bedömning om trolig eller 
möjlig överlevnad. Däremot kan vi tänka oss att ett förhandsdirektiv kan fungera som en del 
av ambulanssjuksköterskans beslutsunderlag vid avbrytande av HLR. Oavsett skriftligt 
förhandsdirektiv eller närståendes muntliga uppfattning, kvarstår dock oftast en osäkerhet om 
patientens egentliga (och eventuella) önskemål i situationen. Ambulanspersonals goda 
intention att respektera patientens önskemål med hjälp av förhandsdirektiv framför ett 
paternalistiskt beslut kan, paradoxalt nog, innebära att patientens verkliga önskemål inte 
respekteras. 

Slutligen berör Johansson och Broström (ibid.) principen om hypotetiska samtycken. 
Vid avsaknad av förhandsdirektiv pekar principen på möjligheten att fatta det beslut patienten 
hade fattat om denne varit beslutskompetent. De invändningar som finns mot principen är 
bland annat utgående från skillnaden mellan hypotetiskt samtycke och faktiskt samtycke. 
Argumentet bygger på att eftersom samtycket är hypotetiskt finns inget egentligt samtycke att 
respektera. Ett motargument är att agerandet kan rättfärdigas på annat sätt än just med 
respekten för självbestämmandet. Ett beslut som avspeglar patientens uppfattning och 
trosföreställning kan exempelvis ses som en symbolhandling som uttrycker respekt för 
personen. En annan invändning mot det hypotetiska samtycket bygger på ett ifrågasättande av 
att en patient endast skulle ha gett ett svar på frågan om en viss behandling. Det har även visat 
sig att både närstående och vårdare är dåliga på att identifiera det korrekta svaret på hur 

                                                 
102 Vanligen benämnt ”livstestamente” i Sverige. 
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patienten vill bli behandlad i en viss situation. Men frågan blir ändå hur dåliga de är. I valet 
mellan en ”opartisk” ställföreträdare (vårdaren) och värdet av någon som har kunskap om 
patienten (närstående) menar Johansson och Broström (ibid.) att det är rimligt att låta 
närstående agera ställföreträdande. Kravet på den närstående är då inte att fatta det beslut som 
denne anser bäst för patienten utan vad patienten själv skulle ha beslutat om denne varit 
beslutskompetent. I fråga om hjärtstopp innebär detta att frågan egentligen berör huruvida 
patienten skulle ha samtyckt till HLR.  När det gäller den situation som närstående ställs inför 
vid hjärtstopp utanför sjukhus tycks även det hypotetiska samtycket ha sina begränsningar, 
framför allt beroende på närståendes avsaknad av förberedelsetid inför beslutet. 

Utifrån denna forsknings resultat framstår det inte som självklart att närstående skulle 
ha en förmåga att i det akuta skedet förmedla det som patienten skulle ha beslutat. I resultatet 
finns ingen uttalad kritik från patienterna om att ambulanspersonalen skulle ha misslyckts 
med att ta hänsyn till deras önskemål. Det har helt enkelt inte framkommit att det skulle ha 
funnits några önskemål om att inte få återupplivning i händelse av hjärtstopp. 
Ambulanspersonalen gjorde vad som förväntades av dem och anklagas inte för det lidande 
som patienterna delvis beskriver. Snarare uttrycks tacksamhet mot dem, en tacksamhet som 
tycks höra samman med den goda ”delen” av livet, det goda som det innebar att överleva och 
som (sannolikt) inte hade varit möjligt utan ambulanspersonalens insatser. När det gäller de 
närståendes upplevelser av hur ambulanspersonalen förhöll sig till patientens önskemål blir 
det lite mer otydligt. Här finns exempelvis inslag av att närstående upplevde att HLR pågick 
för länge och omvänt att ambulanspersonal tvekade inför fortsatt livräddande behandling. 
Detta kan vara ett uttryck för närståendes uppfattning att vården inte var i linje med vad 
patienten hade velat om denne kunde ha förmedlat sin önskan. Men det kan också vara uttryck 
för närståendes egna behov och/eller uppfattningar och inte baserat på patientens autonoma 
vilja. 

 

Ett gott beslut – en prioritering mellan värden   
Ett gott beslut baserat på principer och normer om att göra gott, rädda liv och respektera 
patientens autonomi handlar om att balansera och prioritera mellan olika värden med målet att 
främja ett gott liv. För ambulanspersonal sammanfaller denna uppgift att prioritera vid 
hjärtstopp tidsligt med uppgiften att göra en korrekt medicinsk bedömning och ta ett 
medicinsk berättigat beslut. Samtidigt krävs en förmåga hos ambulanspersonal att tygla den 
starka drivkraften att rädda liv och öppna upp för hänsyn till patientens önskemål och en 
möjlighet att uppgiften förändras till att bli ett främjande av värdig/god död. För ett gott beslut 
krävs att ambulanssjuksköterskan visar mod, omdöme och medkänsla i sitt sätt att ta ansvar 
för beslutet103. 

Sammanfattningsvis är det rimligt att personer med behandlingsbart hjärtstopp normalt 
ges HLR för att inte värdefullt liv ska förloras. Det är rimligt att normen att rädda liv är 
primär och att behandling görs utifrån så exakta medicinska kriterier som möjligt. Det rimliga 
avseende alla människors önskan om fortsatt liv är att en sådan önskan är beroende av hur 
livet är/blir, att det måste ha en viss kvalitet för att vara värt att leva och inte att det är värt att 
leva till varje pris. Ambulanssjuksköterskan bör därför kunna välja att avstå från försök att 

                                                 
103 De formella krav som skulle möta ambulanssjuksköterskan är desamma som gäller för läkare. I 
Socialstyrelsens allmänna råd om livsuppehållande åtgärder i livets slutskede (1992:2) anges läkares skyldighet i 
samband med beslut om att avstå från eller avbryta en livsuppehållande behandling. Kraven anges vara att a) 
ställa en säker diagnos, b) försäkra sig om att behandlingen inte längre kan påverka sjukdomsförloppet, c) ta 
största möjliga hänsyn till patientens önskan, d) informera och samråda med övrig vårdpersonal och närstående 
samt e) fatta beslutet att avsluta eller att avstå från livsuppehållande behandling i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 
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rädda patientens liv, givet att giltig information finns om att patienten befinner sig i ett 
terminalt skede och att ett fortsatt liv omöjligen kan bli ett gott liv. Att göra gott i dessa 
situationer är troligen än mer avhängigt kunskap om patientens önskemål samtidigt som det i 
dessa fall är mer troligt att ambulanspersonal får tillgång till önskemålen. Närstående har 
vanligen också haft en viss förberedelsetid innan hjärtstoppet och därmed kanske större 
möjlighet att återge patientens önskemål om beslut. Rätten till en värdig/god död framstår då 
som primär då räddandet av liv inte innebär att göra gott eller främja ett gott liv för patienten. 
Då kan det goda beslutet vara att avstå från HLR som det bästa sättet att respektera patientens 
människovärde. I den mån närstående upplever patientens död som ovärdig till följd av att 
återupplivningsförsöken upplevs som ovärdiga, är en värdig/god död underordnad 
återupplivning med en möjlig överlevnad som resultat. Detta innebär att om 
ambulanspersonal bedömer att patienten har en trolig eller möjlig chans att överleva 
hjärtstoppet och få ett fortsatt acceptabelt liv, bör återupplivning gå före närståendes 
uppfattning om vad en värdig/god död är. 

 
I föreliggande forskning kan vi inte säga hur ambulanspersonalen balanserade och 

prioriterade mellan olika värden i beslutsfattandet. Ambulanspersonalen tycks ha följt de 
riktlinjer som anger när återupplivning ska påbörjas och fortgå. Det primära syftet med 
riktlinjerna tycks ha uppnåtts: patienterna fick rätt medicinsk bedömning och behandling och 
överlevde. Att de medicinskt berättigade besluten togs innebär dock inte att 
ambulanspersonalen undslapp etiska beslut. Det förefaller omöjligt att tala om ”rena” 
medicinska beslut utan att ambulanspersonalen i något läge hamnar i en etisk frågeställning 
eller tanke: Kommer patienten att få en hjärnskada? Är det rätt att fortsätta HLR? Det är 
rimligt att anta att ambulanspersonalen gjort etiska överväganden och haft en intuition104 om 
vad som var det bästa i varje situation. I de fall där patienten dog finns exempel på beslut som 
innebar fortsatt HLR ända tills ett avbrytande gjordes på sjukhus. Ambulanspersonalen tog 
även beslut som innebar fortsatt HLR på plats som senare avbröts på plats. Även här finns 
skäl att anta att etiska överväganden spelat roll. Det är rimligt att anta personalen någon gång 
haft tanken: Är det rätt att fortsätta behandlingen trots att vi vet att patienten inte kommer att 
överleva? Vad är det goda i att fortsätta respektive avbryta HLR? 

Hur normativa principer om att göra gott, icke-skada, rättvisa och autonomi har använts 
i beslutsprocessen går inte att fastslå. Om besluten var goda och de bästa är svårbedömt. 
Resultatet i studien visade inte heller något som skulle kunna hjälpa ambulanspersonal att ta 
det goda beslutet i den akuta fasen. De kunde i den situationen inte förutse hur de 
överlevandes fortsatta liv skulle bli. Som bakgrund för diskussionen om det goda beslutet kan 
vi ha i minne att alternativet till det liv som följde efter hjärtstoppen var döden, vilket leder till 
frågan om de överlevande hellre hade valt döden framför det liv de fick. Något svar på denna 
fråga ger inte resultatet. Men eftersom de överlevande inte framförde någon kritik mot 
ambulanspersonalens beslut att starta återupplivning kan detta ses som att de överlevande 
bekräftar att besluten som togs var de bästa, givet omständigheterna. Överlevandes 
tacksamhet skulle vid en första anblick kunna implicera att besluten också innebar att livet var 
gott men eftersom livskvaliteten i flera avseenden påverkades i negativ riktning, åtminstone 
om vi använder oss av Brüldes (2003) teori, går en sådan slutsats inte att dra. Att överleva 
hjärtstopp innebar för de överlevande att de tidvis var olyckliga över den situation som de 
hamnat i till följd av händelsen. Den orsakade exempelvis förtidspension med färre sociala 
relationer, kroppsliga försämringar och en påtaglig medvetenhet om livets skörhet vilket 
kunde skapa begränsningar och existentiell otrygghet. Mycket av det som händelsen förde 
med sig var oönskat och förändrade livet till ett liv som inte var önskat. Viktiga finala värden 

                                                 
104 Baserad på erfarenhet och kunskap. 
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såsom arbete, sociala relationer och trygghet påverkades negativt genom förlust av 
sammanhang, kontroll och känsla av att vara behövd. Det fanns även överlevande som 
beskrev ett meningslöst liv. 

Men att livet påverkades negativt av hjärtstoppet innebär inte automatiskt att de 
överlevande inte längre hade ett gott liv. Kanske kan vi istället tala om att de flesta hade ett 
mindre gott liv, ett acceptabelt liv eller ett förändrat liv som var gott på ett annat sätt än 
tidigare. Någon upplevde t.o.m. det förändrade livet som ett godare liv än det som var innan 
hjärtstoppet. 
 
 

Ett gott vårdande  
Bland människor i allmänhet finns förväntningar att den medicinska vården inte bara 
förhindrar död utan även återupprättar en meningsfull tillvaro (Harris, 1985). Vid hjärtstopp 
är ambulanspersonalens prima facie105 plikt att rädda patientens liv. Men att förhindra en 
patients död i detta sammanhang är i sig en svår uppgift och att därefter återupprätta en 
meningsfull tillvaro eller främja ett gott liv är en utmaning. Det övergripande målet om att 
rädda en person till ett gott liv, respektive främja ett gott liv, kan dessutom missförstås. 
Primärt handlar det inte om att rädda en person till det ideala livet. Det handlar inte heller om 
att rädda en person till enbart ett biologiskt liv. Ett rimligt sätt att förstå normen att rädda liv i 
samband med hjärtstopp är att det handlar om att rädda en människa till ett liv som är 
acceptabelt eller tillräckligt bra. 

Utifrån föreliggande forsknings empiri framträder frågan om hur ambulanspersonal kan 
tänkas främja ett gott liv genom ett gott akut vårdande av patienter och deras närstående. I de 
fall patienten dör aktualiseras tanken om att tillmötesgå närståendes behov genom att visa 
närstående att allt görs för att rädda patientens liv. I detta sammanhang blir idén om HLR som 
ritual aktuell. Slutligen infinner sig frågan om det bör vara ambulanspersonals ansvar att 
främja ett gott liv efter hjärtstopp. 
 

Ett gott akut vårdande 
Med tanke på att denna forsknings empiriska studier visade på livskvalitetsförändringar för 
patienter och närstående kan vi fråga oss vad ett etiskt gott vårdande kan innebära i 
sammanhanget. Resultatet visade, av förklarliga skäl, endast marginellt hur patienterna 
upplevt ambulanspersonalens vårdande. Detta hindrar dock inte att vi kan diskutera idéer om 
ett gott vårdande, dels utifrån tidigare berörda värden och normer och dels utifrån resultatet 
av ambulanspersonalens vårdande, dvs. att patienterna överlevde och att dessa liv upplevdes 
så som de gjorde. Vårdandet kan belysas i en akut fas och i en efterfas106.  

I den akuta fasen möter ambulanspersonalen antingen en patient som är medvetslös eller 
en som är vid medvetande. När patienten är vid medvetande finns upplevelser av vårdandet 
som kan tänkas påverka ett framtida gott liv. När patienten är medvetslös har denne (i princip) 
inte några upplevelser alls av ambulanspersonalens vårdande. Detta betyder dock inte att 
vården under medvetslösheten är betydelselös. Tvärtom är den i allra högsta grad 
betydelsefull när den senare får sin innebörd med hjälp av andras berättelser, innebörder 
utöver att vårdandet i sig räddade livet. Detta innebär att patientens upplevelser av 
ambulanspersonalens vårdande till viss del ”kompenseras” med berättelser om vårdandet. I så 

                                                 
105 Vid en första anblick. 
106 Definitionen av den akuta fasen är tiden från det att ambulanspersonalen träffar patienten tills att denne 
överlämnas till annan vårdenhet. Efterfasen är då ambulanspersonalen inte längre har det formella vårdansvaret. 
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måtto kan vi därmed tala om att ambulanspersonalens vårdande kan komma att påverka de 
överlevande patienternas goda liv oavsett patientens medvetslöshet eller inte då berättelserna 
införlivas och blir till en egen föreställning om vad som hände. 

Vilket vårdande i den akuta fasen kan då tänkas kunna stödja överlevande patienters 
goda liv? Indirekt kan normen att rädda liv få betydelse på så sätt att den överlevandes 
förståelse av de insatser ambulanspersonalen gjort kan öka lyckokänslan över att andra 
människor brytt sig om betydelsen av just detta liv – mitt liv. Återupplivningen, förvisso med 
syfte att rädda liv, kan komma att också främja ett gott liv genom dess symboliska betydelse. 
Tacksamheten mot ambulanspersonal som beskriva av patienterna i denna forskning kan 
delvis förstås som uttryck för lycka över det livräddande vårdandet i sig, som ett uttryck för 
medmänsklighet. De intensiva insatserna för att rädda livet kan förstärka känslan av att vara 
människa och en värdefull varelse som betyder något för andra människor. Även normen att 
rädda liv och principen om att göra gott kan sammanfalla då de livräddande insatserna 
upplevs ha gett ett acceptabelt liv. Men insatserna kan också upplevas som försök från 
ambulanspersonalen att göra gott, även om livet efteråt inte upplevs som gott eller ens 
acceptabelt. Detta kan vara en förklaring till varför det existentiella lidande som en del 
överlevande patienter beskriver inte läggs ambulanspersonalen till last. 

I de fall överlevande har varit vid medvetande före och/eller efter hjärtstoppet och under 
tiden de vårdats av ambulanspersonal, pekar föreliggande forskning på att ett gott vårdande 
bör syfta till att skapa trygghet och sammanhang. En nära relation på alla plan tycks vara en 
förutsättning för att lyckas. Trygghet kan skapas genom ett lugnt, kontrollerat och tydligt 
förhållningssätt, vilket förutsätter en professionell kunskap och självkännedom som borgar för 
en känsla av kontroll. Resultatet antyder också att skapande av sammanhang primärt sker 
genom enkel, tydlig och återkommande information till patienten. Detta förutsätter en extrem 
lyhördhet från ambulanspersonalen med tanke på den kaotiska och fragmentariska värld som 
patienterna upplever. Men det är inte bara relationen patient – ambulanspersonal som den 
överlevande kan tänkas ha i sina tankar vid återskapandet av händelsen. Om/när den 
överlevande i ett senare skede upplever att närstående lidit/lider av det som skett nagelfars 
händelsen i syfte att förstå. Hur den överlevande upplevt och uppfattat relationen mellan 
närstående och ambulanspersonal, kan tänkas påverka ett gott liv om relationen skulle förstås 
som delvis orsak till närståendes lidande. Här kan principer om att göra gott/icke skada 
innebära att ambulanspersonal också har närstående i åtanke när de vårdar patienten och inte 
missbrukar den utsatthet och det beroende som en medvetslös patient förmedlar. I detta 
avseende krävs en förmåga och vilja att försöka förstå hur närstående kan uppleva situationen 
när någon nära person fått hjärtstopp. 

Förståelsen av hur närstående kan uppleva patientens hjärtstopp leder också in på 
närståendes föreställning om återupplivningen som meningsfull eller meningslös. I 
föreliggande forskning fanns närstående som upplevde återupplivningen som meningslös och 
som därför ville att den skulle avbrytas. En del närstående upplevde att återupplivningen 
pågick för länge. Andra ville att återupplivning skulle göras hela vägen till sjukhuset och att 
allt skulle göras för att rädda patientens liv. Hur ambulanspersonal möter dessa behov 
aktualiserar frågan om det är etiskt rätt att tillmötesgå närståendes behov genom att visa att 
allt görs för att rädda patientens liv. Här kan HLR bli mer av en ritual riktad till närstående än 
en livräddande metod ämnad för patientens bästa. 
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HLR som ritual 
En ritual kan definieras på en mängd olika sätt107. Men en ritual måste innehålla något 
symboliskt för att kunna kallas för en ritual. Det symboliska innehållet skapas av 
gemensamma tolkningar, känslor, fantasi och inlevelse i ritualen. En rituell handling är både 
praktisk/funktionell och symbolisk. En del menar att det specifika med en ritual är att dess 
estetiskt/kommunikativa aspekt fått övertag över ritualens praktiska aspekter men att gränsen 
mellan de båda är svår att dra. Ritualen kan i vissa fall förefalla som en helt nödvändig och 
naturlig handling och ibland kan den avleda ångest i situationer som personer inte har kontroll 
över. 

I den föreliggande forskningen aktualiseras frågan om HLR som ritual i relation till ett 
gott vårdande visavi närstående. Innebörden i ritualen tycks vara att visa närstående att allt 
görs för att rädda liv. Frågan kan belysas utifrån Bishai och Siegels (2001) amerikanska studie 
i vilken det riktades kritik mot ambulanspersonal för att de negligerat närståendes behov vid 
en patients hjärtstopp och död. I studien kritiseras personalen för att de avbrutit HLR i 
patientens hem och inte tydligt visat för närstående att de gjort allt som kunnat göras. Trots att 
ambulanspersonalen bedömde patienten som avliden borde de, enligt författarna, ha fortsatt 
med HLR och transporterat patienten till akutmottagningen för att tydligare visa att allt 
gjordes för att ”rädda” patientens liv. På akutmottagningen skulle de närstående också ha fått 
ett bättre krisstöd än vad de fick i hemmet. Studier av Delbridge et al. (1996) och Schmidt och 
Harrahill (1995) talar dock mot en uppfattning om att transport till akutmottagning skulle vara 
en lösning för närstående i samband med hjärtstopp och död. Studierna indikerar istället att 
närstående föredrar att stanna kvar i hemmet med den döde. 

Bland svensk ambulanspersonal talas det ibland om ”anhörig-HLR”108 för att beskriva 
att återupplivning enbart görs för närståendes skull och inte för att patienten bedömts ha en 
möjlig eller trolig chans till överlevnad. Syftet med beteendet (ritualen) skulle då vara att 
möta närståendes behov. Det finns således en uppfattning bland ambulanspersonal om att det 
skulle vara gott att ge sken av att mer har gjorts för att rädda patientens liv än vad som i 
verkligheten är fallet. Det förefaller som att det anses etiskt försvarbart att möta närståendes 
behov genom att tillmötesgå närståendes förmodade eller verkliga föreställningar om att 
återupplivningen skulle göra någon skillnad. Detta trots att ambulanspersonalen vet att 
behandlingen är meningslös. Att ambulanspersonalen medvetet utför meningslös behandling 
vid hjärtstopp bekräftas i studier av Sandman och Nordmark (2006) och Næss, Steen och 
Steen (1997). 

Gemensamt för denna typ av HLR som ritual är att ambulanspersonalens syfte är gott. 
Ritualens symboliska innebörd dominerar helt över dess praktiska betydelse, givet 
ambulanspersonalens insikt i att ritualen är betydelselös för patientens överlevnad. Vid en 
första anblick skulle vi kunna tänka oss ”målet helgar medlen” om ritualen möter närståendes 
behov och hjälper dem att avleda sin ångest. Det skulle således vara etiskt försvarbart och 
t.o.m. riktigt att utföra meningslös behandling på en patient och vara oärlig mot närstående. 
Men att utföra HLR ”för närståendes skull”, givet en vetskap om det meningslösa i det för 
patienten, är etiskt mycket tveksamt. Vad som sker är att falska förhoppningar väcks (eller 
hålls vid liv) utan en tydlig vetskap om att detta skulle gagna de närstående. Om patienten är 
bortom allt hopp om fortsatt liv, vilket syfte fyller då ett skådespel där HLR fortsätter? 
Möjligen skulle en förkortad ritual kunna försvaras med argumentet att den görs för att vinna 
tid för en bedömning av patientens överlevnadsmöjligheter. Men generellt är det svårt att se 
hur patientens värdighet och rätt till värdig död respekteras genom att denne medvetet ges en 
meningslös behandling. I bästa fall får HLR som ritual snarare ses som ett desperat försök att 

                                                 
107 Se exempelvis Seale (1998) och Leach (2001). 
108 Jag har stött på begreppet ett antal gånger i min roll som ambulanssjuksköterska. 
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möta närståendes behov när ambulanspersonal inte förmår finna andra och bättre sätt. 
Agerandet kan även bli till en etisk konflikt för ambulanspersonalen då de egentligen vet att 
behandlingen är meningslös men ger sken av att den skulle spela roll. 

Det finns även en annan form av HLR som ritual. Innebörden i denna tycks vara att 
praktiskt använda HLR som en tillfällig lösning på egna brister och behov. I denna är det 
svårt att se ett gott syfte utan snarare tycks agerande styras av ambulanspersonals rädsla och 
oförmåga att möta människor i kris. Ambulanspersonalens syfte med ritualen kan här vara att 
komma bort från en situation som upplevs svår eller omöjlig att hantera. Här kan förvisso 
viljan finnas att stanna kvar men förmågan saknas. Här är det ambulanspersonalens behov och 
känslor som styr agerandet snarare än närståendes behov. Personalen kan exempelvis känna 
det svårt och pressande att möta närståendes emotionella behov i kris och sorg vilket stöds av 
Compton et al. (2006) studie som visade att en stor del av ambulanspersonalen kände sig 
obekväma i att ge emotionellt stöd till närstående. Ett annat skäl till ritualen kan vara att 
ambulanspersonalen inte vill eller kan argumentera för beslutet att avbryta HLR därför att 
närstående uppfattas ha förväntningar på fortsatt återupplivning. En tredje förklaring skulle 
kunna finnas i ren egoism eller bekvämlighet, dvs. att det upplevs som en enklare väg att låta 
någon annan möta närståendes sorg och frågor, åtminstone enklare i ett kort perspektiv. Här 
saknas viljan att möta närståendes behov. En fjärde förklaring kan finnas i synen på 
ambulanssjukvård och den egna professionsrollen vilket skulle ligga i linje med Sandman och 
Nordmarks (2006) studie där man fann uppfattningar om att omhändertagande av närstående 
inte hör till ambulanspersonalens professionella uppgifter. 

Finns det möjligen andra och bättre sätt som kan fylla en positiv funktion för att möta 
närståendes behov, utan att det upplevs etiskt fel av någon berörd? Denna forsknings 
närståendestudie antyder att det finns andra och mer etiskt försvarbara sätt. Resultatet visar att 
ambulanspersonal kan fungera som stöd genom att visa närstående förståelse för deras känslor 
av otillräcklighet, överväldigande ansvar, overklighet och sorg. Ambulanspersonalen avbröt 
HLR på plats, stannade kvar, lyssnade in närståendes önskemål och mötte de närståendes kris 
och sorg. Hur ambulanspersonal kan uppleva detta vårdande kommer inte att diskuteras vidare 
här utan istället studeras vidare i det fortsatta forskningsprojektet. Även frågan om HLR som 
ritual kommer att diskuteras djupare i den fortsatta forskningen. 

 

Att främja ett gott liv efter hjärtstopp  
I efterfasen kan vi tänka oss en möjlig implikation utifrån resultatet från patientstudien. 
Ambulanspersonal skulle här kunna fungera som stöd och hjälp i eftervården då det gäller att 
bidra med kunskap som kan främja patientens känsla av sammanhang. Då känslan av 
sammanhang enligt Underhill Motzer och Stewart (1996) är en stark oberoende prediktor109 
för ökad livskvalitet110 bland överlevande efter hjärtstopp, finns det visst stöd för en sådan 
intervention. I patientens eftervård går det att tänka sig att ambulanspersonal skulle kunna 
främja ett gott liv för den överlevande. Tanken är att den överlevande erbjuds samtal med den 
ambulanspersonal som vårdade honom/henne i syfte att bidra med kunskap som kan hjälpa 
den överlevande att fylla minnesluckan med det som saknas. Genom att delge av den unika 
kunskap som ambulanspersonalen har av händelsen kan frågor få svar och missförstånd redas 
ut. Kunskap om händelsen, och framför allt om minnesluckan, kan tänkas bidra med ökad 
förståelse av varför existensen förändrats och upplevs så som den gör. Känslan av 
                                                 
109 Prediktion är ett begrepp inom sannolikhetsteorin som betyder uppskattning av ett kommande utfall 
(Nationalencyklopedins Internettjänst, 2008). 
110 Livskvalitet bedömdes i denna studie utifrån: ”satisfaction with: physical and material well-being; relations 
with other people; social, community, and civic activities; personal development and fulfillment; recreation; and 
independence” (Underhill Motzer & Stewart, 1996, s. 289).
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hanterbarhet och kontroll kan antas bli stärkt när saker faller på plats och helheten börjar 
förstås. Att stödja den överlevandes kamp att nå ökad känsla av sammanhang och kontroll kan 
vara ett sätt att göra gott. Även om erbjudandet om samtal avvisas kan erbjudandet i sig 
upplevas som medmänsklig omsorg och därmed också upplevas som något gott. 

Det finns dock en risk att dessa samtal kan skada den överlevandes kamp för ett gott liv. 
Denna möjliga risk bygger på en föreställning om att okunskap kan vara något gott. Den 
överlevande kan tänkas uppleva mer välbefinnande och lycka genom att inte veta hur nära 
döden varit eller vad som hänt under minnesluckan (Sandman, 2005a). Ambulanspersonalen 
kan då komma att rasera (delvis falska) föreställningar som den överlevande byggt upp och 
som gjort livet hanterbart. Förvisso kan det ifrågasättas om denna risk är verklig eller 
imaginär men oavsett detta förefaller det viktigt att den överlevande uppfattar erbjudandet om 
samtal som just ett erbjudande där denne själv beslutar och själv får ta visst initiativ för att 
samtalet/en ska bli verklighet. Mötet får inte heller förstås som en lösning på alla de problem 
som den överlevande kan ha eller något som denne ska känna tacksamhet för. 
 

Vårdansvar – ansvar för den andre 
Slutligen är vi framme vid den övergripande frågan om vad som utgör en rimlig gräns för 
vårdens ansvar när det gäller att återupprätta en meningsfull tillvaro eller acceptabelt liv för 
patienter och närstående. Normen att rädda liv, rätten till värdig/god död, autonomiprincipen 
samt principerna om att göra gott och icke-skada kan rama in gränserna för ett sådant etiskt 
vårdansvar. Oavsett var gränserna bör gå för ambulanspersonals ansvar i detta sammanhang, 
är det viktigt att framhålla att detta inte står i motsättning till att patienter som överlevt 
hjärtstopp kan stödjas av närstående i sin ambition och kamp för att nå ett gott eller 
acceptabelt liv. Omvänt kan överlevande patienter tänkas kunna stödja närståendes strävan 
mot samma mål. I de fall patienten räddas till livet infinner sig följdfrågan om 
ambulanspersonal även kan bidra med främjandet av ett acceptabelt liv efter den akuta fasen. 

Normen att rädda livet på de personer som drabbas av hjärtstopp är stark. Även 
människors preferenser att vilja leva tycks stark, samtidigt som detta liv inte enbart får 
innebära biologiskt liv utan även ett acceptabelt liv. Ett rimligt vårdansvar är att göra 
återupplivning på alla personer med behandlingsbart hjärtstopp. Det är rimligt att prehospitalt 
även ta hänsyn till patientens önskemål om en sådan behandling. Om det utifrån goda 
grunder, dvs. utifrån patientens syn på vad ett gott liv är, går att fastslå att fortsatt HLR 
innebär skada för patienten bör ambulanssjuksköterskor kunna avstå eller avbryta 
behandlingen. Den rådande normen för ambulanspersonal om att rädda liv tydliggörs därmed 
till innebörden att rädda fortsatt acceptabelt liv. I linje med detta går det också att tänka sig ett 
utökat vårdansvar i syfte att i eftervården främja överlevande patienters goda liv. Om 
ambulanspersonal har en unik kunskap som kan bidra med detta, förefaller ansvaret rimligt. 
Kunskapen skulle i så fall vara den om patientens minneslucka och uppgiften att främja den 
överlevandes känsla av sammanhang vilket tycks viktigt för ett gott liv. 

I förhållande till närstående är ambulanssjuksköterskors formella ansvar för närstående i 
detta sammanhang att: ”stödja patienter och/eller närstående i kris och vid behov hänvisa till 
annan expertis” (SOSFS 1997:18). Ett rimligt vårdansvar utifrån denna forsknings resultat 
kan vara att ambulanspersonals fokus ligger på att stödja närstående i kris, dels under 
pågående återupplivning och dels i samband med patientens död. Att göra gott mot närstående 
under återupplivning förutsätter oftast att en väl lämpad vårdare kan avsättas till att stödja 
närstående. När patienten avlidit ligger fokus på att främja en värdig/god död vilket ofta 
innebär att stanna kvar på platsen och där ge stöd till närstående. 
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Sammanfattningsvis skulle detta innebära ett utökat vårdansvar för patienten till att 
gälla del av eftervården. Vårdansvaret för närstående innebär en större betoning än idag på att 
stödja och ta ansvar för dem. 
 
 
 

FORTSATT FORSKNING 
Licentiatavhandlingens resultat pekar på att doktorsavhandlingens fortsatta inriktning bör 
fokusera på hur ambulanspersonal kan uppleva etiska aspekter och problem vid vård av 
patient med hjärtstopp samt omhändertagande av närstående i kris. Utifrån forskningens tre 
empiriska studier av fenomenet ”att erfara hjärtstopp utanför sjukhus” bör en fjärde studie i 
form av teoretisk fördjupning kunna belysa centrala etiska aspekter och problem av betydelse 
för vårdandet. 
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ABSTRACT 
The primary responsibility of prehospital emergency personnel at out-of-hospital cardiac arrests (OHCA) is to 
provide lifesaving care. Ethical considerations, decisions and actions should be based in the patient’s beliefs 
about health and well-being. This study aims to describe patients’ experiences of surviving OHCA. By using a 
phenomenological approach, the study focuses on how OHCA influences patients’ well-being over time. Nine 
survivors were interviewed. Of out-of-hospital cardiac arrest is described as a sudden and elusive threat, an 
awakening in perplexity, and the memory gap as a loss of coherence. Survival means a search for coherence with 
distressing and joyful understanding as well as existential insecurity exposed by feelings of vulnerability. Well-
being is found through a sense of coherence and meaning in life. These study findings show survivors’ emotional 
need and a potential for prehospital emergency personnel to support them as they try to make sense of what has 
happened to them. 
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The number of people in Europe who experience out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) treated by the 
Emergency Medical Services are estimated to approximately 275,000 of which 29,000 survive to hospital 
discharge (Atwood, Eisenberg, Herlitz & Rea, 2005). Resuscitation attempts are unsuccessful in 70% to 95% of 
the cases (Baskett, Steen & Bossaert, 2005). For example, the one-month survival in Sweden is estimated to 7,3 
% (Herlitz, Eriksson, Svensson, Kongstad & Silferstolpe, 2006). 

The primary objective at OHCA is the patient’s life. Other concerns are the patient’s future quality of 
life or a dignified death for the patient. Ideally, in situations with central values at stake and out of respect for 
patient autonomy, the patient’s perspective should be consulted and the patient should be involved in decision-
making around treatment. From a caring science perspective, an important responsibility is to provide care that 
ethically matches the patient’s world, supports the patient’s participation in health and care processes, and 
ensures that the patient’s perspective is considered (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Further, the Swedish Healthcare Act (SFS 1982:763) supports the patients’ right to self-determination and 
integrity. That is, consulting the perspective of the patient is supported by strong ethical norms in the healthcare 
context. However, involving the patient in decision-making is normally not possible in cases of OHCA. Hence, 
prehospital emergency personnel1 will have to decide on cardiopulmonary resuscitation using their own 
discretion, weighing aspects such as chance of survival, prospects for a future life of acceptable quality and to 
what extent the patient will be robbed of a dignified death if cardiopulmonary resuscitation is unsuccessful. 

There are two ways of revealing the patient’s perspective before he or she experienced OHCA. One is 
to conduct research with patients without previous experience of OHCA, primarily providing knowledge based 
on patients’ presumptions. This will give a biased perspective, only considering those who have not actually 
experienced OHCA. Another way is to carryout research with patients that have survived OHCA, primarily 
resulting in knowledge based on patients’ experiences. This will also result in a biased perspective, only 
considering the perspective of patients for which cardiopulmonary resuscitation was medically successful. 
However, this latter perspective can provide important knowledge more in line with the above ethical 
perspective. This knowledge is valuable in itself for understanding how these patients experience their situation 
and highlighting possible ethical problems in this situation. The knowledge can also be instrumentally valuable 
to the decision-making and future care of these patients. Without the survivor’s perspectives it will be more 
difficult to discuss ethical problems surrounding OHCA since facets of the situation of ethical importance might 
be overlooked. Moreover, even if we find research regarding the experiences of other heart related problems, like 
myocardial infarction and heart failure, it is not evident that these experiences are similar to the experiences of 
OHCA because of the fact that OHCA seemingly is a more radical threat to life. Likewise, in comparison with 
in-hospital cardiac arrest, OHCA occurs in a situation were there is less preparation to handle a cardiac arrest. 
Hence, there is a need to explore the experiences of patients surviving OHCA as they recount it in their own 
words. 

Previous research consulting the OHCA survivors’ perspective has mainly focused on their quality of 
life after survival, often based on instruments of quantitative assessments2. Research shows a complexity 
difficult to describe, partly because the term “quality of life” and its meaning is dependant on the instruments 
used. Previous qualitative research deals mainly with the experiences of living with an implantable cardioverter 
defibrillator (ICD). One study of near death experiences among OHCA survivors has been found. 

Research on quality of life after survival shows that anxiety, depression, anger, stress, and confusion 
were highest at hospital discharge and decreased during the first year. Denial was high throughout the first year 
while memory and cognitive construction ability were impaired throughout the entire year (Dougherty, 1994). In 
the first six months physical and social function improved as well as mental health. Anxiety and likelihood of 
depression remained high between one and 12 months after discharge. Depression affected social function and 
those who felt anxious experienced less health improvement (Kamphuis, De Leeuw, Derksen, Hauer & 
Winnubst, 2002). Six months after hospital discharge most survivors had an acceptable health-related quality of 
life in terms of functional ability such as vision, hearing, speech, ambulation, dexterity, emotions, and cognition 
(Nichol et al., 1999). Quality of life was slightly poorer compared with a population of stroke patients of about 
the same age that had known seriously impaired quality of life (van Alem, Waalewijn, Koster & de Vos, 2004). 
Summary scores of quality of life were not significantly different from national norms, but sub scores ‘‘role-
physical’’ and ‘‘role-emotional’’ showed significantly lower values (Horsted, Rasmussen, Meyhoff & Nielsen, 
2007). Health-related quality of life improved greatly throughout the first year, especially regarding emotions, 
physical mobility and sleep, while life satisfaction was low within two weeks after the cardiac arrest. Even 
though there was an improvement, survivors’ life satisfaction was much lower in comparison with a control 
population (Lundgren-Nilsson, Rosén, Hofgren & Stibrant Sunnerhagen, 2005). After the first year, survivors 
seemed to be grateful and to enjoy a relatively unrestricted life (Stiell et al., 2003). The quality of life around six 
months to 5 years was good and forty-nine of the fifty survivors judged their life as worth living (Saner, Borner 
Rodriguez, Kummer-Bangerter, Schüppel & von Planta, 2002). Quality of life 2 to 8 years after the cardiac arrest 
was similar to the general population (Bunch, White, Khan & Packer, 2004a). After 15 years survivors were 
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often found to have a good physical and mental condition and showed a general positive attitude. They lived an 
active life with regular physical exercise and hobbies and also took an interest in their own health. They were 
overall quite satisfied with their quality of life (Harve et al., 2007). In conclusion, even though previous research 
seems to show that OHCA survivors generally assess their quality of life as good, these quantitative studies show 
nothing about what affects their quality of life or the strategies or factors that affect restoration of quality of life. 

Memory function among OHCA survivors has also been studied. Survivors reported more memory 
complaints in comparison with a general healthy older population (Bunch et al., 2004b). Six months after 
resuscitation 11% to 28% (depending on the test) of the survivors were cognitively impaired when memory, 
attention, and executive functioning were tested, while 58% scored unimpaired for all tests (van Alem, de Vos, 
Schmand & Koster, 2004). Impaired recall memory and intact recognition memory was found when cognitive 
function was assessed between 2 months to 1 year after OHCA. Episodic long-term memory was poorer 
compared to the control group, particularly in verbal and spatial memory. Moderate or severe impairment was 
found in 37% of the OHCA cases (Grubb, O'Carroll, Cobbe, Sirel & Fox, 1996). When ten patients who had 
previously been found to have memory impairment after OHCA were assessed after 3 years, both recall and 
recognition memory were found to be poor and persistent, implying that non-selective brain injury may be the 
mechanism (Drysdale, Grubb, Fox & O’Carroll, 2000). 

Studies have indicated that approximately 10% to 20% of cardiac arrest survivors report an ability to 
recall specific details of their resuscitation from the period of cardiac arrest. These cognitive processes are 
consistent with near death experiences (Parnia, Spearpoint & Fenwick, 2007). However, the incidence of near 
death experiences among OHCA survivors appears to be extremely low (Martens, 1994). 

Previous qualitative research concerning OHCA survivors’ perspective focuses on patients’ experiences 
of living with an implantable cardioverter defibrillator (ICD). In managing life after cardiac arrest, it was found 
that different strategies were used for handling memory loss, electric shocks from the ICD, restrictions in driving 
and the rehabilitation in general during the first year of rehabilitation (Dougherty, Benoliel & Bellin, 2000). 
Anxiety, uncertainty, disappointment, frustration, unexpected barriers, acceptance of and dependency on the ICD 
played a major role in the survivor’s lives during the first year after ICD implantation. Well-being improved 
throughout the year, beginning with a focus on regaining physical health. Reflection on the impact and 
consequences of the cardiac arrest was reported more often in the late period of the first year (Kamphuis, et al., 
2004). Living with an ICD after a sudden cardiac death experience made death a symptom to be treated by 
technology. Threatened by death, survivors felt a loss of control and a profound change in their lives. Gradually, 
survivors took measures to regain a tentative control and conditional acceptance. Considering what is most 
important in life helped them decide how to redefine their lives. They needed to reshape and redefine their lives 
while living with uncertainty, continuing discomforts, and getting on with life. If they were unable to learn to 
manage fear of death, they became paralyzed, isolated, and afraid to live. During this time, they continued to 
create a new vision that focuses on life while forestalling death (Dickerson, 2002). 

In conclusion, none of the cited studies focus on patients’ experiences of the OHCA event itself and its 
influence on a good life. New or concealed aspects from such an experiential patient perspective can give a 
better understanding of how the decisions to resuscitate, and the care that was given, affected the lives of the 
survivors, which supports change or increase the care given by prehospital emergency personnel. To fill this gap 
of knowledge, a study with a phenomenological lifeworld perspective was conducted. This study aimed to 
describe patients’ experiences of surviving OHCA, focusing on how OHCA influence their well-being over time. 

METHOD 
This study had a qualitative, descriptive and explorative design founded in lifeworld phenomenology and caring 
science. The phenomenological idea “to go to the things themselves” means to do justice to the everyday 
experience and to describe phenomena as they are lived. For the researcher, to honor the lived experience means 
to take a position that “the thing”, i.e. the phenomenon of study, “shows itself” (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 
2008). The lifeworld that is in focus is the world experienced by people and the horizon from which the human 
world and experiences are described. The lifeworld is also the lived world that human beings access through the 
body subject. Comprehensions, memories, and perceptions together with emotional and cognitive response to the 
world are embodied (Merleau-Ponty, 2002) and need to be considered as such if caring is to be meaningful to 
patients (Dahlberg et al., 2003, 2008). Within a caring science approach, patients’ lived perspective is given 
priority and is considered central to the ethics of caring. This ethical perspective rests on the idea of patients’ 
well-being as a central goal of health care and the caregiver’s ethical responsibility to promote this goal. 

The method used in this study was qualitative interviews, which were analyzed for meaning in 
accordance with Reflective Lifeworld Research (RLR). The result was a description of how OHCA survivors 
experienced the event and its influence on their well-being over time, which is the phenomenon of study. The 
essence of the phenomenon was described as well as the particular meanings, which show depth and individual 
nuances of the phenomenon (Dahlberg et al., 2008; Dahlberg, 2006; Dahlberg & Dahlberg, 2003; 2004). 
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The RLR-approach is based on an attitude of openness to the lifeworld, which requires openness to the 
research situation, the research question, and to oneself. The researcher focuses on the phenomenon of study 
with a willingness to see its all aspects, its related events and objects in new ways without presuppositions about 
meaning. This approach requires an open relationship with the phenomenon and sensitivity to the complexities 
of the lifeworld. In interviews, openness means an honest will to listen, to see and understand with respect to the 
phenomenon. An atmosphere where both the interviewer and participant are present to each other in the deepest 
sense contribute to openness, and hence to the explication of the meanings of the phenomenon (Dahlberg et al., 
2008). It is impossible to cut off one’s pre-understanding, but it can be “bridled” from having an uncontrolled 
effect on the evolving understanding. “Bridling” also means the restraining of one’s pre-understanding in the 
form of personal beliefs, theories, and other presumptions that otherwise would mislead the understanding. 
“Bridling” covers the whole event of understanding so that the phenomenon is not understood quickly, too 
carelessly.  The researchers’ phenomenological stance is characterized by a kind of active passivity in which the 
phenomenon should be allowed to show itself in its own pace and way, i.e. allowing the phenomenon to keep its 
indefiniteness as much and as long as possible. “Bridling” is thus systematic and careful scrutinizing of how the 
understanding of the phenomenon and its meanings comes to be (Dahlberg & Dahlberg, 2003; Dahlberg, 2006). 

Settings and Participants 
The participants were provided with acute care by four different emergency medical services in five healthcare 
regions in the southern part of Sweden and in a variety of urban areas. At the time of the out-of-hospital cardiac 
arrests, four of the participants were living in towns with less than 50,000 inhabitants, three in towns with 50,000 
to 100,000 inhabitants, and two in towns with 100,000 to 500,000 inhabitants. Prehospital emergency personnel 
with varying formal education provided acute care to the participants. 

The participant selection was based on purposive sampling (Polit & Beck, 2007), directed toward adult 
women and men who had survived OHCA with cardiac etiology and been treated and cared for by emergency 
medical services. The probable cause of the cardiac arrest had been stated as heart disease at the time of the 
initial care by the prehospital emergency personnel in “The National Register of Out-of-hospital Arrests” and/or 
by the participants themselves. The participants had been discharged from hospital at least six months prior to 
the interviews. It was also the aim to obtain a large variation with regard to the participants’ characteristics to 
contribute to important variations in data. Hence, the participants’ age, time between cardiac arrest and 
interview, length of memory loss, and location of the cardiac arrests varied. None of the participants had to be 
excluded for not meeting the inclusion criteria. Seven of the included participants contacted the researchers 
themselves after reading an article in a local newspaper where the research study was presented. Two 
participants were found with support from The National Register of Out-of-hospital Arrests in which all 
prehospital documentation of OHCAs is done by the PECs. Among other things, probable cause of the cardiac 
arrest is documented (see: Herlitz et al., 2006). 

The participants in this study are eight men and one woman between 44 to 70 years of age. The time 
between cardiac arrest and interview varies between six months and 15 years. Seven of the participants suffered 
cardiac arrest six months to 3 years prior to the interviews. Memory loss (more or less total) was estimated by 
the participants themselves and varied between five minutes to ten days. All cardiac arrests were witnessed by 
one or several bystanders. In five cases cardiopulmonary resuscitation was initiated by bystanders, in two of 
these cases a professional first responder, i.e. a health care professional who witnessed cardiac arrest in a public 
setting, initiated cardiopulmonary resuscitation. In one case the patient regained circulation spontaneously 
without any cardiopulmonary resuscitation initiation. Two cardiac arrests occured in public places, two in work 
places, one in the participant’s home, and one in the street. In three cases the cardiac arrests occurred in the 
ambulance, hence witnessed by prehospital emergency personnel who initiated cardiopulmonary resuscitation. 
All participants had an ICD implanted with the purpose of secondary prevention. All patients lived in their own 
homes and received retirement pension at the time of the interviews and one was retired before the cardiac arrest. 
Two had some home-help service. 

Data Collection 
The interviews (by AB) took place in the participants’ homes and were recorded with a digital dictaphone. The 
participants were informed about voluntary participation and the right to withdraw from participation without 
stating a reason for doing so. Later, following repeated listening, the interviews were transcribed verbatim. The 
transcribed text was analyzed for meaning through lifeworld descriptions of the experience of an out-of-hospital-
cardiac-arrest. Markings in the texts were made for non-verbal information such as intonations, periods of 
silence and hesitations and as far as possible for emotional expressions such as sighing, laughing, and crying. 
The length of the interviews varied between 45 and 89 minutes, transcribed into approximately 300 double 
spaced pages of text. The opening question in the interviews focused on the experience: “Could you tell me 
about your experiences from the time when you had your cardiac arrest?” After this, open-ended questions were 
asked to reach a deeper understanding about the things the participant regarded as belonging to the phenomenon, 
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the lived experience of the OHCA: “How is that . . . ?”, “How was it for you that (when) . . . ”, or “Could you tell 
me more about . . . ?” The aim of these follow-up questions was to encourage lived and experiential reflection. 
To enhance quality of data the interviewer encouraged the participants to talk openly about their experiences of 
the phenomenon. Attempts by the interviewer to be sensitive and flexible, and at the same time with the 
phenomenon in focus, aimed to stimulate the participants to give descriptions through spontaneous and relevant 
answers. The elucidatory follow-up questions aimed to encourage reflection and hence increase the richness and 
quality of data. 

Data Analysis 
The data analysis has a tripartite structure that can be described as a movement between whole – parts – whole. 
In a phenomenological and “bridled” attitude (Dahlberg et al, 2008), the researcher is aware and reflective, and 
tries to be as open as possible to both the generalities and particularities of the phenomenon and its meanings. It 
is essential that each part is understood in terms of the whole, but also that the whole is understood in terms of its 
parts. In the process of analyzing data for meaning, the search for essence, is carried out through a flexible 
dialogue with the text, actively questioning data, interrogating data, as Gadamer (1995) proposes, watching a 
particular meaning as a figure against the others as background, then taking up another one making it a 
temporary figure, and so on (Dahlberg & Dahlberg, 2003; Dahlberg et al, 2008). 

In this study, data analysis began with an examination of the parts. The analysis searched for the 
otherness, the divergent, new, and surprising. Decisive questions were asked of the interview texts, always with 
the phenomenon in focus and with a bridled, sensitive and reflective stance. Based on an understanding of data 
as a whole and with the phenomenon in focus, attention was directed toward the meanings in the data. The 
meaning was scrutinized with patterns and clusters of meanings in mind. When each interview had been 
analyzed and clustered separately, the clusters from all interviews were put together in a larger collection of 
clusters that were preliminary and data-close, i.e. without any decisive changes of the participants’ statements. 
During this operation, some clusters were divided while others were joined, which gradually resulted in 29 
clusters of meaning. 

Finally, the texts were once again studied as a whole but now with a more extensive understanding than 
before. The essence of the phenomenon was searched for by relating the meaning clusters to each other, as well 
as moving back and forth between concrete and abstract meanings. Slowly, a pattern and a meaning structure 
emerged. The phenomenon’s essence was articulated as well as seven constituents of meaning. The resulting 
description illuminates the most abstract and invariant meaning of the phenomenon for this context of care, as 
well as the variations of meaning, i.e. the phenomenon’s particular aspects. Focusing on the phenomenon under 
investigation, an open dialogue was kept between the researchers during the whole process of the data analysis. 

Ethical Considerations 
This study, conducted between November 2005 and January 2006, conformed to the principles outlined in the 
Declaration of Helsinki (World Medical Association Declaration, 2005). According to Swedish law, there is no 
need for an ethical board review if written consent has been obtained from the participants and if the study does 
not involve physical intervention (SFS 2003:460, The Act Concerning the Ethical Review of Research Involving 
Humans, revised 2004:198). Written consent was obtained from the participants in this study. The head of The 
National Register of Out-of-hospital Arrests approved the use of the register in obtaining participants to this 
study. 

RESULTS 
Out-of-hospital cardiac arrest is a sudden and elusive life threat that strikes in the midst of everyday life. The 
threat becomes apprehensible when a new understanding of the event is found. That involves the insight of a 
sudden and not easily influenced event, feelings of responsibility and guilt for what has occurred, and belief in 
fate. The awakening from unconsciousness takes place in a world of perplexity with insecurity about time, space 
and events, and only with fragments of recalled evident experiences. Such awakening means loss of control, 
incoherence and a sense of exposure. Upon first regaining consciousness, when the world becomes evident, 
thoughts return to everyday problems, apparently without reflection on the life threat just overcome. The 
memory gap following the cardiac arrest is difficult to capture and temporarily interrupts a sense of the flow of 
time, making it hard to place events in time. It is only through the intertwining of significant memories that the 
event is linked to the present. This linkage contributes to a coherent awareness and sense of well-being when 
attempts to find answers to existential questions fall short. The growing understanding can be shocking, 
afflicting, and without comprehensive answers, demanding identity, coherence, and meaning to be re-created out 
of a re-evaluation of body subject, health and previous life. The body, and thus life, appears vulnerable, insecure, 
and restricted. Existence is constituted by fear and insecurity that vary in time, space and contents but also by 
surprise, gratitude, and joyfulness of continued life. Existential questions and thoughts entail suffering when life 
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meaning is concealed or lost, and convey well-being when meaning is recovered and comprehensive. Anxiety 
and insecurity appears at thoughts of bodily deterioration, vulnerability and the finiteness of life.  Anxiety and 
guilt occur concerning how death or bodily limitations will affect the lives of significant others. However, 
existential questions also have the power of conveying well-being when meaning is found. 

By confronting threats against well-being and existence, confidence and joy of life is strengthened. 
Returning to everyday activities gives existence some stability, clarity, and contributes to a sense of coherence. 
There is a turn toward a changed life with new characteristics where well-being and meaning emerge through 
valuable human relationships. Well-being and suffering get new meanings and coherence, which can be found 
when everyday existence incorporates the life threat that, at least temporarily, has passed by. 

The essential meaning of surviving OHCA is further understood by the following constituents: Sudden 
and elusive threat; Awakening in perplexity; The memory gap – a loss of coherence; Searching for coherence; 
Distressing and joyful understanding; Existential insecurity in the traces of vulnerability; Well-being through 
coherence and meaning in life. 

Sudden and Elusive Threat 
To survive OHCA is a phenomenon that suddenly ruptures everyday life, where well-being and continued life is 
self-evident, lived without reflection: “I didn’t know that these things could happen, it was . . . beyond my 
ordinary world.” The surprise and elusiveness of having been close to death is almost total, regardless if there 
were warning signs of an approaching cardiac arrest or not. In the acute phase, the life threat is pushed away, 
denied or placed in the background in the acute phase. The elusiveness makes the thoughts blurred, later making 
those memories from the time close to the cardiac arrest unreliable or questionable. A man who experienced 
warning signs before the cardiac arrest tells us: 

I don’t know if one understood that it was . . . that it was something that could be life 
threatening or so . . . I don’t believe . . . that I, I don’t know what I thought but . . . I suppose 
that I thought, truly it can’t be possible that this could be . . . the end, already at this age.  
 
When warning signs appear there is surprise, loss of control and shock. Pain, discomfort and fear 

occupy the body and thoughts, and increase the sense of falling helplessly, without any possibility of control or 
power over what is happening. However, even though there is confusion, the situation is at the same time partly 
comprehensible through fragments of logical thoughts in the attempts to regain control.  

When this happened then, anyway . . . it [the pain] came rather quickly from that point when I 
turned off the vacuum cleaner, from the basement and carried it up and put it in the closet, I 
felt at once that it hurt in the heart . . . and went up and out on the balcony here in the fresh 
air. I thought that I . . . uhh [inhale air] made these breaths then but it didn’t help. Instead it 
came, within two minutes I had an incredible pain in the chest. Therefore, I immediately went 
to rest on top of the bed . . . upstairs then, in the bedroom and cried to Anna because she stood 
in the kitchen and was talking to a friend on the phone, but . . . So she didn’t quite hear me 
then . . . but then I cried a couple of times more because I was getting more and more pain, 
and I was laying down at that time then, I had laid myself down . . . I was kind of thinking to 
myself: ‘Now you Wilson, now you’ve got a myocardial infarction’. 
 
Later, surprise and guilt of one’s own ignorance arise in the light of memories from the time before the 

cardiac arrest. Surprise that cardiac arrest is not always preceded by obvious and unmistakable warning signs and 
guilt that leads to disappointment, self-accusations over a lost opportunity to discover the heart malfunction that 
later changed everyday life. At times, when there are no warning signs, or memories of such signs, surprise still 
appears over the sudden and unexpected life threat.  Uncertainty remains if the threat nevertheless should have 
been understood and if it is conceivable to anticipate and protect oneself against cardiac arrest. Elusiveness 
remains as a feeling of having not understood what happened. 

Awakening in Perplexity 
Wakening from unconsciousness means to be thrown out into a world of chaos and perplexity, with only 
fragments of evident experiences.  The changed world is full of insecurity, obscurity and uncertainty about time, 
space and events. It is unclear if experiences are built on weak memories, genuine memories or reconstructions, 
meaning that perplexity remains in later periods of life, emanating from doubts about the experienced events. 

Then I had a very weak memory of people visiting me . . . that, a weak memory. I know that 
they brought a CD with them because they told me so afterwards, er. But I have a weak 
memory of that. If it’s a genuine memory or not, that I don’t know because . . . since 
afterwards I have known that they have been there. 
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Awakening means loss of control with exposure, vulnerability and insecurity. Perplexity descends as 
consistency between objects and bodily experiences appear, but only to be replaced by chaos with shock and fear 
of what has taken place. Control and coherence is missing in the chaos of thoughts, perceptions and experiences. 
However, fear is sometimes accompanied by a sense of luck at having survived. A man experienced internal and 
external chaos at the awakening from unconsciousness: 

What have I done? Where am I? Where is Rose? I remember them . . . on the third so to speak. 
How is she? Who else is, so to speak, in this . . . chaos, er? How did I get out of here? To 
whom can I apologize? Because . . . suddenly I discover that this was because of me, er. To 
whom am I in debt? Do you understand? Guilt in other words, to what’s happened, er. And, 
what in the name of the Lord are all of these people doing here? 
 
In the midst of perplexity are fragments of distinct recollections of persons, objects and events. These 

are put forward, creating security as one recovers a sense of time, space and person. Holding on to evident 
memory images seems to contribute to a sense of coherence and a more manageable situation. Thoughts return to 
everyday problems, seemingly without reflection of the life threat that just passed by. Thoughts of future 
everyday life seem to push aside the insecurity, lifting well-being into the foreground, regardless of questions 
about remaining life. 

So then I more like stepped into this everyday again. ‘What is going to happen now . . . ahead? 
How sick will I become after this? What am I allowed to do later on? Can I play at the 
theatre? I thought very little on, immediately, thus I was ego-tripped here. I thought very little . 
. . on my wife and kids. Because, you know, I felt, I felt well again and thought it was like: ‘So 
what, it’s nothing to worry about. Now it’s just a matter of how I can, how quick I can be back 
on my feet again’ . . . and like that. But I didn’t think anything else would happen. 

The Memory Gap: A Loss of Coherence 
There remains a memory gap, an emptiness and loss that cannot be verbalized. For a while, the total memory gap 
can be hard to grasp as it verges on partial memory loss. Retelling of the memory gap is impossible, because the 
recognition, contact, and intentionality of this part of the past are broken. The words end where life was 
interrupted: “Then it happened, you know. Then, after this I don’t know anything about what’s happening . . . 
after this, then you know I got the cardiac arrest after that . . . ” However, clarity about total or partial memory 
loss is illusory and doubt remains.  

As I remember it now, I wasn’t thinking that much. It, it . . . in a way I suppose it’s like 
wakening up and not recognizing the environment // I suppose I’m trying to listen to: ‘Where, 
where the hell am I now?’ So it, it . . . I, I was laying there and, and I . . . I was answering 
when addressed, and I ate, and I slept, and . . . // . . . the first time so, so . . . yes, I took notice 
of it and then, this I must remember, it was an important part then. But then I sort of forgot it, 
in the daily routine // It, it was a very remarkable experience! 
 
The interruption in life seems at first to be without meaning and something that will remain elusive, 

confusing and incoherent. When a memory gap is described from a linear time perspective it is without meaning. 
From another perspective it is looked upon as an interruption or intermission of life, not as being without 
meaning. The memory loss has meaning in itself, in its absence of memories, and symbolizes a decisive event 
that needs to be placed in a greater whole and, furthermore, is important in understanding that life has been 
sustained. In this sense, cardiac arrest, unconsciousness and memory gap do not mean that life has been 
interrupted, but rather that life is always experienced in its presence and in its fullness, but certainly from a 
changed perspective. The memory gap constitutes an important dimension of existence as it means something, 
and is needed to create clarity and coherence in the continued life. Here, the linear time perspective is replaced 
by other perspectives of non-linear time perception, which is constituted of a network of intentionalities. The 
memory gap becomes meaningful when it is understood as a network of intentionalities. From this perspective, 
the past of the memory gap appears in the present through a chain of memory images and overlapping 
perspectives constituted by objects in the world and others’ accounts of the event. Like experiences of the past 
that are re-experienced in the present, future everyday and existential questions also appear in the present, as 
belonging to the lifeworld. 

It’s obvious that I, I . . . my senses realize . . . that you have been resuscitated, yes. But . . . still 
. . . so . . . No, I, I can’t imagine myself as being gone [dead] at any time! I . . . I have never . . . 
that’s a thought that has never crossed my mind actually. Even if I have . . . realized purely . . . 
rationally that you really have been gone, er . . . and that you have . . . kept on going. That you 
at least have experienced cardiac death. 
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The survivors’ stories about the memory gap and the retelling of what happened during this gap 
confirms the priority of the non-linear time perspective, partly because of its symbolically important meaning 
and partly because of the survivor’s insistent attempts to fill the memory gap with contents so that it can be 
coherent with the rest of life. 

Searching for Coherence 
Questions about the memory gap and loss of a short period of life, as well as a sense of losing something vital 
are formed in consciousness. It is difficult to grasp what has taken place, leaving anxiety about the unknown and 
how this might influence future life. There seems to be a need for clarity regarding the cause of the cardiac 
arrest, the memory loss, how survival became possible, and how close death had come.  A man makes fumbling 
efforts to understand: 

They couldn’t quite, with one hundred percent certainty tell me what it was, because I had fine 
coronary arteries and not . . . not in . . . the chambers and everything like that, er . . . yes. 
There is a tiny heart failure that I have since birth, as one sees it on ECG . . . so, at that time, 
they said you know, they wondered what it was when I arrived at Uppsala, but I suppose it was 
written in my papers. I said it was an old heart failure that I’ve always had so . . . but one 
doesn’t know if it could have been that . . . causing it? [Questioning intonation] . . . yes. 
 
Accounts of the cardiac event told from others are needed to create coherence. It becomes important to 

fit all pieces together and create an image of the event. Objective landmarks such as places and events are 
gradually put together, forming an understanding of the cardiac arrest. Others’ recollections become a starting 
point of new conceptions about how survival became possible. Connections between one’s own experiences and 
recollections from others are pondered, creating a new fullness. Dramatic images of the event create a new 
insight that becomes vital in the understanding of the life threat that up till now has not been fully understood. 

I had probably not realized, or hadn’t really any grip of what had happened and why I was 
lying there and . . . so. Also, you know, they have sort of told . . . told afterwards then, er, the 
whole event so to speak. And then, I suppose I’ve realized how close it really was then, er . . . 
or how horribly close it was then. 
 
The recalled accounts create coherence and become a starting point of a new understanding of life after 

cardiac arrest. The insight is fearful and afflicting. Identity, coherence and meaning now have to be recreated 
from a changed lifeworld where elusiveness remains. Some questions have not yet been answered: How could 
this happen, and why is it that I am alive? Who made my survival possible? 

Distressing and Joyful Understanding 
With increased insight follows afflicting and joyful discoveries. Experiences come into a new light, are 
understood differently, and generate hesitation and uncertainty of bodily abilities. Experiences related to the 
cardiac arrest and stories told by others about the content of the memory gap turn into a new insight from which 
the body and previous life are re-evaluated. The body is now understood as vulnerable and restricted. Feelings of 
guilt and gratitude accompany insights of causes and consequences of the event. The life prior to the cardiac 
arrest is scrutinized and sometimes is an unhealthy lifestyle found to be the cause of the cardiac arrest.  A new 
understanding of the body and existence appears from a changed and extended horizon where vulnerability has 
become evident. A woman tells how she gradually discovers her changed and restricted body with difficulties in 
walking and a hand malfunction: 

Before I quite understood the extent of what have happened, I’m pretty glad and in a good 
mood and felt that everything was rather good. That I didn’t think it was that dreadful. I 
thought that my hands were functioning quite well. I didn’t have . . . I didn’t recognize them as 
being . . . as I recognize them today then. 
 
A man tells how he gradually became aware of a changed body. Suddenly he realized that his heart was 

damaged and that he was dependent on the ICD that he first experienced as giving security and later as having 
become a risk: 

No-one thinks they are Superman, one starts up . . . giving everything, including recreational 
activities, and tries to work full time. And I felt after a while, as the autumn passed by, that it 
began to be adverse, more and more and more and more . . . And then, you know, I made 
another visit . . . and then they read of this ICD and then noticed that it had been ‘thinking’ 
twice this autumn, on . . . on ‘smacking’ but hadn’t done so. If they now have succeeded in 
postponing it with this fast pacemaker or . . . so. // Then, then suddenly it didn’t became a 
security any more! Then it was a moment of danger for me. 
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The lived life is examined and “sins” against a healthy lifestyle are brought to the surface, leaving guilt. 
Alternatively, regret about the previous unhealthy lifestyle is mitigated and looked on as something that cannot 
be undone. Awareness of an earlier healthy lifestyle seems to give way to a continued search for other 
explanations of the cardiac arrest. A woman is grateful for a healthy lifestyle earlier in life and thereby being 
spared feelings of guilt: 

I neither smoked nor drank or lived . . . somehow . . . such a life, instead I have really been 
living an orderly life and taken care of my children and carried on with my job, and sort of 
been training regularly, twice a week, and I’ve done everything one should. And for that I’m 
very grateful, not because I’m feeling especially well but just because I’ve been spared the 
guilt. 
 
New perceptions are shaped about how survival became possible.  The new insights also imply 

joyfulness and gratitude over continued life. Gratitude is felt for a miraculous, fateful and lucky survival, and 
sometimes in the discovery that only a few people survive OHCA. Gratitude is also aimed toward those who are 
perceived as lifesavers. 

Existential Insecurity Exposed by Feelings of Vulnerability 
Questions are asked when the cardiac arrest becomes real. Awareness of vulnerability exposes an existential 
insecurity that varies in content, time and space. Insecurity becomes evident through an understanding of how 
close death had been. Fear of another cardiac arrest creates feelings of powerlessness and exposure and it 
becomes evident that there is no guarantee for continued life, or a life as one would like it to be. The insecurity is 
reinforced by uncertainty about future existence and why life suddenly was interrupted, affecting daily living. A 
reason for survival is sought: 

Why me, then? Why did this happen to me? And if it now happened: Why was I saved then? 
They did a lot of things and . . . Yeah, what about now then? . . . How, how will it go on? This, 
this, I believe, is something that everyone who experiences something shocking like this . . . 
recognizes. 
 
Questions about possibilities and limitations of the changed body reveal an existential insecurity. This 

can show itself in fear and anxiety of functions and abilities in future life, and primarily whether life is 
meaningful or meaningless. A woman describes her situation: “This life, which I’m living now, is not a life I 
want to live. I mean it’s . . . okay, it’s bearable but it’s nothing [cries] which is . . . fun or . . . Everything is 
merely difficult . . . ” 

Although insecurity, over time, can be placed in the background and allow an everyday life that is 
characterized by well-being, reminding oneself of being bodily vulnerable can lead to existential suffering. Grief, 
anger and resignation that have appeared in the traces of worsening bodily functions are followed by feelings of 
limitation, exclusion, and isolation. These feelings can arise at any time, sometimes near the time of the cardiac 
arrest and sometimes many years afterwards. Insecurity and doubt about bodily abilities are increased by a 
reduced physical ability and strength while fear and uncertainty concerning activities and efforts contribute to a 
more cautious lifestyle, and at worst to passivity. When attention and reflection of the ICD occasionally are 
made, it awakens uncertainty, doubt, and fear of its function and presence. The ICD can suddenly be experienced 
as separated from the body, a reminder of a damaged heart and the risk of once again being stricken by a cardiac 
arrest. The ICD, which most often is recognized as a life preserving mechanism, can suddenly become a 
threatening device. Its mere existence as part of the body is a reminder of a damaged heart. Bodily abilities, 
however, are the foremost reminders of a changed and deteriorated body. 

One, one, one wants willingly . . . as a human that: ‘Well, now one is ill. Now it was all fixed, 
then it’s all right!’ This isn’t something like that! This feebleness that one has had afterwards 
is very paralyzing. It’s . . . when we are sitting like this, I don’t notice very much of it, you 
know . . . but just to move yourself physically makes you, all the time, a reminder of: ‘Yes, but 
you aren’t entirely well! You will probably never be well! Your heart is damaged! You, you, 
you have that handicap.’ And that . . . I’m like that, it’s not much fun then. And, and I suppose 
that’s a part of the anxiety then, that, yes you are . . . not completely . . . in your prime. And 
that’s, that’s also one of those things that . . . lie behind the anxiety. 
 
The new understanding of existence and bodily changes is also related to imagined ideas about 

significant others’ experiences of the cardiac arrest and life afterward. The concern can arise in immediately after 
the cardiac arrest as well as later, showing itself as fear about what one’s own death might imply for significant 
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others, or how worsening of body functions and increased burden will affect them. There is guilt for the situation 
that significant others have faced, or are at risk of facing and worries of how they will manage future life. 

Well-being Through Coherence and Meaning in Life 
Surviving OHCA means facing a changed life, where well-being and suffering have new meanings and are 
dependent on security and satisfaction found in a changed body. Strategies aim to meet and decrease threats 
against well-being and existence in order to reach existential security and harmony, demanding an understanding 
of the past, the present and the future from a new perspective. One way to decrease threats is to see the cardiac 
arrest in a lesser or subordinate place of importance for continued life: 

Perhaps it takes . . . twenty years before you get it next time, so. [Laughter] Something like 
that I tell myself, I don’t take it that bloody seriously. I . . . I don’t, actually. No, I haven’t 
made such a big deal of it afterwards either. 
 
Ways to mitigate the threats are to search for meaning and hope. A deeper meaning for the cardiac 

arrest is often sought, an inscrutable but still present meaning associated with the unlikely, fateful and lucky 
survival, or with life as it has come to be. Hope for future well-being and quality of life is also sought, both for 
oneself and for significant others. Another way to meet threats is by exploring the changed body and to some 
extent becoming reconciled with it. To understand, gain confidence in and reconcile with one’s body, bodily 
limitations are explored by developing sensitivity for its signals. A man tells about a failure when he tried to 
continue life as before, without this sensitivity: 

I stepped right into . . . in that violent . . . directly right into the fire. That’s not possible, er, 
instead . . . I can sort of . . . gradually and slowly, to a level where I think that I . . . it’s what I 
can manage. Where that level is, that I have no idea of, er. But, you know, it’s vital to listen 
now . . . to body and head . . . carefully, much more. 
 
Life becomes changed regardless how well the strategies work. Well-being and suffering are to some 

extent dependant on the security and satisfaction reached with ones’ changed body. Through re-evaluations, 
anxiety is decreased with gradual recovery of the body when the ICD is accepted. Joy and a liberating feeling 
with increased security and sense of control follow when insights are built on positive bodily and life 
experiences. A man tells how the cardiac arrest became a turning point to a better life: 

If we compare what I have now, then I have, then . . . now it’s completely different, you could 
say I’m living another life. Now I’m living at my own pace, you know, and I’m doing whatever 
I want during the day. I can go there if I want . . . yes, and I’ve have more [time] with the 
family, the grandchildren, all of that. So, it’s not even possible to compare! It’s much . . . more 
fun to live nowadays than [laughter] before, so to speak, er. Because, at that time it was 
stressful and one had work on one’s back, you know. 
 
Meaning and good life are found in security, support and care that are experienced in relations with 

loved ones or other people who care. Social relations appear to be important to experience one self as a whole 
human being with identity and coherence. To survive OHCA means to search for meaning and coherence in a 
changed life so that well-being can be experienced, in the present and the future. 

 

DISCUSSION 
A central goal for patients, as it is for all humans, is well-being or a good life. In the present study we found 
several aspects affecting the patients’ well-being and strategies used to reduce suffering and restore well-being. 
In the following section we focus on tree aspects of the studied phenomenon: being thrown off the natural course 
of life, the implications of a memory gap, and realizing a sudden threat against life. 

Thrown Off the Natural Course of Life 
It is obvious that the OHCA survivors in the present study were thrown off the natural course of life with a 
sudden interruption by a life threat. This is not to say that cardiac arrest and death are unnatural occurances in 
life.  However, “thrown off” suggests an unexpected, unthinkable, sudden, dramatic and shocking event, while 
thrown off the “natural course of life” suggests that one’s very existence has become uncertain. Experiencing 
OHCA could also be described as a sudden turning away from “a natural attitude” in which humans live an 
everyday life without any real attention or reflection on life itself and where health is taken for granted. 
Surviving OHCA places the survivors in another and different course of life. Zaner (2003) describes such a 
course from a phenomenological and patient perspective as one where illness and affliction place the stricken in 
a context of relative uncertainty, ambiguity, and fallibility. 
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An implication of being thrown off the natural course is that autonomy is threatened, as survivors 
become dependent on other people’s will, knowledge, abilities, judgments, decisions and actions. Zaner (2003) 
points out that when people become patients affected by illness or injury, they find themselves in numerous, 
unavoidable, trust relationships. They are obliged to rely on care from others that puts them in asymmetrical 
relationships of power that favor the caregivers. Patients may not even be able to reject medicine when they are 
victims of coma, totally reliant on caregivers and other resources. In line with this, Rawlinson (1982) describes 
patients’ affliction as involving some degree of “surrender of one’s autonomy and integrity” (p 77). OHCA 
patients in the acute phase are extremely vulnerable and fully exposed to the power of bystanders and prehospital 
emergency personnel and their judgment of the situation, without any real possibility to maintain their own 
integrity and autonomy while unconscious. However, in the present study no criticism was expressed about 
bystanders’ or prehospital emergency personnel breaching survivor’s autonomy by initiating cardiopulmonary 
resuscitation, nor the subsequent dependency that it created. On the contrary, gratitude was shown toward 
lifesavers. It seems like the “surrender of one’s autonomy and integrity” in itself did not cause any distress, 
unlike the OHCA, which caused both distress and discomfort. 

A main goal for the survivors was to find a new natural course in life where well-being was restored. 
The strategies that were used aimed at finding coherence and meaning as comprehension, value, and reason. 
Rethinking one’s understanding of phases of the arrest sequence helped restore a sense of well-being. This was 
also a strategy to restore well-being in the acute pre-cardiac arrest phase where some survivors interpreted their 
discomfort as warning signs and comprehended the situation as not manageable without help. Well-being in the 
early post-resuscitation period was primarily sought by finding coherence between memory fragments and the 
present situation. Later, when the world became more evident, well-being could to some extent be found if the 
experiences could be understood cognitively and affectively as coherent with everyday life. The new course in 
life meant a loss of notions and feelings of having control over life, forming a new sense of control based on a 
genuine insight into one’s own mortality. These findings are similar to Dickerson’s (2002) where survivors felt a 
loss of control that was met by attempts to regain a tentative control and conditional acceptance, reshaping and 
redefining their lives. Kamphuis et al. (2004) found that some survivors appreciated life more than before. 
Values, friendships and activities that were important before the cardiac arrest were reassessed. Compared to our 
study findings, this could be another way to describe “a new natural course in life.” 

To be thrown off the natural course of life and to try to find a new course in life are experienced by 
patients with cardiac arrests in hospitals, as well by patients with myocardial infarction and heart failure. 
However, experiencing a life threat caused by OHCA seems to be an even more unexpected and dramatic life 
threat than other heart related problems or when cardiac arrest occurs in hospitals. 

Implications of a Memory Gap 
Previous research shows that OHCA survivors sometimes suffer memory impairment. However, no previous 
research has, to our knowledge, focused on the implications that memory lost during the cardiac arrest can have 
on quality of life and well-being. The present study contributes to knowledge about such implications.  

Two issues are central in understanding survivors’ memory gap: intentionality and time. Intentionality 
is the body-subject’s concrete, spatial and pre-reflective given-ness and directedness toward the lived world. The 
lived and experienced body is in itself intentional, actively reaching out toward the world. The lived relationship, 
including consciousness, is intentional and always of something, pre-reflective and immediate (Merleau-Ponty, 
2002). For the OHCA survivors in the present study there was a changed intentionality regarding the difference 
between general and partial memory loss, something that could vary with time. However, the changed 
intentionality did not imply that the memory gap was without meaning. On the contrary, the memory gap was 
experienced as something despite the memory gap being void of memories. This “as something” became a 
reality that was incorporated into continued life. The meaning of the memory gap became clearly present in 
experiences of the past, and of its imagined influence for the future. The memory gap symbolized the cardiac 
arrest itself and was the cardiac arrest to a large extent. Merleau-Ponty (2002) argues that consciousness deploys, 
or constitutes time to one uniform level and thereby no longer exists as time but as a dimension of our being. 
Past, present and future are brought together in the subject’s experiences in the present, no longer existing as 
chronological time.  With this perspective, the OHCA survivor’s memory gaps of the past are experienced as 
significant parts of the lifeworld. 

In connection to the memory gaps, the survivors experienced an obscure, uncertain and incoherent 
world that could be explained by a changed intentionality. The broken flow of time created disorder in the 
chronological perception of time, recognition of people, and understanding of different events. In a sense, 
experiencing a memory gap could be described as being lost in the unknown. Courses of events during memory 
loss were built on real and/or imaginable coherence and explanation, which at worst could imply suffering when 
the life threat became real. However, there are possibilities to restore well-being by creating some meaning for 
the memory gap, closely connected to comprehension, value, and reason for survival. The experience of the 
memory gap as something more than negation becomes logical when the gap is viewed as present in the 
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survivor’s lifeworld. If the course of events during memory loss could be clarified, suffering might be explained 
as real or imaginable coherence. For instance, if the memory gap could be understood and put into a context 
where existential thoughts and bodily impairments could be explained and given meaning, life satisfaction and 
well-being could be supported. 

With cardiac arrest, it is typical to suffer a memory gap, which normally does not occur with other heart 
related problems. However, memory gap and its implications may be found when patients lose consciousness 
during various life threatening illnesses or conditions. 

Realizing a Sudden Threat Against Life 
Zaner (2003) stresses that what becomes forcefully prominent in illness is human finitude. In the midst of life, 
illness, suffering, grief, and loss, death becomes present as an existential reality. In the present study, being 
markedly close to death, the phenomenon of surviving OHCA means to experience one’s own mortality. Even if 
this life threat was realized before, closely after, or some time after the cardiac arrest, reflections on existential 
questions became unavoidable. The meaning of life, and its particulars, e.g., the possibility of continuing to 
work, travel, drive a car, or visit grandchildren, was reflected on. OHCA destroys pre-assumptions of control in 
life, awakening the survivor’s attention to the fact that the heart had failed. In this respect, our findings are to a 
large extent in line with those of Kamphuis et al. (2004) where ICD recipients reflected on their confrontation 
with mortality. This confrontation with death took a prominent place in the survivors’ perceptions. For some, the 
confrontation with the finiteness of life changed their approach to life and made them realize how fortunate was 
survival and that there are no guarantees in life. 

When illness enters life it provokes attention, as Zaner (2003) describes, and patients want to know 
what has gone wrong and how they should best contend with it. Kamphuis et al. (2004) describes how some 
OHCA survivors found it difficult to accept physical deterioration, becoming downcast, or angry. Others 
perceived their limitations in a positive way and tried to enjoy the opportunities they still had. The suffering of 
the survivors in the present study appeared in different ways depending on the consequences that the life threat 
had brought. The vulnerability of life affected survivors emotionally, and when bodily abilities were reduced it 
became evident that life had become limited. The existential insecurity and limitations of everyday life depended 
on how each survivor experienced the connection between cardiac arrest and suffering. This connection could 
become evident again later in life when suffering is perceived as originating in the OHCA. 

Well-being following a sudden life threat becomes possible by seeking a sense of coherence through 
reflection on the cardiac arrest and the remaining paths open for future life. Retrospectively, coherence is built 
on comprehensions or conceptions of what had happened, something that is related to how life is experienced. 
Looking forward, coherence is the imaginable future life and its meaning. Survivors can also search for a reason 
to explain the life threat, not unlike any person’s search for meaning in order to survive something.   Well-being 
through meaning seems to be the search for reason itself as a way to handle the sudden life threat. Well-being 
can also be experienced when the life threat is comprehended and put into a context where existential thoughts 
and bodily impairments can be explained and understood. However, this can also imply a need for re-evaluation 
to make it coherent. 

Kamphuis et al. (2004) found OHCA survivors experienced an increasing sense of security during the 
first year. They became happier and dared to undertake more activities. Some appreciated the newly found time 
and experienced life to its fullest. Some experienced complications that reinforced uncertainty about the body 
and the future, asking themselves “why me”? Compared to the present study, these experiences are described as 
a “distressing and joyful understanding.” The meaning in life was found in varied extent, from a meaningful life 
to one largely described as without any meaning. The survivors’ search for (new) positive values after the 
cardiac arrests indicated their need for a good or acceptable quality of life. This includes an adjustment to a 
changed life and to values that were generated by the cardiac arrest. Some aspects of well-being following 
cardiac arrest are based on re-evaluations of well-being. Sometimes, it seems as if survivors are forced into a 
strategy of persuading themselves that life after cardiac arrest is the good and desirable life. 

A sudden life threat can be experienced with other heart related problems, or life threatening illnesses. 
However, experiencing OHCA seems to be a sudden life threat where the patient’s survival is extremely 
dependent on circumstances, on a fortunate initiation of immediate life saving measures. The suddenness of 
OHCA is reinforced by its lack of obvious warning signs and commonly is the life threat that very frequently 
leads to death. 

IMPLICATIONS 
The present findings contribute knowledge about the phenomenon of surviving OHCA. This knowledge can be 
useful in post-resuscitation care that considers OHCA survivors’ needs to have feelings of well-being. Attention 
can be given to individual variations and expressions of survivors’ uncertain and fragmentary world during the 
entire hospital stay. Prehospital emergency personnel can be a resource in post-resuscitation care by assisting 
survivors to understand the connections that they find important. An intervention like this would mean a changed 
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and extended ethical and professional responsibility for prehospital emergency personnel. However, whether 
they have reason to adopt such a responsibility and its implications need to be further analyzed and discussed. 

METHODOLOGICAL ISSUES 
Objectivity and validity in this study was based on researchers’ open attitude, ability to be pliant, and sensitivity 
to the phenomenon in focus. To serve the scientific purpose, this attitude is rooted in phenomenological 
lifeworld epistemology and carried out in line with the RLR-approach, previously tested and found useful (cf. 
Sjögren, 2004; Johansson, 2005; Almerud, 2007; Hörberg, 2008). In the present study, the RLR-approach proved 
useful in our aim to explore and describe how OHCA survivors experienced the event and how it affected their 
quality of life. 

The interviewer’s (AB) pre-understanding about the research phenomenon is built on several years of 
clinical experience in prehospital emergency care. All of the research team members contributed to the attitude 
of “bridling,” which characterized the entire study’s conduct. As the results, to a large extent surprised the 
research team, it could be presumed that pre-understanding did not unjustifiably influence them. 

The strength of the present study is in the OHCA survivors’ descriptions of important dimensions of 
well-being and suffering, which contributes to how OHCA survivors’ lifeworld is understood. These findings 
show that OHCA is a life-changing event of great importance for survivors’ quality of life. 

The present study was limited to a North European society with its high technological care.  Surviving 
OHCA may have other contextual, social, religious and cultural variations.  The majority of the participants in 
the present study were men, limiting the possibility of drawing conclusions regarding gender differences. 
Finally, the time between cardiac arrest and interview could be considered a limitation because of memory 
difficulties when 11 or 15 years has passed. However, for two of the survivors, this life-changing event from the 
distant past seemed very much present in their lifeworld at the time of the interviews. 

FUTURE RESEARCH 
Future research could explore the difference between existing care of OHCA survivors and expanded care that 
entails increased ethical responsibility for prehospital emergency personnel. The role of patient autonomy in 
OHCA also needs to be examined, especially when considering that prehospital emergency personnel normally 
do not know anything about patients’ own values. Finally, the findings show that survivors may experience 
significant others as suffering as a result of the event, which calls for research exploring significant others’ 
experiences in connection to OHCA, both in cases where patients survive and when they die, which is planned to 
be our next study. 

END NOTES 
1 “Prehospital emergency personnel” will be used as a concept referring to different professions in the EMS such 
as prehospital emergency nurses (PEN), specialist nurses (SN), registered nurses (RN), emergency medical 
technicians (EMT), paramedics and others. 

2 The quality of life theory of Brülde (2003) defines a good life when one is authentically happy, i.e. one is 
happy for the ‘right reasons’ or on the ‘right grounds’. From such a standpoint, it could be questioned if, or in 
what extent, these instruments measure quality of life. For example, most quality of life instruments include 
things not belonging to a person’s quality of life, and there is also uncertainties regarding what these different 
instruments actually measure. 

3 “Significant others” is generally used in this article, irrespectively of other researcher’s use of narrower terms. 
“Significant others” is here used as a broad concept meaning family, close ones, relatives, spouses, friends, next-
of-kins, neighbors, persons from an extended family and other persons in a close, family-like relation to the 
patient. 

4 Here “well-being” has the same meaning as “happiness” in Brülde (2007), i.e. it is a combination of life 
satisfaction and subjective well-being as a complex mental condition, including both a cognitive and an affective 
component. A person is happy if he or she values their life positively and also feels good. 

5 Here “suffering” is understood as a combination of dissatisfaction and subjective discomfort. A person is 
suffering (is unhappy) if he or she values the life negatively and feels bad (Brülde, 2007). 
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Abstract 

When patients suffer out-of-hospital cardiac arrests (OHCA), significant others find themselves with no choice 
about being there. Afterwards they are often left with unanswered questions about the life-threatening circumstances, 
or the patient’s death, the emergency treatment and future needs. When it is unclear how the care, and the event 
itself will affect significant others’ well being, prehospital emergency personnel face ethical decisions. This study 
describes the experiences of significant others present at OHCA, focusing on ethical aspects and values. Using a 
lifeworld phenomenological approach, seven significant others were interviewed. The essence of the phenomenon of 
OHCA can be stated as: Unreality in the reality; Overwhelming responsibility; Inadequacy and limitation; Hope and 
hopelessness; Ethical considerations; Insecurity about the future; Trembling of life. These study findings show how 
significant others’ sense of unreality, inadequacy, and overwhelming responsibility at OHCA can threaten values 
deemed important for a good life. 
 
Keywords: crisis management; emergency medical services; ethics; families; quality of life; phenomenology 
 
 
 
 
 
 
Most patients who suffer out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) face a sudden and unexpected death. Resuscitation 
attempts are unsuccessful in most cases. Survival of all cardiac arrhythmia arrests in Europe is estimated to be 10,7% 
(Atwood, Eisenberg, Herlitz & Rea, 2005). To ensure that both patients and their significant others2 are treated with 
dignity several ethical decisions are required of prehospital emergency personnel1 (Baskett, Steen & Bossaert, 2005). 
Prehospital emergency personnel face the initial needs of bereaved significant others as well as their needs during 
CPR (cardiopulmonary resuscitation). They are the significant others’ first contact with the health service and their 
professional response is important to the significant others’ composure when a patient dies (Purves & Edwards, 
2005).  

Commonly prehospital emergency personnel have no objection to the presence of significant others at the 
resuscitation attempt. However, some think that significant others’ presence negatively impacts their ability to 
perform CPR and many feel uncomfortable with providing emotional support. A small number prefer to have 
significant others witness the resuscitation and a minority believe that significant others are better prepared to accept 
the death of the patient if they are present during resuscitation (Compton et al., 2006). Many prehospital emergency 
personnel consider the most important task at OHCA to be the care and attention of significant others as they begin 
to grieve (Steen, Næss & Steen, 1997). In Sweden, prehospital emergency personnel are expected to be competent 
and trained to handle the acute grief reactions of significant others (SOSFS 1997:18). 

Ethical Problems in Relation to Significant Others  

Research suggests that there are ethical challenges for prehospital emergency personnel in relation to significant 
others at OHCA. In a study of ethical dilemmas encountered by prehospital emergency personnel, Heilicser, 
Stocking and Siegler (1996) found that some personnel faced such dilemmas when significant others did not want 
resuscitation performed and the patient had no advance directives4 or Do Not Resuscitate orders5. A survey of 
ethical conflicts in prehospital emergency care by Sandman and Nordmark (2006) described decisions regarding CPR 
in OHCA. Personnel in this study found themselves caught between different requests made by significant others 
concerning the patient’s short-term and long-term interests. Sometimes significant others had expectations about the 
patient’s survival, and wanted the personnel to start CPR. When significant others opposed CPR, prehospital 
emergency personnel were unsure if the significant others had their own or the patient’s best interest in mind. 
Sometimes there is disagreement among prehospital emergency personnel regarding the initiation of CPR.  Some 
may want it for the sake of significant others, while others believe a dignified death for the patient is more important 
Næss, Steen and Steen (1997) described criteria for beginning CPR and found that significant others’ expectations 
influenced the decision either to abstain from or to cease CPR. If significant others feared a permanent vegetative 
state or more suffering or if they provided information about severe illness, the prehospital emergency personnel 
stopped CPR, particularly if the prognosis was poor. If the significant others believed that the patient was dead on 
arrival, personnel were more likely to abstain from CPR on elderly or severely ill patients. 

Significant Others’ Experiences of OHCA  

The presence of significant others during resuscitation has been the focus of research.  Studies show that almost 
every one who was present during resuscitation believed that, if faced with a similar situation in the future, they 
would want to be present (Doyle et al., 1987; Belanger & Reed, 1997; Meyers et al., 2000). This research was 
conducted in hospital settings, therefore the extent to which the results can be generalized to out-of-hospital settings 
remains uncertain. The National Association of Emergency Medical Technicians has, however, attempted to 
integrate this in-hospital research results into the prehospital setting (NAEMT, 2000). 
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Research shows that in situations of OHCA, significant others most often found no warning signs prior to 
the cardiac arrest. When signs of impending arrest were perceived these were often diffuse and difficult to interpret. 
The fact of a prior illness often led to the significant others’ misinterpretations and ineffective strategies that 
seemingly acquiesced in the patient’s denial of a serious illness, ultimately leading to a delay in calling an ambulance 
(Thorén et al., 2008). When the cardiac arrest occurred, the significant others then realized the seriousness of the 
situation and the need for immediate assistance (Weslien et al, 2005; Thorén et al., 2008). As the life-threatening 
situation developed, some significant others panicked when the patient stopped breathing and some contacted the 
emergency call service again for further support. These moments were described as unreal and difficult to 
comprehend. Some significant others were overwhelmed by fear of the patient dying and unable to initiate any 
action. Some felt a sense of hope while others realized that there was no hope. Some experienced themselves as 
being calm whereas others were in a turmoil (Weslien et al., 2005). The significant others sometimes perceived the 
patient as dead whereas others took action and put their faith in the arrival of the prehospital emergency personnel 
(Thorén et al., 2008). 

When prehospital emergency personnel arrived, the communication with significant others usually was 
short and perfunctory, or none at all. Their arrival gave a sense of hope and relief. Some significant others 
experienced the resuscitation as trying but necessary, others tolerated it well. Sometimes they experienced disrespect 
toward the patient. When resuscitation continued for a long time, they often worried that the patient might suffer 
permanent cerebral damage. When resuscitation failed, significant others’ stress increased and some expressed a wish 
for the patient’s death. Generally, significant others were unmindful of their own needs, neither expecting nor 
requesting care for themselves during the event (Weslien et al., 2005). 

Sometimes significant others did not expect the dramatic response and resuscitative efforts that were 
performed. Many thought that more was done than was needed (Schmidt & Harrahill, 1995). At unsuccessful out-of-
hospital resuscitation, a majority of significant others of patients not transported from their homes supported the 
prehospital emergency personnel’s decisions to withdraw CPR at the scene. On the other hand, 82% of those 
significant others of patients who were transported to hospital were also satisfied with the prehospital emergency 
personnel’s decision. However, three out of four in the latter group said that they would have accepted withdrawal of 
CPR in the patient’s home (Delbridge, Fosnocht, Garrison & Auble, 1996). Significant others did not want the 
deceased to be transported to a hospital after resuscitation was withdrawn or not initiated (Schmidt & Harrahill, 
1995). They expressed satisfaction with the personnel’s medical care and emotional support after unsuccessful 
resuscitation of patients who were not transported from their private residences. Significant others of those patients 
who were not transported to hospital seemingly had more positive emotional adjustments to the death (Edwardsen, 
Chiumento & Davis, 2002). 

In a study of perceptions, needs and mourning reactions among significant others who had experienced 
traumatic, sudden and unexpected deaths outside the hospital, Merlevede et al. (2004) found that almost half of the 
significant others perceived the manner of death notification as appropriate. Some expressed no opinion about the 
manner of death notification or experienced it as somewhat negative. They reported not being sufficiently informed 
by the prehospital emergency personnel in the mobile intensive care unit3 (MICU) about the intervention, the cause 
and the circumstances of death, which left them with unanswered questions. They also perceived long waiting 
periods before obtaining information and complained about the lack of support in the immediate aftermath. 
Significant others who witnessed the death or were present shortly after the death, felt that “taking leave of a warm 
body” was meaningful to them but only when they were sufficiently prepared by the staff. Schmidt and Harrahill 
(1995) found that half of the significant others chose to see the body of the deceased and were glad that they had 
done so. None of the significant others who declined to see the body regretted their decision. 

Research shows that the suddenness of the patient’s death leaves significant others stunned, out of control 
and anxious, with strong feelings of anger, guilt and helplessness (Rando, 1994). If a death is thought to have been 
preventable, significant others often look for someone to blame. The death is considered unfair and they search for 
reasons (Parkes, 1998). The manner in which the news of a significant other’s death is received can seriously affect 
how the bereaved grieve and cope (Wright, 1999). Persons experiencing the sudden death of a significant other may 
have more pronounced grief reactions than those who had been expecting the death following a period of illness 
(Lindemann, 1944). Sudden or unexpected deaths that left little time for significant others to prepare for the loss 
increased the traumatic burden, often complicating the grieving processes (Michel, Lundin & Otto, 2001). In 
addition, the morbidity rates among significant others who experience sudden deaths are significantly higher than in 
instances of expected deaths (Lundin, 1984; Wright, 1999). 

Significant Others’ Recovery  

Two months after the loss, many significant others still had unanswered questions regarding the cause and the 
circumstances of death, feelings of guilt with self-blame, and mourning reactions (Merlevede et al., 2004). Almost 
one third of the significant others wondered if the patient’s death could have been prevented (Schmidt & Harrahill, 
1995). Some complained about lacking information concerning the emergency treatment as well as future needs 
(Weslien et al., 2005). 
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In a study of significant others’ experience following the patient’s survival of sudden cardiac arrest and 
subsequent implantation of a cardiac defibrillator, eight domains of concern during the first year were identified. 
These included physical care throughout the first year, which shifted focus at three months to emotional care, 
memory loss, and monitoring. At the time of hospital discharge, the significant others worried about their ability to 
manage the demands of the survivors’ illness while also taking care of their own needs. Six months later they were 
still concerned with their own physical health, emotional stability, time management, flashbacks, and finding meaning 
in the experience. They were also concerned with the impact of the cardiac arrest on their sexual relationship with 
the survivor. The significant others worried about the survivor’s recovery, their response to a possible recurrent 
cardiac arrest, and necessary changes once returning home. After hospital discharge, significant others relied on the 
emergency medical services in crisis situations (Dougherty, Pypner & Benoliel, 2004). 

In summary, there is little previous research concerning significant others’ experiences of OHCA, 
cardiopulmonary resuscitation and death in the prehospital emergency setting that focuses on ethical aspects, values, 
and problems. The paucity of such research emphasizes the importance of investigating both short and long-term 
effects on significant others’ presence at OHCA as well as implications for the emergency medical services’ 
responsibility for significant others. It also seems probable that there are other ethical problems to discover in 
addition to prehospital emergency personnel’s decision-making and significant others’ presence at OHCA. 

In an earlier study, we described how OHCA survivors experienced significant others as suffering as a 
result of the event, suggesting the need for exploring the significant others’ experiences in connection to OHCA 
(Bremer, Dahlberg & Sandman, 2008). Focusing on the ethical aspects of these experiences from a 
phenomenological lifeworld perspective increases our understanding the lifeworld of those who have experienced 
OHCA with a significant other. By focusing on the phenomenon, we hope to do justice to the meaning of significant 
others’ everyday experience. It is our belief that such a starting point is a good one in illuminating ethical aspects. 
Knowledge from significant others who have experienced OHCA can increase understanding of how the decisions 
to resuscitate, and the care given impact the lives of the significant others. New or concealed aspects of OHCA may 
support changes in the care given by prehospital emergency personnel. Hence, to fill this gap of knowledge a 
phenomenological lifeworld study was conducted with significant others who have experienced OHCA, focusing on 
ethical considerations. 

 

Method 

This study used a qualitative, descriptive and explorative design founded in lifeworld phenomenology and caring 
science. The phenomenological idea “to go to the things themselves” (Husserl, 1970a) means to do justice to 
everyday experience and to describe phenomena as they are lived. For the researcher, to honor lived experience 
means to take a position that “the thing”, i.e. the phenomenon of study, “shows itself” (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström, 2008). The lifeworld is the horizon from which the human world and experiences are described (Husserl, 
1970b). The lifeworld is also the lived world that human beings access through the subjective body. 
Comprehensions, memories, and perceptions, together with emotional and cognitive response to the world, are 
embodied (Merleau-Ponty, 2002) and need to be considered as such if caring is to be meaningful to patients 
(Dahlberg et al., 2003, 2008). Within a caring science approach, patients’ lived perspective is given priority and 
specifically taken into consideration. Such an approach presumes the importance of significant others’ perspective 
(Dahlberg et al., 2003), especially where the suffering individuals in the large majority of OHCA cases are the 
significant others as they experience the death of the patient. The ethical perspective rests on the goal of promoting 
significant others’ well-being and their own participation in reaching this goal as well as the caregiver’s responsibility 
to promote it. 

Generally, health care can be described in terms of well-being and a good life for patients and significant 
others (Brülde, 2001). The idea of a good life is supported in different ways by different ethical perspectives. In 
virtue ethics, the good life is a comprehensive goal of ethics (Darwall, 2006a), in consequentialist ethics there is need 
for a value theory where the values of a good life can be incorporated (Darwall, 2006b), and in deontological ethics 
or principle based approaches the principles of beneficence and nonmaleficence are related to the good life 
(Beauchamp & Childress, 2001). In the present study, the concept “the good life” and values in a good life are the 
theoretical starting points for the discussion of ethical dilemmas and challenges. 

The research was guided by Reflective Lifeworld Research (Dahlberg & Dahlberg, 2003; 2004; Dahlberg, 
2006; Dahlberg et al., 2008). The RLR-approach is based on an attitude of openness to the lifeworld, which requires 
openness to the whole research situation, including oneself. The researcher focuses on the phenomenon with a 
willingness to see all its aspects, its related events and objects in new ways without presuppositions about meaning. 
This approach requires a willingness to be sensitive to the phenomenon and to the complexities of the lifeworld. In 
interviews, openness means an honest will to listen, to see and understand with respect to the phenomenon in its 
context. An atmosphere where both the researcher and participant are present to each other in the deepest sense 
contributes to openness, and hence to the explication of the meanings of the phenomenon (Dahlberg et al., 2008). 
The openness to the phenomenon works by way of  “bridled” process of understanding (Dahlberg & Dahlberg, 
2003; Dahlberg, 2006). The urge to slow down the evolving understanding includes restraining one’s personal beliefs, 
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theories, and presumptions of the phenomenon that otherwise could confound understanding. The researchers’ 
phenomenological and “bridled” stance is characterized by an active passivity in which the phenomenon is allowed 
to show itself in its own pace and way, i.e. allowing the phenomenon to keep its indefiniteness as much and as long 
as possible. “Bridling” is thus systematic and careful scrutinizing of how understanding of the phenomenon and its 
meanings comes to be (Dahlberg & Dahlberg, 2003; Dahlberg, 2006). 

Setting and Participants 

Participant selection was done with purposive sampling (Polit & Beck, 2007), directed toward adult women and men 
who had experienced a significant other’s non-traumatic OHCA with probable cardiac etiology, leading to survival or 
death. The participants themselves described the probable cause of the patient’s cardiac arrest as heart disease. The 
participants had experienced the OHCA at least six months prior to the interviews. The six-month time period was 
selected to avoid interfering with the acute grieving process. To ensure variations in data, participants were chosen to 
reflect a range of ages, varying lengths of time between event and interview, and a variety of relationships with the 
patients. Each of the seven participants contacted the researchers themselves after reading an article in a local 
newspaper that described the proposed research. 

The participants in this study were three men and four women between 39 to 64 years of age. Of the 
relationship with the patients, four were wives, one a husband, one a son and one a son-in-law. The time between the 
event and interview ranged from six months to four years. Three of the significant others experienced the patient’s 
survival and four the patient’s death. Three patients were pronounced dead at the scene and one in the emergency 
department. All of the surviving patients received an implantable cardiac defibrillator. Five of the cardiac arrests took 
place in homes, one in the street and one in an ambulance. CPR was begun by two of the participants and 
subsequently continued by the prehospital emergency personnel. In two other cases CPR was initiated and carried 
out by prehospital emergency personnel, one of which occurred in the ambulance. Two patients regained normal 
sinus rhythm without CPR and in one case was no CPR done. The patients and their significant others were cared 
for by three different emergency medical services in two healthcare regions in the southern part of Sweden. 

Data Collection 

The interviews (by AB) took place in the participants’ homes and were recorded with a digital voice recorder. The 
participants were informed about voluntary participation and the right to withdraw from participation without stating 
a reason for doing so. The opening question in the interviews asked about  the experience:  “Could you tell me about 
your experience when your significant other suffered a cardiac arrest?” After this, open-ended questions were asked 
to reach a deeper understanding about the things the participant regarded as belonging to the phenomenon and the 
overall lived experience of the OHCA: “How is that . . . ?”, “How was it for you that (when) . . . ”, or “Could you tell 
me more about . . . ?” Participants were encouraged to talk openly about their experiences of the phenomenon. 
Aiming to elicit spontaneous and relevant descriptions, the interviewer tried to be sensitive and flexible, and at the 
same time keep the phenomenon in focus. The follow-up questions were designed to prompt experiential reflection, 
thus increasing the richness and quality of data. 

Later, following repeated listening, the interviews were transcribed verbatim. The transcribed text was 
analyzed for meaning through lifeworld descriptions of the experience of a significant other’s out-of-hospital-
cardiac-arrest. Designations were made in the texts to indicate non-verbal information such as intonations, periods of 
silence, hesitations and emotional expressions such as sighing, laughing, and crying. The length of the interviews 
varied between 41 to 97 minutes. Approximately 290 double-spaced pages of text were transcribed. 

Data Analysis 

In a phenomenological attitude, the researcher is aware and reflective, and tries to be as open as possible to both the 
generalities and particularities of the phenomenon and its meanings. It is essential that each part is understood in 
terms of the whole, but also that the whole is understood in terms of its parts. In the process of analyzing data for 
meaning, the search for meanings is carried out through a flexible dialogue with the text, actively questioning data, 
interrogating data, as Gadamer (1995) proposes, seeing a particular meaning as a figure against the others as 
background, then taking up another one, making it a temporary figure, and so on (Dahlberg & Dahlberg, 2003; 
Dahlberg et al, 2008). 

The analysis in this study searched for otherness, the divergent and new, and the surprising. Decisive 
questions were asked of the interview texts, always with the phenomenon in focus and with a bridled, sensitive and 
reflective stance. Based on an understanding of data as a whole and with the phenomenon in focus, attention was 
directed toward the various meanings in the data, which was scrutinized for patterns and clusters of meanings. When 
each interview had been analyzed separately, the clusters from all interviews were put together in a larger collection 
of clusters that were preliminary and true to the data, i.e. with no crucial changes of the participants’ statements. 
During this operation, some clusters were divided whereas others were joined. 

Finally, the texts were once again studied as a whole but now with a more extensive understanding than 
before. The essence of the phenomenon was searched for by relating the meaning clusters to each other, as well as 
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moving back and forth between concrete and abstract meanings. Slowly, a pattern and a meaning structure emerged. 
The phenomenon’s essence was articulated as well as seven constituent meanings. The resulting description thus 
illuminates the most abstract and invariant meaning of the phenomenon for this context of care, as well as the 
variations of meaning. Focusing on the phenomenon under investigation, an open dialogue was kept between the 
researchers during the whole process of the data analysis. 

The phenomenon ‘the experience of out-of-hospital arrest’ from significant others’ lifeworld perspective is 
presented in the result section below. First is a description of the essence of the phenomenon, i.e. the meanings that 
in particular characterize the phenomenon. Then follow the various meanings that furthermore constitute the 
phenomenon. The constituents describe the more contextual and individual meanings of the phenomenon, and they 
also show the extensiveness and tension between the various meanings of the studied phenomenon. 

Human Subjects Protection 

This study, conducted between October and November 2005, conforms to the principles outlined in the Declaration 
of Helsinki (World Medical Association Declaration, 2005). According to Swedish law, there is no need for an ethical 
board review if written consent has been obtained from the participants and if the study does not involve physical 
intervention (SFS 2003:460, The Act Concerning the Ethical Review of Research Involving Humans, revised 
2004:198). Written consent was obtained from the participants in this study. 

 

Results 

Significant others’ OHCA implies a life threat that disrupts everyday life. The usual pace of events that one 
has come to rely on abruptly accelerates into a situation that is reduced to the now unfolding disaster. All sense of 
normality ends. Only the immediate catastrophe exists; it is a brutal and demanding reality and yet is pervaded with a 
sense of unrealness. Paying attention to one suffering cardiac arrest results in a collapse of everyday life. The initial 
surprise soon becomes a chaos of panic, shock and fear as the significant other realizes that he or she is solely 
responsible for helping the ill one. Demands and expectations are overwhelming. The sense of control is replaced by 
a feeling of helplessness, and there is a painful presentiment of the ill one’s death, whether or not it proves true. The 
sudden need to assume control of the situation is intertwined with a sense of inadequacy and limitations due to lack 
of knowledge, ability, courage and support. Regardless of one’s own actions, feelings of vulnerability and 
powerlessness arise in the face of the acute need to give immediate help as well as the realization that extended 
assistance will be required. 

While waiting for help to arrive, time slows and seemingly comes to a standstill. It is a restless and anxious 
wait, relieved at last when the prehospital emergency personnel arrive and take over. Loneliness and exposure are felt 
during ongoing efforts at resuscitation, when the significant other is caught between hope and dread. Depending on 
the extent to which the ill one’s condition is understood, thoughts alternate between deciphering the meaning of 
lifesaving measures and hoping for survival. 

Anxiety about the future develops as events return to a more usual state. Worries abound in unanswered 
questions and unanticipated loneliness amid fearful expectations. The experience shakes significant others to their 
very foundation as they realize the fragility of life. It becomes obvious, intellectually and emotionally, that it is 
impossible to prepare oneself for cardiac arrest or death and life is no longer taken for granted. 

The essential meaning of experiencing OHCA is further understood by the following constituents: 
Unreality in the reality; Overwhelming responsibility; Inadequacy and limitation; Hope and hopelessness; Ethical 
considerations; Insecurity about the future; Trembling of life. 

Unreality in the Reality 

Everyday life is suddenly interrupted by an unexpected life threat. Being caught off guard by the urgency of the ill 
one’s acute vulnerability increases the sense of unreality. There may have been warning signs in the ill one’s 
appearance which the significant other did not perceive as heart disease, much less the looming of a life altering 
event. There is no way to prepare for the incomprehensible shock that is coming. A woman describes the moment 
when her husband shouts from upstairs. Shortly afterwards she finds him in distress and a few minutes later, he 
suffers cardiac arrest: 

I was surprised that, that [he] was lying there at all! And in pain. There had been no indications of that earlier, in 
the morning that he . . . was in pain anywhere or complained about anything. That’s why I was surprised: ‘Why are 
you here? And . . . what, what is it now?’ I thought that perhaps it was . . . it was his back or something like that 
but then he said right away that ‘my chest hurts and the pain goes out in my arm’. 
 
Sometimes there is no premonition of what is to come. Certainly, in some instances there is a history of 

heart disease or symptoms that could have been interpreted as heart disease but often there are no warning signs that 
significant others have observed or understood. Everything happens suddenly and unexpectedly: 
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I was baking and I had my back turned to him and then I just heard that something fell over and then he was on 
the floor. It, he, he didn’t say anything, not . . . nothing about it hurting or that he was feeling ill. Then he just fell . 
. . fell on the ground in just, well, it didn’t even take a second . . . 
 
The initial surprise changes very rapidly into panic, shock and fear, which are expressed in illogical 

behavior, passivity or a frantic search for help. Shock and fear come with the realization of the threat and from a 
forboding that the patient is dead. Shock and fear are compounded by the uncertainty about what is happening and 
what can and should be done. Their irrational and frantic behavior is often later described by the significant others as 
incomprehensible: 

So I said: ‘What should we do? What should . . .? Phone! What should I do?’ You know, you get like that and 
you shout and . . . hit him on his cheeks . . . no life. And then I don’t know what got into me . . . I took a glass of 
water and threw at him! And that was totally insane! I who should have . . . I don’t know why I had the idea that 
he should have water. 
 
There is fear of making mistakes, sometimes based on ignorance and assumptions that mistakes can worsen 

the patient’s situation. The ill one’s desperate circumstance signals an acute need for help. At the same time there is 
the need to be cautious and to act correctly. Significant others can experience themselves as caught between the 
choice of making awkward life-saving attempts and risking injury to the patient. 

At that point, I didn’t know . . . It could be dangerous to do something! When you don’t know anything, it can be 
dangerous and sort of . . . if I now . . . // you had an enormous . . . you’re scared almost! When someone’s lying 
there and is almost totally like this [illustrates the patient’s facial expression] you get sort of, then you feel they’re 
very delicate, you know, and that you have to be careful with them. How, how . . . Is it possible that, can you injure 
them somehow? 
 
During this chaotic situation, there is a feeling of dread that the patient will die. Fear is fraught with 

uncertainty as the unwanted reality is considered, rejected and finally acknowledged. Comprehension slowly comes 
that the patient’s condition is serious and death is a possibility. An outward calm in the midst of this chaos may belie 
inner turmoil, deceiving those around the significant other. Above all, the urgency of the threat compresses the sense 
of time and gives the event a feeling of unrealness. 

‘What is this?’ you think. ‘What is this picture that from one minute to the next changes so completely?’ 
suddenly I’m here, he’s lying there poorly and the ambulance is on its way and all that follows with that. It’s, it’s so 
unreal . . . in your everyday life, so to speak, the way it just breaks into the picture of your everyday life . . . 

Overwhelming Responsibility 

Regardless of the patient’s condition, significant others find themselves responsible for many things. In a situation 
that feels unfamiliar significant others try to respond to the challenge that has suddenly befallen them. 

I sort of sat up there and comforted him and held him a bit, you know. Just to be close by, so that I didn’t leave 
him. // . . . I have no . . . previous experiences of being close to a situation like this with cardiac arrests or in any 
other serious, or that someone becomes unconscious or . . . I have never had to take care of someone very ill or 
anything like that so I . . . I was rather unfamiliar with the situation. 
 
The responsibility is fraught with feelings of losing control, lacking competency and frustration. A man 

describes feeling paralyzed and unable to live up to the responsibility when he found his father unconscious: “But 
there I was and it was like someone telling you to start speaking Italian. It’s like, if you don’t know it, you don’t know 
it. Because I just stood there . . . ” When the emergency call services is called, the significant others enter a world that 
feels alien. Time seems to stop with the overwhelming demands as questions are asked and instructions are given: 

’It can’t . . . there’s no possibility, please!’ ’Go back up, put down the phone and go back up.’ ’Yes, but please . . . 
I see this purple, I have felt the neck, I have felt the arm, I have checked: there is no pulse. It’s been quick, he’s died 
in his sleep.’ ’Yes, we’re on our way, but . . . can you . . .’ ’Yes, I can but . . . Please, I don’t think I have the 
strength.’ 
 
Sometimes there is little in the way of instructions and support from the emergency call services and the 

solitary responsibility continues in the face of one’s medical incompetence, loss of control and feelings of frustration. 
A man describes how he thinks that the conversation should have been and his thoughts about how it would have 
helped him to take action, regain control and competence. 

‘Great! Hold on! Are you on your mobile phone or there?’ or something ‘No, I’m on my way in the car’ ‘Ok, stay 
on the phone until you get there and then you can tell us what it looks like!’ Something like that she could have said 
perhaps: ‘Oh, yes, is it like this or that’ ‘I see! Then you should do . . . ’ Perhaps she could have helped me over the 
phone and done something. 
 
Immediate help is needed. A promise that an ambulance is on its way is comforting but does not relieve the 

significant others from responsibility. On the contrary, feelings of inadequacy and helplessness continue. Awareness 
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that an ambulance is coming intensifies the burden of being in a serious situation. The significant other is restless and 
anxious. Waiting for an ambulance seems to obliterate time. A woman describes the long period of waiting: 

I went here . . . I was nervous then and went up and looked at him . . . I ran up and down, up and down. 
When I was nervous I thought: ’What time it takes!’ They . . . I thought it took a long time. But there is no nearer 
[ambulance]. I felt that for a long, long time . . . 

Inadequacy and Guilt 

Feelings of inadequacy are grounded in the realization that it is impossible to fully assist the ill one. The ill one’s need 
is greater than one’s ability. In retrospect, the feeling of inadequacy in the acute phase often leaves significant others 
feeling guilty, especially when patients die. This feeling of self-blame arises later when there is time for reflection, and 
judgment about one’s own role at the event: 

Then finally he [the doctor] almost said: ’So, do you blame yourself almost or do you feel guilt?’ That’s how he felt. 
‘Yes, obviously you do!’ I said . . . perhaps I could have done something if I had known, if I had had [the 
cardiopulmonary resuscitation] training then. 

 
Blame can be fostered by significant others’ belief that they had not done everything to prevent the cardiac 

arrest, learned CPR before the event or asked others for help at the event. Even being present at the patient’s cardiac 
arrest itself can be a reason for blaming oneself. A man tells about the difficulties of shedding guilt about his inability 
to save his father’s life. Despite his belief that no one else would have succeeded in life saving attempts if they had 
been present, there is still uncertainty about his own guilt: 

They [significant others who were not present at the arrest] are more on the outside, you can say. They are not there 
and they can feel that I couldn’t have done anything . . . while . . . you yourself were there and then you feel: What 
could I have done? That or that or that? Even if there was nothing I could have done, it’s still . . . they didn’t 
experience anything, really. And then it can . . . it can be devastating to get the information. It’s terribly difficult but 
they can’t . . . well . . . they haven’t, they can’t take it on themselves, if I say it like that, which I don’t, but I mean 
. . . somehow, they can’t . . . they couldn’t do anything where they were, if you know what I mean. And they 
couldn’t have, they couldn’t have done anything if they had been there either . . . that’s how it is. 
 
The need to be relieved of guilt is expressed in different ways. Forgiveness is sought and sometimes 

anticipated through the prehospital emergency personnel’s assurance that the significant other did everything 
possible: “It would almost be nicer to know that you knew that . . . nothing you did would have made any 
difference.” Sometimes outside circumstances are blamed and the desire to be blameless is often grounded in a 
conviction that one did everything possible at the time. 

Significant others’ limitations and inadequacy in the acute phase is experienced as the inability to relieve the 
ill one’s pain and anxiety, or to perform CPR. Lack of knowledge, ability, support or courage can generate such 
feelings of inadequacy and limitation. The significant other may presume that nobody can survive cardiac arrest or 
that a cardiac infarction cannot cause cardiac arrest. If survival is considered impossible, one’s own efforts are 
automatically seen as insufficient and futile. Panic can interfere with one’s ability to perform chest compressions or 
mouth-to-mouth respiration despite knowing how to perform it. A sense of inadequacy impairs the ability to act. 
Significant others may believe that the situation cannot be managed without help from others and turning to other 
people for help seemingly confirms one’s own insufficiency. There is also fear of making mistakes or harming the 
patient. Such fear can degenerate into the paralysis of panic and failure to take any action.  Inadequacy becomes 
obvious with failure to assume responsibility. In the acute phase significant others feel exposed, abandoned and 
bewildered:  “And I thought: ‘Where the heck is the ambulance?’ sort of just sat there and was confused. I had never, 
I didn’t know what cardiopulmonary resuscitation was!” 

The solitary responsibility ends with the prehospital emergency personnel’s arrival. “ . . . that was a relief! 
Finally they arrived, now I can leave it to them, somehow.” The prehospital emergency personnel’s arrival is very 
much longed for as it instills hope and compensates for one’s own insufficiency. Hope is grounded in a belief that 
care can be initiated and life can be saved, or on the contrary, in the expectation that care will not be initiated and the 
patient pronounced dead. 

Hope and Hopelessness 

In the acute phase there is hope for the ill ones’ survival, even if only for a short time. This may be accompanied by 
resignation to the patient’s death or to an unrealistic belief in the patient’s survival. To be thrown back and forth 
between hope and hopelessness can be like walking in a swamp, jumping between thickets and perhaps falling and 
losing oneself in the quagmire – in despair and resignation. A woman accompanies her husband in the ambulance 
when she suddenly experiences contradictory feelings of hope and hopelessness where anxiety, powerlessness and 
uncertainty grip her: 

I realized that it was serious, otherwise they don’t stop the ambulance by the side of the road and . . . then I heard 
how this monotonous voice [from the defibrillator] spoke and, and that they were doing something and then this with 
his . . . breath and other things. Then I understood that it was something serious. Again you’re in this situation and 
don’t know: ’What should I do? Is there anything I can do?’ I mean, I realized that there was nothing I could do, 

 89



 

but how should I . . . act and, and I was sort of on the verge of crying too, you know, because there was this anxiety 
. . . I mean I was sitting there and maybe it was already over. What do I know? 
 
To be thrown between hope and hopelessness is chaotic, anxiety-ridden and stunning. Hope can disappear 

with discovery of the patient’s condition, or later when death is pronounced in an emergency department or at home. 
Hope depends on understanding that the patient is going to survive. Then the prehospital emergency personnel’s 
comments and actions are interpreted as signs of hope for the patient’s survival. Hope is reinforced with life-saving 
measures that are seen as urgent and meaningful. When the patient dies, however, hopelessness dominates and the 
prehospital emergency personnel’s life-saving measures are experienced as futile. Then there may be doubt and 
resistance against continued treatment. Time seems to stop. 

In the beginning I thought: She [the ambulance nurse] was going on and on, and it was all lines [on the electro 
cardiogram monitor] . . . so I thought: Why do they carry on? That was my thought. Why do they carry on? For so 
long? // I thought it would be better that they just pronounced . . . 
 
The death notification is the starting point of realizing that hope is gone: “ . . . and then . . . they came 

down . . . and told me how it was, that: ‘It’s not . . . possible.’ ‘No, I’ve realized that’, I said”. The information is hard 
to grasp: “ . . . I was . . . had had a . . . blow to my head almost. You’re, you don’t really get it, you’re just like . . . 
almost apathetic”. Information about either survival or death is equally difficult to comprehend. Each feels unreal 
and at the same time, there is the beginning of relief and gratitude. 

Ethical Considerations 

To be cared for depends on the prehospital emergency personnel’s awareness and attentiveness of significant others’ 
needs. Such compassion is characterized by consideration, presence and composure. Openness and adaptability to 
significant others’ needs are found both in cases of the patient’s survival and in death. The moment of taking leave 
of the deceased seems important and may later be remembered as something bright and positive in the middle of a 
dark and traumatic event. Positive leave-taking of the deceased requires prehospital emergency personnel’s sensitivity 
to significant others’ wishes and attempts to adjust to their needs. 

‘Do you want to go upstairs and take leave?’ ‘No, I don’t. I want to do it down here, when you bring him down. I 
don’t want to go up into that room . . . where I have slept with him.’ That’s how I felt. I wouldn’t lie anymore or be 
in that room. So they . . . came down with him to the kitchen. And I and John said goodbye.  
 
Taking leave of the deceased in a positive way is facilitated when prehospital emergency personnel allow 

enough time and remain close by. Spoken words are unnecessary. The preparation of the deceased seems not to be 
expected, however, when it occurs it is experienced as respectful. During the chaotic phase of resuscitation when 
medical intervention is foremost, empathy and closeness may not be forthcoming, leaving the significant other 
feeling abandoned and lonely. A woman hesitates to go closer to her husband, wondering if she will be allowed to do 
so: 

So I opened the [passenger]door and went out because I thought that at least I should be present . . . or how serious 
is it? And what happens? I felt that, that it was a bit . . . frustrating to stay up front and not be close. I didn’t 
know how bad it was! But then I saw how the doors to the ambulance were shut and of course . . . they don’t sit 
there and do this and leave the doors open, so I thought it would be wrong of me to . . . open the doors, you know . . 
. to try to get in there. 
 
There may be a sense of being excluded from the conversation among the personnel. Such exclusion is not 

deliberate, but rather is a consequence of the situation. During ongoing life-saving measures, there is sometimes a 
desire to be close to the patient and sometimes a need to withdraw some distance away. “I felt that . . . I felt myself: 
This is the end! What are you doing? But I went downstairs, I said: I’ll go down and sit down . . . ” However, 
regardless of either being physically close to or apart from the patient, there is a need for the prehospital emergency 
personnel’s compassionate attention. 

Insecurity About the Future 

Unlike the compressed time of the acute event, the subsequent return to ordinary routine is characterized by a 
slowed sense of time. Then significant others ponder their life situation, reflect on unanswered questions about the 
event, loneliness, and anticipated expectations from others, all of which engender anxiety and insecurity. 

When the patient dies, there is worry about how life will now be managed. There is loss of the one who died 
and of the common and everyday joy of confiding conversations and the feeling of being needed. At the same time, 
the loss also entails expectations for a good life at some point in the future. The loss of this life may be experienced 
as bitterly unfair. Sometimes, the loss is excruciatingly apparent when memorable places are visited, or with sounds 
that are momentarily misinterpreted as belonging to the deceased. The suffering of loneliness intensifies with anxiety, 
guilt or a sense of abandonment in grief. 
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Then everyone says. ‘Yes, I understand.’ There is not one person who can understand what another one feels! But 
that’s what you say. It is . . . if you instead say: ’Yes, I can try to understand’ . . . then you’re a bit closer to the 
truth . . . You don’t really know yourself how . . . how you really are doing! 
 
In the struggle for well-being following the death, a sense of security is sometimes found in familiar places. 

Emphasizing good memories often provides comfort. Keeping busy with work helps diminish thoughts of the loss, 
if only for a while. Regaining a sense of well-being is thwarted by real or imagined expectations from others, who 
presume that grieving is finished and that it is time to be strong, and get on with life. To have suffering unrecognized 
is painful. 

When patients survive, significant others may believe it necessary to protect the survivor from additional 
harm. Their sense of responsibility stems from fear of another cardiac arrest, and the possibility of death: “ . . . it was 
a bit harder because you didn’t know: What happens next time? Will it be bigger so he drops dead . . . and he no 
longer lives?” Sometimes, significant others try to conceal their anxiety as much as possible so that survivors won’t 
worry. One’s own problems are put aside: “ . . . terribly lonely at the same time as I was incredibly worried about 
Edward so that . . . my problems were nothing compared to what I thought his were at the time”. The loneliness and 
solitary anxiety increase the suffering: 

You’ve felt . . . alone [the voice cracks] I think . . . I: lonely [Yes] how? Yes, but I . . . I didn’t want to upset 
the children either [cries]. That, I think has been . . . and then you don’t want to make him [the survivor] 
worried either, that you’re worried. You’ve . . . you’ve kept that to yourself. 

 
Questions remain unanswered and there is a need to talk about the event. The questions are about the 

cause of the cardiac arrest, the possibility of giving help if a cardiac arrest reoccurs, and the limits of activity. The 
search for assurance and well-being entails efforts not to overprotect, to feel free, have time for renewal and to take 
care of oneself. To see that the survivor is feeling well also helps to reduce anxiety. At the same time, well-being is 
diminished by expectations from others to show gratitude and joy over continued life. Left unacknowledged is one’s 
own suffering when compared to the survivor’s suffering. 

Trembling of Life 

One’s life foundation is shaken by the cardiac arrest. The event’s crucial importance persists: “ . . . surely it 
weakens and so, but you think about it everyday, all the time”. There is the realization that it is impossible to prepare 
oneself for a shocking event like cardiac arrest, regardless of one’s knowledge about it and appropriate response to it. 
Typically there is no suspicion that a life threat is looming and even if the suspicion were there, it would be 
impossible to prepare for the shock. However, sometimes there is an intuition that being more open to others’ 
experiences might enable one to initiate life-saving measures. 

After the cardiac arrest, there is a profound insight about what it really means, a comprehension that is not 
accessible through other peoples’ stories. The fragility of life is undeniable, emphasizing one’s own vulnerability: 

You’re one experience richer . . . if you put it like that. That you can refer to, you know . . . that this can happen. 
But maybe I wasn’t so aware of that before. You can hear about experiences for people that were like this or that, 
but until you’ve experienced it yourself you can’t know what it means. // You are aware that everything that can 
happen to other people can happen to me! And sooner or later, it will. And now it happened to me. I mean, it 
happens to everyone else so you know that . . . you don’t go protected through life. No one does . . . 

 
If the patient survives, anxiety sets in when it becomes obvious how close to death he or she had been. 

There is the realization that proximity to immediate help was crucial. 
Afterwards you think a lot about: ‘What if it had happened then and there.’ This happened on a Saturday. The 
Sunday before we were in the car north of Gothenburg at this tourist place called Daniel’s Hills. It’s far into the 
forest and you have to climb a hill . . . and then down a slope // It was warm, perfect weather. There we were, we 
had a mobile phone, [but] it was in the car . . . and it was just one week before this. Then, then I’ve had this 
terrible anxiety when I think about this! What if it had happened then! 
 
After return to the ordinary pace of time, questions arise about what happened and why. Often, as events 

become clearer there is gratitude for the patient’s sudden and painless death at home, or for the patient’s continuing 
life. With reflection, new and more profound meanings are acquired about the fragility of life, giving one the courage 
to relax and try to seize the joy in everyday life that had been overlooked. 

 
Discussion 

One of the ethical considerations to emerge in this study centers on the concept of the good life and what it means 
to have a good life. Brülde (2003) describes the good life in terms of quality of life, citing three main theories about 
good life: hedonism, desire-fulfillment, and objective pluralism. According to hedonistic theory, a person’s quality of 
life relies on how s/he is feeling, i.e. to have a good life is to feel good. Objective events have no direct influence on 
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quality of life, only a causal effect. According to the desire-fulfillment theory, a person’s quality of life depends only 
on the extent to which a person has the life s/he wants. Objective pluralism claims that there are a number of things 
with final good values, independent of the person’s attitude with regard to these things. Possible objective values are 
intimate relations with others, meaningful activities, personal development, knowledge, and contact with reality. 
Quality of life is dependent on these values being present in a person’s life. Brülde (idid.) claims that final values are 
those one is aware of finding in experiences that fulfill moment-to-moment needs or wishes. Value also entails the 
association between a sense of well-being and the extent to which wishes and needs are fulfilled, i.e. happiness with 
existing conditions. The specific cause of happiness as an objective value is also of importance. Quality of life 
depends on the degree of happiness and satisfaction with life and whether such satisfaction is based on reality rather 
than fantasy. A high level of quality of life means that a person considers life worth living, having goals endowed 
with positive, final value. In short, to have a good life is to be happy “for the right reasons.” 

In general, most people, including the participants in this study, have established a familiar and everyday 
manner of living. In some sense, they have chosen their own “normal ways of life.” Their lifeworlds are 
characterized by daily activities, a sense of control and predictability, and a feeling of well-being and happiness. They 
live in a “natural attitude,” without reflection, taking for granted a self-evident world. 
Trembling of Time, Reality and Memory 

The significant others in this study experienced the ill one’s OHCA as distress and loss of security. A feeling of 
unreality dominated the acute phase, a feeling that was far from the usual sense of realness and control in everyday 
life. This finding is in line with the study of Weslien et al. (2005) where significant others experienced the period 
before the prehospital emergency personnel’s arrival as unreal and incomprehensible. In our study, this feeling 
seemed to be connected with an altered perception of time. Everything took place as if in compressed time with a 
multitude of intertwined perceptions lacking the usual temporal structure. For a moment, the trauma broke the 
temporal thread between past, present and future, disrupting one’s ability to proceed. The sense of time and meaning 
in existence was demolished and reconstructed. What was experienced as a long wait for the ambulance, but in reality 
was a relatively brief period is partially explained by this altered perception of time. The prolonged uncertainty about 
the outcome for the ill one increased the significant other’s suffering, leaving one trembling in one’s shoes. 

The multitude of perceptual and emotional impressions of the upsetting, incomprehensible and unexpected 
event contributed to a feeling of unreality. Panic, fear and confusion reinforced that feeling. Everyday life 
experiences, mainly characterized by control, coherence and predictability, were replaced by helplessness, uncertainty 
and unreality. The everyday sense of security suddenly disappeared. 

Significant others’ situation at OHCA and the sudden change of everyday life appear to be different with in-
hospital cardiac arrest. The reasons for this are the brief period of preparation for an OHCA or a sudden death, 
wherein the patient is not recognized as ill in the same way as someone already receiving care in hospital. Because the 
feeling of unreality seems to be connected to the unexpected, it is presumably more common and explicit at OHCA. 
Feelings of unreality expressed by the significant others in this study were part of an unwanted, chaotic and traumatic 
event. The feelings of unreality can persist after the acute phase and much later in life be perceived as unpleasant 
memories. 

The OHCA had an influence on the significant others’ memories of the event. There are a number of 
impressions from the acute phase that could be described years later. This could be explained by a sharpening of the 
senses, something that Dyregrov (2001) found to be the case after shocking events when significant others could 
recall detailed information. However, not only are senses intense and memory pictures sharp. It also seems 
reasonable that significant others in our study were recalling images captured when time stood still for them, thus 
intensifying their focus on these images and the impact of the event. It is also reasonable to believe that their 
comprehension of and judgment about the event, as well as its meaning, were attuned afterwards in an effort to cope 
with the event and its consequences. When the important images are distressing and dominate significant others’ 
memories, thoughts of the event add to continue suffering and offset well-being and a good life. 

Unreasonable Responsibility and Feelings of Inadequacy 

Understanding the seriousness of the situation also implied an instant and overwhelming ethical responsibility for the 
ill person’s life. Suddenly, the responsibility to make decisions and initiate actions was directed to significant others 
who were present. The difficulties in responding to the demands and perceived expectations were obvious. Typically, 
a person accepts a certain degree of responsibility in relation to others. However, too much responsibility can be an 
unwanted burden. The responsibility felt by significant others in this study could be considered burdensome and 
unreasonable, and therefore not in keeping with their conception of ordinary life or a good life. Likewise, feeling 
inadequate is not part of a good life when this entails the inability to take control and meet the ill one’s needs in a 
life-threatening situation. The dimensions of significant others’ experiences at OHCA and the impact of a sense of 
inadequacy on their need for care and attention has been overlooked in research. 

In contrast to in-hospital cardiac arrests where the responsibility for the patient’s care already rests with 
trained personnel, the responsibility at OHCA usually falls on significant others who are present at scene. The onset 
of professional care is usually longer, increasing risk that significant others will blame themselves for shortcomings. 
In the prehospital setting there are usually fewer resources, making care and attention to significant others more 
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difficult. In this study, the significant others’ call for help was a signal about the patient’s life-threatening situation 
and her/his dependence on receiving acute care. However, it was also an expression of significant others’ limitation 
in helping the ill one. Feeling such a solitary and heavy responsibility as well as the ill one’s extreme dependence 
could not normally be considered part of a good life. The significant others were suddenly faced with decisions about 
what to do in the best interest of the ill one. Many of them experienced this as unpleasant and difficult. Additionally, 
by experiencing oneself as not fully competent or able to manage the situation contributed to decreased self-esteem, 
and hence well-being in a good life. The feelings of insufficiency and the inability to fulfill a perceived responsibility 
left the significant others open to subsequent feelings of guilt. In our study there were feelings of guilt with self-
blame and descriptions of blaming others when the patient had died. This is also found in the study of Merlevede et 
al. (2004) of significant others confronted with sudden and unexpected death. When significant others’ responsibility 
for the ill one is experienced as unreasonable a feeling guilt may ensue. Blaming oneself for the patient’s death or 
suffering may decrease one’s own well-being and hence a good life. 

Feelings of guilt usually reduce self-esteem and well-being and therefore cannot be considered a value in good 
life. In this study, feelings of guilt varied in strength depending on how significant others experienced their 
responsibility and achievements during the cardiac arrest. The risk of feeling guilt appeared stronger when the 
responsibility was perceived as unlimited and/or impossible to accomplish. If the responsibility was perceived as 
limited and possible to accomplish, guilty feelings diminished. Hence, it seems likely that providing significant others 
assurance that everything that could be done within their capacity, might contribute to fewer feelings of guilt. In 
addition, significant others’ feelings of guilt can be influenced by either the survival or death of the patient and the 
degree of their well-being or suffering. In the same way, feelings of guilt can vary when the patient’s death is 
experienced either as relief from suffering, or the loss of a future good life. The feeling of inadequacy varies 
depending on the nature of the relationship between the ill one and the bystander/significant other. A close 
relationship seems to engender a greater sense of responsibility than a more distant relationship or no previous 
relationship. If this hypothesis is accurate it suggests that bystanders with a distant/no previous relationship to the ill 
one have less risk of feeling guilt if the patient dies, or survives to suffering and/or a meaningless life. 

Trembling of Life – Questions and Insecurity 

Significant others found it impossible to be emotionally prepared for an OHCA. However, some thought it possible 
to be practically prepared through knowledge, education and training in CPR. With training it would be possible to 
respond effectively and perform life-saving measures. The potential to be prepared for, and take control of OHCA 
parallels results in our earlier study of surviving OHCA-patients’ experiences (Bremer at al., 2008). Such potential, 
however, may contribute to intense feelings of responsibility and increased feelings of guilt if the outcome of the 
OHCA is unexpected or unwanted. On the other hand, the advantage of being prepared may encourage significant 
others to administer CPR. Training also promotes general awareness of the value of CPR education. 

The experience of a close person’s OHCA affected the significant others’ values of a good life. Images 
retained of the acute phase increased a sense of life’s fragility and the future’s uncertainty. Regardless if patients 
survived or died, the event became an important memory, deepening appreciation of how near death is in everyday 
life. Recognizing the delicate thread of life and its finiteness may contribute to the good life through reflection on 
core values. However, such considerations may have a subsequent negative influence on the lives of significant 
others. In this study they were left with unanswered questions about the cause of the cardiac arrest and the care that 
was given. In cases when the patient died, the loss raised questions and concerns about managing everyday life alone. 
Significant others’ sense of inadequacy at the event raised questions of guilt. Similar to the Merlevede et al. (2004) 
study, our study revealed the need of significant others for relevant information, attention and care in the sub acute 
phase. In addition, significant others experienced feelings of insecurity and loneliness when prevented from voicing 
their questions about the event and expressing loss, grief and loneliness. Similarly, there is a need for response to 
questions when patients survive. Significant others worried about the possibility of a recurrent cardiac arrest and the 
risk of death. Living with insecurity and anxiety about the survivor’s future well-being increases the unpredictability 
of everyday life offsetting what is considered a good life. 

In order not to worry survivors, the significant others in our study commonly kept their concerns to 
themselves. In line with Dougherty, Pypner and Benoliel (2004), significant others in the present study were 
concerned about the potential for another cardiac arrest. A sense of insecurity arose with realization of how close the 
patient had been to death. Similar to Dougherty el al, insecurity and responsibility for the survivor initially lead to 
over protectiveness, prompting significant others to try to do everything for the survivor. Afraid of distressing 
survivors, significant others were often reluctant to share their feelings and thoughts with them. With no one to talk 
to about their experiences, or to give support, significant others were often beset by loneliness. The long-term 
burden of such responsibility and its concomitant loneliness counteracts a good life. 

 
In conclusion, good life for significant others in this study was negatively affected by the OHCA event. For 

each significant other, what had been considered to be a good life was disrupted in various ways by a sense of 
insecurity, loneliness, loss, and grief. 
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Implications 

OHCA presents a prima facie duty to offer understanding and support to significant others who may experience 
feelings of inadequacy and unreality when a patient dies. It also requires awareness, sensitivity and openness to 
significant others’ implicit or explicit questions and needs in the acute phase and to inform them in an honest and 
straightforward way. When patients die at home, there is a need to remain close at hand for as long as necessary in 
order to provide adequate support, and care to significant others. In Sweden, prehospital emergency personnel 
should be competent and trained to handle significant others’ acute grief reactions in situations of crisis such as 
OHCA. An alternative is to provide referral to other experts when needed. Most essential however, is assessing 
significant others’ needs at all OHCA events in order to find the best person to meet their needs. 

Methodological Issues  

Objectivity and validity in this study was based on researchers’ open attitude, receptivity and sensitivity to the 
phenomena in focus. As a scientific approach, this attitude, rooted in phenomenological lifeworld epistemology and 
conducted according to RLR principles, has been previously tested and found useful (cf. Sjögren, 2004; Johansson, 
2005; Almerud, 2007; Hörberg, 2008). In this study, the RLR approach was effective in exploring and describing 
significant others’ experience of OHCA and how it affected their lives. 

The interviewer’s (AB) pre-understanding of the phenomenon of OHCA is based on several years of clinical 
experience in prehospital emergency care. The research team members participated in the efforts of bridling 
throughout the study. As study results to large extent surprised the research team, it could be presumed that our pre-
understanding did not unjustifiably influence objectivity. 

The important contribution of this study rests in the significant others’ descriptions of their lived experiences 
during the acute event, particularly the way that a sense of unreality and inadequacy affected them. The study also 
increases knowledge about how significant others’ unanswered questions affected their lives. This knowledge can be 
useful in post-resuscitation care that considers the significant others’ lifeworld perspective. The study is limited to the 
social, religious and cultural norms of the northern European society in which it was conducted as well as to the 
experience of the individuals who were interviewed. 

Future Research 

These study findings bring to light the need for intervention studies with which to clarify the value of the caring 
science model for meeting the needs of significant others at OHCA. The findings also suggest the need for research 
exploring prehospital emergency personnel’s experiences OHCA. 

End Notes 

1 Here “prehospital emergency personnel” includes different professions in the emergency medical services such as 
prehospital emergency nurses, specialist nurses, registered nurses, emergency medical technicians, paramedics and 
others. In Sweden, the ambulance teams include at least one registered nurse. The majority of the emergency medical 
staff is registered nurses with various educations in acute care. Today, there are an increasing number of registered 
nurses with specialization in ambulance care while the number of paramedics is decreasing. 

2 “Significant others” is generally used in this article, irrespective of other researchers’ use of narrower terms. 
“Significant others” is a broad concept meaning family, relatives, spouses, friends, next of kins, neighbors, persons 
from an extended family and other persons in a close, family-like relation to the patient. 

3 MICU (Mobile Intensive Care Units) are prehospital emergency teams with physicians and nurses. 

4 “An advance directive is an expression of a person’s thoughts, wishes, or preferences for his or her end-of-life care. 
Advance directives can be based on conversations, written directives, living wills, or durable powers of attorney for 
health care. // A ‘living will’ is a patient’s written direction to physicians about medical care the patient would 
approve if s/he becomes terminally ill and is unable to make decisions” (American Heart Association, p IV-6, 2005). 

5 Do Not Resuscitate (DNR) is synonymous to DNAR (Do Not Attempt Resuscitation) and NFR (Not For 
Resuscitation). In prehospital emergency care and specifically aimed at prehospital emergency personnel, the 
concepts “Out-of-hospital DNAR” or “EMS DNR order” are occasionally used. Do not attempt resuscitation 
means that, in the event of cardiac or respiratory arrest, cardiopulmonary resuscitation should not be performed. 
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BILAGA 3 

 
Glasgow–Pittsburgh Cerebral Performance Category (CPC) 

 

1. Återställd hjärnfunktion 

Kontaktbar. Förmåga att arbeta i tidigare arbete och leva ett för individen normalt liv. Mindre betydelsefulla psykologiska 
symtom eller neurologiska handikapp (lätt dysfasi, lätt hemipares eller lätta kranialnervsdeficit) kan förekomma. 

 

2. Medelsvår hjärnskada 

Kontaktbar. Tillräcklig social funktion för att kunna arbeta åtminstone deltid i skyddat arbete eller oberoende vad gäller 
instrumentell ADL (kunna klä sig själv, kunna åka med allmänna transportmedel eller färdtjänst på egen hand och kunna 
laga eller värma mat) och personlig ADL. Patienten kan ha neurologiska deficit som medelsvår hemipares, 
krampsjukdom, balanssvårigheter, sluddrigt tal, lätt till medelsvår dysfasi eller bestående minnes- och/eller 
personlighetsförändringar. 

 

3. Svår hjärnskada 

Kontaktbar. Dagligt behov av tillsyn eller hjälp med personlig ADL. Ofta vårdas patienten på institution eller med hjälp av 
anhöriga med tillsyn dygnet runt. Det finns åtminstone en begränsad kognitiv aktivitet. De neurologiska deficiten 
uppvisar mycket stor variation – från full rörlighet med svår anterograd minnesstörning eller medelsvår till svår demens, 
vilka i sig medför ADL-beroende och tillsynsbehov, ända till oförmåga att kommunicera med annat än ögonrörelser 
(locked-in syndrome). 

 

4. Koma eller vegetativt syndrom 

Okontaktbar. Ingen medvetenhet om omgivningen och inga tecken på kognitiv aktivitet. Muntlig eller psykologisk 
interaktion med omgivningen saknas. 

 

5. Avliden 

Konstaterad hjärndöd eller avliden enligt traditionella kriterier. 

 

(Starmark, 2005) 
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BILAGA 4 
 
 
Skriftligt samtycke till att delta i projekt om hjärtstopp som sker utanför 
sjukhus 
 
Jag har tidigare informerats muntligen av doktorand Anders Bremer om ett forskningsprojekt som 
studerar erfarenheter och upplevelser kring hjärtstopp som sker utanför sjukhus. Idag har jag 
dessutom tagit del av den skriftliga informationen om projektet. 
 
Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i ett samtal där jag delar med mig av mina erfarenheter och 
upplevelser av vård och omhändertagande i samband med hjärtstopp. Jag ger även mitt samtycke till 
att samtalet spelas in med hjälp av diktafon och att väsentlig information som framkommer strax före 
och strax efter samtalet också får användas. 
 
Jag är medveten om att mitt deltagande i projektet är frivilligt och att jag när som helst och utan 
närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  
 
Jag tillåter nu att Anders Bremer får kontakta mig för att bestämma tid och plats för samtalet. 
 
 
Ort  Datum (år/mån/dag) 
 
_____________ _____/_____/_____ 
 
 
Underskrift av deltagaren 
 
____________________________________ 
 
Namnförtydligande 
 
____________________________________ 
 
 
 
Doktorand    
Anders Bremer   
Institutionen för vårdvetenskap   
Högskolan i Borås    
501 90 Borås 
0480-47 20 19     
073-184 00 19    
anders.bremer@telia.com
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BILAGA 5 
 
Information kring forskning om hjärtstopp som sker utanför sjukhus 
 
Bakgrund och syfte 
Högskolan i Borås genomför sedan 2003 ett forskningsprojekt som ska undersöka hur 
ambulanspersonal gör etiska prioriteringar när olika värden och normer står emot varandra. Som ett 
led i detta projekt genomförs nu ett delprojekt där vi undersöker hur människor som haft hjärtstopp 
utanför sjukhus upplevt tiden före och efter hjärtstoppet. Detta delprojekt ska ge oss ökad kunskap om 
hur patienter kan se på vården vid hjärtstopp.  
 
Förfrågan om deltagande 
Anledningen till att vi frågar dig om du vill delta i detta delprojekt är att du enligt våra uppgifter haft 
hjärtstopp utanför sjukhus och vårdats av ambulanspersonal i samband med detta. Uppgiften om ditt 
hjärtstopp har vi fått från det nationella register som sammanställer de flesta hjärtstopp som sker 
utanför sjukhus.  
 
Hur går studien till? 
Delprojektet innebär att doktorand Anders Bremer genomför ett samtal med dig om dina erfarenheter 
av att ha haft ett hjärtstopp. Samtalet hålls på den plats som du själv föredrar och spelas in med hjälp 
av diktafon. Samtalet kommer att ta cirka en timma. Väsentlig information som framkommer strax före 
och strax efter det inspelade samtalet kan också komma att användas. Samtalet kan väcka känslor 
kring det du upplevt och upplever, men det är du som själv väljer vad du vill beröra i samtalet. Om du 
skulle uppleva samtalet som svårt i efterhand är du välkommen att kontakta Anders Bremer för vidare 
samtal eller få hjälp med att få kontakt med vårdgivare för ytterligare samtal. 
 
Hantering av den inspelade informationen 
När det inspelade samtalet skrivs ut tas alla uppgifter som kan identifiera dig bort. Det inspelade 
samtalet finns på en CD-skiva vilken tillsammans med utskrifterna förvaras i låst utrymme när vi inte 
arbetar aktivt med dem. Ingen obehörig har tillgång till CD-skivan eller utskrifterna. Hanteringen av 
dina uppgifter regleras enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
 
Informationen från samtalet kommer att analyseras och resultaten från analysen i delprojektet kommer 
att presenteras i en vetenskaplig artikel på engelska och även vara en del i Anders Bremers 
doktorsavhandling. Vid publicering kommer materialet att vara avidentifierat och det kommer inte att 
vara möjligt att identifiera dig eller någon annan i materialet. Ansvarig för behandling av dina 
personuppgifter är Högskolan i Borås. Om du önskar utdrag över de personuppgifter som finns 
registrerade på dig och få eventuell hjälp till rättelse kan du vända dig till Högskolan i Borås (Sten 
Dellby, 033-435 40 23). 
 
Frivillighet 
Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
 
Ansvariga och ytterligare information 
Om du har frågor kring forskningsprojektet så är du välkommen att kontakta doktorand Anders Bremer 
som genomför intervjun eller Lars Sandman som är projektledare. 
    
Anders Bremer    Lars Sandman 
Doktorand    Projektledare, universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap  Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås   Högskolan i Borås 
501 90 Borås    501 90 Borås 
0480-47 20 19    033-435 47 93  
073-184 00 19    0732-06 58 18 
anders.bremer@telia.com    lars.sandman@hb.se
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