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FÖRORD 

Efter sex år som doktorand är det dags att säga några ord om resan fram till 
denna vårdvetenskapliga doktorsavhandling. Mycket har hänt under dessa år 
och det är svårt för mig att till fullo se hur jag har påverkats och förändrats 
unders resans gång och vad jag möjligen har bidragit med. Andra får värdera 
detta. Säkert är dock att jag har många att tacka för allt stöd och all hjälp som 
jag har fått på vägen fram till denna avhandling. 

Jag börjar i ambulanssjukvården där jag har mina rötter. Utan stöd från 
mina arbetskamrater inom ambulansverksamheten i Kalmar län hade jag inte 
kunnat forska. Arbetskamrater på ambulansstationen i Kalmar som har undrat 
över min forskning och diskuterat den med mig har bidragit till resultatet. 
Magnus Gunnarsson, Mats Björlefeldt, Per-Åke Larsson och Mårten 
Hermansson har under åren gett mig ovärderligt stöd och hjälp på olika sätt. 
Min ambulansöverläkare Roland Johansson har tillsammans med FoU-
kommittén i Kalmar och verksamhetschef Erik Lexne visat sitt stöd och 
bidragit till att jag kunnat genomföra forskningen. Ett stort tack till alla! 

Den som öppnade dörren till min forskningsbana var professor Margaretha 
Ekebergh i samband med en kurs i Växjö hösten 2004. Jag hade redan då ett 
intresse för Kunskapscentrum PreHospen vid Högskolan i Borås och 
forskningen där, speciellt Lars Sandmans forskningsprojekt ”Vårdetiska 

prioriteringar inom ambulanssjukvård”. Projektets  inriktning passade mig 

perfekt och hösten 2005 togs jag in i projektet och blev samtidigt antagen till 
forskarutbildningen vid dåvarande Institutionen för vårdvetenskap och socialt 
arbete vid Växjö universitet under ledning av professor Karin Dahlberg. 
Fenomenologin, livsvärldsteorin och patientperspektivet gjorde därmed entré 
och livet som doktorand började, ett liv i ständig rörelse mellan hemmet i 
Kalmar, forskarutbildningen i Växjö och forskningen i Borås. 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Karin Dahlberg för hennes 
idoga försök att göra mig till fenomenolog och lotsa mig genom 
livsvärldsforskningens kunskapsteori, ontologi och metodologi. Karin har varit 
den stora inspirationskällan till att försöka sätta ord på de fenomen som jag har 
studerat och förstå dess innebörder. Nästa stora tack går till min andra 
handledare, professor Lars Sandman. Lars har utmanat mig och mina tankar 
med sin analytiska förmåga inom etikens värld och många gånger försatt mig i 
bryderi, stimulerat min kritiska reflektion och förhoppningsvis gjort att det jag 
har skrivit har fått mer stringens. 

Utan kollegorna på PreHospen och Institutionen för vårdvetenskap hade 
detta avhandlingsprojekt aldrig blivit av. Här har jag kunnat ventilera mina 
idéer, fått stöd och inspiration till att diskutera de kontextuella 
forskningsfrågorna. I avhandlingsarbetet har jag fått ovärderliga synpunkter 
och kommentarer som har hjälpt mig framåt. Ett stort tack riktar jag till 
Angela Bång, Birgitta Wireklint Sundström, Johan Herlitz, Björn-Ove 



Suserud, Anders Jonsson, Lars Lundberg, Christer Axelsson, Magnus 
Hagiwara och Yvonne Samuelsson. 

I den kritiska granskningen av artiklar och ramberättelse riktar jag ett 
speciellt tack till professor Ingegerd Fagerberg som gav värdefulla synpunkter 
och förslag under mitt slutseminarium. På vägen fram till avhandlingen har 
doktorandkollegor bidragit med oerhört konstruktiv kritik och värdefull 
kunskap på olika sätt. Här mot slutet av mitt skrivande vill jag rikta ett 
speciellt tack till de båda ambulanssjuksköterskorna och doktoranderna Mats 
Holmberg och Veronica Vicente för ytterligare hjälp med ramberättelsen. 

Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås har gjort min 
forskning ekonomiskt möjlig medan Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet har stått för forskarutbildningen. I Borås 
har studierektor Ingela Höglund sett till att frigöra tid åt mig när dygnets 
timmar varit för få och i Växjö har forskningssekreterare Kristina Julin hjälp 
mig med det administrativa. Tack! 
 
Slutligen vill jag rikta mitt största tack till min familj och framför allt till Petra 
för allt stöd, att hon har stått ut med mig och för att jag oftast fått vara ifred i 
mina tankar när jag har behövt detta. Min son Andreas ska ha ett speciellt tack 
för att han har hjälp till med sådant som jag normalt brukar göra. 
 
 
Björkenäs och Kalmar 19 december 2011 
 
Anders Bremer 
 



  

Abstract 

Bremer, Anders (2012). Vid existensens gräns – Etiskt vårdande och 
professionellt ansvar vid hjärtstopp utanför sjukhus (At the border of existence 
– Ethical caring and professional responsibility in the context of out-of-
hospital cardiac arrests), Linnaeus University Dissertations No 75/2012. 
ISBN: 978-91-86983-25-3. Written in Swedish. 
 
Aim: To describe and interpret patients‟, family members‟ and ambulance 

personnel‟s experiences with regard to survival, attendance, and caring at 

cardiac arrests and deaths, and to analyze ethical conflicts that arise in relation 
to families and how the personnel‟s ethical competence can affect caring and 

the ability to handle ethical problems. 
 
Method: The three interview studies were guided by a reflective lifeworld 
approach grounded in phenomenology and analyzed by searching for the 
essence of the phenomenon in two studies and by attaining a main 
interpretation in one study. In the fourth study, the general approach was 
supplemented by “reflective equilibrium” that guided the ethical analysis. 
 
Results: The survivors are striving towards a good life by means of efforts to 
reach meaning and coherence, facing existential fear and insecurity as well as 
gratitude and the joy of life. Family members lose everyday control through 
feelings of unreality, inadequacy and overwhelming responsibility. 
Ambulance personnel‟s care mediates hope and despair until the 

announcement of survival or death. After the event, family members risk 
involuntary loneliness and anxiety about the future. For the ambulance 
personnel, caring for families involves a need for mobility in decision making, 
forcing the personnel to balance their own perceptions, feelings and reactions 
against interpretative reasoning. To base decision making on emotional 
reactions creates the risk of erroneous conclusions and a care relationship with 
elements of dishonesty, misdirected benevolence and false hopes. 
Identification with family members can promote recognition of and response 
to their existential needs, but also frustrate meeting family members emotions‟ 

and handling one‟s own vulnerability and inadequacy. It was found that futile 

cardiopulmonary resuscitation, administered to patients for the benefit of 
family members, is not an acceptable moral practice, due both to norms of not 
deliberately treating persons as mere means and to norms of taking care of 
families. 
 
Conclusions: Ethical conflicts exist when it comes to conveying realistic 
hope, relief from guilt, participation, responsibility for decision making, and 
fairness in the professional role. Ambulance personnel need support to 



enhance ethical caring competence and to deal with personal discomfort, as 
well as clear guidelines on family support. 
 
Key words: emergency medical services, ethical competence, ethics, out-of-
hospital cardiac arrest, lifeworld, phenomenology, professional responsibility, 
sudden cardiac death 
 



Originalartiklar 

Denna avhandling baseras på följande artiklar: 
 

I. Bremer, A., Dahlberg, K., & Sandman, L. (2009a). To survive 
out-of-hospital cardiac arrest: A search for meaning and 
coherence. Qualitative Health Research, 19(3), 323-338. 

II. Bremer, A., Dahlberg, K., & Sandman, L. (2009b). Experiencing 
out-of-hospital cardiac arrest: Significant others‟ lifeworld 

perspective. Qualitative Health Research, 19(10), 1407-1420. 
III. Bremer, A., Dahlberg, K., & Sandman, L. (2011). Balancing 

between closeness and distance: Emergency medical services 
personnel‟s experiences of caring for families at out-of-hospital 
cardiac arrest and sudden death. [Submitted]. 

IV. Bremer, A., & Sandman, L. (2011). Futile cardiopulmonary 
resuscitation for the benefit of others: An ethical analysis. 
Nursing Ethics, 18(4), 495-504. 

 
Artiklarna återges i denna avhandling med tillstånd från respektive tidskrift. 



Innehållsförteckning 

INLEDNING ........................................................................................................ 7 
Erfarenhet och förförståelse ................................................................... 8 

BAKGRUND ..................................................................................................... 11 
Vårdandets och vårdens mål ...................................................................... 11 

Vårdandets etiska innebörder .................................................................. 14 
Samspel mellan vårdvetenskap och vårdetik ........................................... 15 
Etiska konflikter ...................................................................................... 16 
Etiskt beslutsfattande ............................................................................... 17 
Etiska riktlinjer ........................................................................................ 18 

Hjärtstopp och plötslig död ........................................................................ 20 
Överlevnadsfaktorer ................................................................................ 22 
Funktionsnedsättning ............................................................................... 23 

Patientens vård och behandling ................................................................. 24 
Medicinsk bedömning och behandling .................................................... 24 
Avbrytande av behandling ....................................................................... 26 
Fortsatt medicinsk vård på sjukhus ......................................................... 26 
Patientens hälsa och livskvalitet .............................................................. 27 

Närståendes vård ........................................................................................ 30 
Ansvaret för närstående ........................................................................... 30 
Ambulanspersonalens perspektiv på närståendes vård ............................ 32 
Närståendes perspektiv på ambulanspersonalens vård ............................ 33 
Närståendes hälsa och livskvalitet ........................................................... 35 

Problemformulering ................................................................................... 36 
SYFTE................................................................................................................ 38 

Frågeställningar ....................................................................................... 38 
Teoretiska utgångspunkter ........................................................................ 38 

Vårdvetenskap ......................................................................................... 39 
Livsvärldsteori ......................................................................................... 39 
Fenomenologi .......................................................................................... 41 

Intentionalitet ........................................................................................ 42 
Förståelse och förförståelse .................................................................. 43 
Temporalitet .......................................................................................... 44 

Etik och etisk kompetens ......................................................................... 46 
Vårdetik ................................................................................................. 47 
Etiskt krav som grund och norm ........................................................... 48 
Vårdetisk modell ................................................................................... 50 

Ansvar ..................................................................................................... 52 
Rollansvar ............................................................................................. 53 
Orsakande och ansvar .......................................................................... 54 
Juridiskt ansvar..................................................................................... 54 
Förmåga till ansvar .............................................................................. 55 



 
 

Etiskt ansvar .......................................................................................... 55 
Ansvar inom ett professionsområde ...................................................... 58 

METOD .............................................................................................................. 59 
Reflekterande livsvärldsforskning ........................................................... 59 
Fenomenologisk hållning ......................................................................... 59 

Öppenhet och följsamhet ...................................................................... 60 
Tyglad förståelse och förförståelse ....................................................... 61 
Intersubjektivitet ................................................................................... 62 

Urval och procedurer ............................................................................... 63 
Forskningspersonerna .............................................................................. 65 
Intervjuernas genomförande .................................................................... 67 
Dataanalys ............................................................................................... 68 
Studie IV – en normativ exkurs ............................................................... 70 
Forskningsetiska överväganden ............................................................... 71 

RESULTAT........................................................................................................ 74 
I) Överleva hjärtstopp .............................................................................. 74 
II) Närvara vid närståendes hjärtstopp ..................................................... 75 
III) Vårda närstående vid hjärtstopp och plötslig död ............................. 76 
IV) En normativ exkurs om att lindra lidande ......................................... 77 
Fenomenets centrala innebörder – en sammanfattning ............................ 79 

DISKUSSION .................................................................................................... 80 
Metoddiskussion .......................................................................................... 80 

Forskningens styrka och svaghet ............................................................. 81 
Den tyglade förståelsen ............................................................................ 83 
Objektivitet, validitet och generalisering ................................................. 84 

Resultatdiskussion ....................................................................................... 86 
De etiska konfliktområdena ..................................................................... 86 
Närståendes centrala roll .......................................................................... 87 
Otydlighet om närståendes ställning ........................................................ 88 
Är närstående ambulanspersonalens ansvar? ........................................... 88 
Väcker behov av etiskt ansvar ................................................................. 90 
Etiskt ansvar i den professionella rollen .................................................. 91 
Etiskt ansvar utifrån identifierade etiska problem ................................... 93 

Välgrundat hopp ................................................................................... 94 
Ärlighet och skuld ................................................................................. 95 
Delaktighet och beslutsansvar .............................................................. 96 
Rimlig ansvarsgräns avseende närståendes behov av vård och stöd .... 97 
Förutsättningar för ansvar .................................................................... 98 

Främja en vårdande etisk kompetens ..................................................... 100 
Välgrundat hopp ................................................................................. 101 
Ärlighet och skuld ............................................................................... 101 
Delaktighet och beslutsansvar ............................................................ 101 
Rimlig ansvarsgräns avseende närståendes behov av vård och stöd .. 101 
Förutsättningar för ansvar .................................................................. 102 



Slutsatser och implikationer .................................................................... 102 
Fortsatt forskning ..................................................................................... 103 

LITTERATUR ................................................................................................. 105 
 



7 

INLEDNING 

Ambitionen med denna vårdvetenskapliga doktorsavhandling är att bidra med 
kunskap om etiskt vårdande i situationer där ambulanspersonalen1 upplever 
samtidiga krav på att rädda liv och vårda närstående. 

Människors erfarenheter av situationer där patientens liv hotats kommer att 
vara utgångspunkt för att identifiera etiska problem i vårdandet av patienter 
och närstående. Med vårdvetenskapen, livsvärlden och fenomenologin2 som 
grund är forskningens övergripande syfte att beskriva patienters och 
närståendes erfarenheter av att överleva respektive närvara vid hjärtstopp samt 
tolka ambulanspersonals erfarenheter av att vårda i dessa situationer. Utifrån 
de berördas erfarenheter sätts de identifierade etiska problemen in i ett 
vårdvetenskapligt och vårdetiskt sammanhang för att synliggöra betydelsen av 
etiskt vårdande och etiska beslut. I en normativ exkurs analyseras etiska 
problem som kan uppstå när patienten ges behandling för att lindra någon 
annans lidande. I exkursen problematiseras etiska vägval och argumentation 
för alternativa vägar till en vårdande relation presenteras. Forskningen belyser 
den roll som ambulanspersonalen bör ha i relation till närstående och vilken 
etiskt vårdande kompetens3 som krävs för ett professionellt ansvar för 
närstående. 

Forskningens resultat kommer att bidra med kunskap om etiska problem 
och etiskt vårdande i samband med patienters hjärtstopp och plötsliga död och 
hjälpa ambulanspersonal att ta välgrundade etiska beslut, till gagn för de 
berörda. Genom att fenomenet i denna avhandling har studerats utifrån de 
berördas perspektiv får vi en viktig utgångspunkt för förståelsen av hur 
vårdande möten kan nås och vårdlidande undvikas. Avhandlingens 
                                                        
1 I denna avhandling avser ”ambulanspersonal” primärt specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och 

ambulanssjukvårdare då det är dessa professioner och yrken som dominerar svensk ambulanssjukvård. 
2 Vårdvetenskap så som den beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) samt livsvärld och 
fenomenologi som det beskrivs av Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008). 
3 Kompetens defineras som ”formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst 
eller befattning” samt ”kunnighet, skicklighet; som juridisk term laglig rätt att avgöra viss typ av 
ärende” (Nationalencyklopedins Internettjänst, 2011). Brytting (2001) beskriver det som ”för den 

specifika situationen erforderlig eller lämplig förmåga” (s 136). 
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kunskapsbidrag kan komma att påverka ambulanssjukvårdens framtida roll i 
samband med hjärtstopp och plötslig död samt tydliggöra 
ambulanssjuksköterskans professionella roll. 
 

Erfarenhet och förförståelse 
Utifrån eget perspektiv, med erfarenhet av det fenomen som avhandlingen 
berör, är det problemområdets starka betydelse för patienter, närstående och 
ambulanspersonal som varit drivkraften och motivet bakom detta projekt. 
Själv har jag ofta funderat på hur närstående kan ha upplevt händelsen då en 
nära person fått hjärtstopp, i detta kaos som rimligen finns när 
ambulanspersonalen stormar in i hemmet och påbörjar sin behandling. Vad 
tänker och känner de? Forskningens början i de berördas erfarenheter är ett 
medvetet val. Tanken är att i dessa finna utgångspunkter för en etisk 
diskussion kring centrala värden och normer av värde för att främja en god 
etisk vård. 

Eftersom jag har varit verksam i ambulanssjukvården sedan 1980-talet har 
jag upplevt den förändring som brukar omtalas som utvecklingen från 
transportorganisation till sjukvårdsorganisation4. Denna kliniska erfarenhet är 
naturligtvis en styrka men samtidigt är det viktigt att använda erfarenheten så 
att den inte blir till ett hinder i rollen som forskare. För att synliggöra 
möjligheter och hinder som är av betydelse för forskningen i denna 
avhandling, ska jag kort beröra min förförståelse kring ambulanssjukvårdens 
roll, ansvar och de patienter som är i behov av ambulanssjukvård. 

Sjukvårdens generella förändring och ambulanssjukvårdens 
kompetenshöjning har aktualiserat frågan om ambulanssjukvårdens uppgifter. 
Med detta följer frågan om vilka patienter som bör vara ambulanssjukvårdens 
ansvar, dvs. vem som kan anses vara i behov av denna vårdform. Som 
exempel kan nämnas en studie av Hjälte, 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 någon 
annan hade bedömt att ett sådant behov fanns eller hade funnits vid tiden för 
samtalet till larmcentralen. Skillnaden kan således vara stor mellan vad 
patienter, närstående eller larmande person respektive vad ambulanspersonal 
bedömer vara ett berättigat vårdbehov för att använda sig av 
ambulanssjukvården. En annan bild framträder när Ahl, Nyström och Jansson 
(2005) väljer att studera patientens existentiella situation vid tidpunkten då 
denne själv eller en närstående ringt efter ambulans. Beslutet att ringa efter 
                                                        
4 Förvisso delar jag inte denna beskrivning helt. Det bedrevs god prehospital akutsjukvård och 
omvårdnad 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. Organisatoriskt har dock ambulanssjukvården på flera sätt knutits tydligare till den övriga 
sjukvården och med allt tydligare krav på kvalitetsuppföljning (se; Bremer, 2004). 
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ambulans framstår i denna studie som svårt, ofta övervägt i samråd med andra. 
De flesta patienterna försökte hantera situationen själva och väntade på att 
situationen skulle förbättras och de tvekade in i det längsta att ringa efter 
ambulans, trots att de egentligen insåg sitt hjälpbehov. Trots att de båda 
studierna inte är jämförbara avseende syfte, metod och urval visar de ändå på 
en komplex problematik som berör patienter som antingen borde ha använt sig 
av ambulanssjukvården, ringt efter ambulans tidigare eller vänt sig till en 
annan vårdnivå5. 

Beroende på den enkilda vårdarens förförståelse av patientens behov av 
hjälp och vård, kan vårdrelationen komma att påverkas i olika riktningar. 
Möten mellan ambulanspersonal och patienter beskrivs av Ahl, Jansson och 
Nyström (2011) som ett samspel där mötet kan gå fel från första början och 
inleda en misstroendeprocess, speciellt i fall då patienten kräver omedelbar 
transport eller vårdarna 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 den prehospitala 
vården. Detta gör att förtroendet för ambulanspersonalen påverkas negativt. 
Min förförståelse av dem som önskar hjälp från ambulanssjukvården är att de 
gör det utifrån ett upplevt akut vårdbehov, där vårdaren ställs inför 
utmaningen att lösa behov av vitt skilda slag. Om patienten ses som utan 
vårdbehov, eller om patienten uppfattar att så är fallet, kan detta skapa en icke-
vårdande relation eller vårdlidande istället för en etiskt vårdande relation. Min 
uppfattning om ambulanssjukvårdens roll utgår från tanken att den utgör ”den 

första och sista utposten” för hjälp åt människor med varierande vårdbehov. 
Därmed ligger inklusion och erkännande av vårdbehov närmare än exklusion 
och avvisande. 

När det gäller närstående till patienten förefaller det ibland vara oklart 
vilket ansvar ambulanspersonalen har för dem. Sandman och Nordmark 
(2006) fann i en studie av etiska konfliktområden inom ambulanssjukvården 
att ambulanspersonal såg ansvaret för närstående som något som går utöver 
vårdarrollen och därför får skötas i den privata rollen som medmänniska. Min 
oro är att om närstående upplever att deras behov inte uppmärksammas och att 
vårdarna inte svarar an på dessa kan detta orsaka lidande i form av att vara 
osedd, ringaktad eller övergiven. Min förförståelse av ansvaret för närstående 
är att deras delaktighet i patientens vård är central och att det finns tillfällen då 
närstående själva är i behov av ambulanspersonalens stöd och vård. 

Valet av denna avhandlings problemområde står delvis att finna i den 
växande oro som jag kände över det för givet tagna. Det som i ett 
sammanhang tycktes vara självklart för mig kunde i ett annat sammanhang 
framstå som ”halvsanning” eller felaktigt. Frågan väcktes om vilka ”självklara 

                                                        
5 Se exempelvis; Beillon et al. (2009); Finnegan et al. (2000); Ingarfield et al. (2005); Johansson et al. 
(2007); Morgans et al. (2005) och Suserud et al. (2011).  
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sanningar” jag bar med mig i den vård som jag utförde? Den 

erfarenhetsbaserade kunskapen tycktes innehålla allt för stora inslag av det 
”självklara” och ”sunt förnuft”. Min erfarenhet är att problemet med att allt för 

ensidigt förlita sig på ”sunt förnuft” är att det ofta bygger på en föreställning 

om att detta räcker för ett gott vårdande. Den vårdande kunskapen görs 
samtidigt till något banalt och något som inte är i behov av vetenskapligt 
förankring. För mig var glappet mellan en reflekterad användning av 
erfarenhet och oreflekterat vårdande en varningssignal. Allt för ofta tyckte jag 
mig förstå att patienter och närstående hamnade utanför det fokus som de 
borde ha, förvisso inte medvetet men likväl med oönskade konsekvenser. En 
slutsats som jag drog var att erfarenheten ständigt bör omprövas och utmanas. 

Ett område där flera av ovan beskrivna problem kan sammanfalla på ett 
olyckligt sätt är i etiskt problemfyllda situationer. Om saker tas för givet och 
agerandet blir ”självklart” eller enbart bygger på ”sunt förnuft” ökar risken för 

mindre goda beslut och sämre vård. Att i forskningen belysa etisk problematik 
utifrån en vårdsituation, eller en ”typsituation”, föreföll därför viktigt. Vilka 

vårdsituationer skulle då kunna spegla problematiken på ett tydligt sätt? I 
samband med ”rutinuppdrag” och mindre vårdkrävande insatser är kanske de 

etiska frågorna otydliga och svåra att medvetandegöra6? Kanske kan de etiska 
problemen bli tydligare vid livshotande situationer då mycket står på spel? De 
vårdsituationer som till slut fångade mitt intresse var just de som innebar ett 
akut och överhängande livshot. Här står mycket på spel för patienten och här 
förefaller de etiska frågornas relevans också finnas i ambulanspersonalens 
förhållande till närstående och deras eventuella rättigheter, inflytande och 
behov. Här kan etiska konflikter finnas mellan centrala värden som får stå 
tillbaka för andra (och lika) centrala värden. 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 initialt måste prioriteras. 

Genom valet av forskningsområde i föreliggande avhandling är tanken att 
öka förståelsen för etikens betydelse inom den prehospitala akutsjukvårdens 
sfär. Visionen är att vårdvetenskapens och vårdetikens roll kan komma att 
vinna mark inom ambulanssjukvården och bidra med fördjupad diskussion och 
kunskap om vårdens etiska grund och hur den kan komma till uttryck i 
konkreta vårdsituationer. Min förförståelse av värdet med en fördjupad etisk 
reflektion och diskussion är att den kan komma att hjälpa ambulanspersonal 
till välgrundade etiska beslut och ett gott vårdande i situationer liknande dem 
som är fokus för denna avhandling. 
 

                                                        
6 Vilket inte ska tolkas som att etiken är mindre viktig i det till synes rutinmässiga och vardagliga. 
Tvärtom, kan det antas ligga en fara i att ”rutinuppdraget” ses som oproblematiskt varvid beredskapen 

och öppenheten för det avvikande eller unika kan minska. 
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BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med ett avsnitt om vårdens övergripande mål och vad det 
innebär i samband med hjärtstopp och plötslig död i en prehospital kontext. I 
avsnittet om vårdandets etiska innebörder beskrivs vårdvetenskapliga 
fundament och ansatser till etiken och sambanden till etisk teori. Därefter 
beskrivs etiska konflikter i de aktuella vårdsituationerna, ambulanspersonalens 
etiska beslut och de riktlinjer som ska vägleda besluten. Hjärtstoppets etiologi, 
epidemiologi och behandling beskrivs för att visa på förutsättningarna för 
överlevnad. Bakgrunden avslutas med en redogörelse av befintlig forskning7 
avseende vården av patienter och närstående i samband med hjärtstopp och 
plötslig död, samt hjärtstoppets respektive det plötsliga dödsfallets påverkan 
på patienter respektive närstående. 
 

Vårdandets och vårdens mål 
Vårdandets mål uttrycks av Dahlberg och Segesten (2010) som stärkandet av 
människors livskraft så att de själva förmår att ta tag i sin sviktande 
hälsosituation och nå balans i tillvaron för att kunna fullfölja sina livsprojekt. 
Betoningen ligger på att stärka hälsa och välbefinnande, utan att detta 
                                                        
7 Baserad på en forskningsgenomgång som gjordes hösten 2010 i Cinahl, PubMed, PsycINFO, ISI Web 
of Knowledge samt Dissertations & Thesis via Högskolebiblioteket i Borås. Sökord som användes var 
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 bedömdes ligga utanför syftet med föreliggande 
avhandling. Enligt Parnia, Spearpoint och Fenwick (2007) har ungefär 10-20 procent av dem som 
överlever hjärtstopp en förmåga att komma ihåg specifika detaljer kring livräddningsförsöken 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. Efter 
forskningsgenomgången har nytillkommen forskning bevaktas genom sökordsslingor i PubMed och 
LibHub. 
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förringar betydelsen av att bekämpa sjukdomar och ohälsa. Eriksson (1994) å 
sin sida tar en tydligare utgångspunkt i att lindra lidande och på så sätt främja 
hälsa och välbefinnande. 

Vårdens övergripande mål uttrycks i hälso- och sjukvårdslagens (SFS 
1982:763) andra paragraf som ”en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen”. Ett centralt mål utifrån det övergripande målet är att rädda 
människors liv när det är hotat. I lagstiftning och riktlinjer fastslås att en av 
sjukvårdens främsta uppgifter är ”att slå vakt om patientens liv” (SOSFS 
1992:2, s 11). Att rädda liv är ambulanspersonalens initiala uppgift då en 
patient har drabbats av hjärtstopp. Utan ett realiserande av detta mål för den 
människa vars liv är hotat, finns inte någon förutsättning för hälsa, livskvalitet 
eller gott liv. Men att rädda liv implicerar inte enbart biologiskt liv utan även 
ett gott, eller åtminstone acceptabelt, liv för den person som lever det. 

Innebörden i det övergripande målet hälsa kan definieras på olika sätt, 
exempelvis som ”a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1946, s 2). För att 
förstå mer av innebörden i hälsa behövs ett vårdvetenskapligt perspektiv som 
bland annat bygger på respekt för att vad som upplevs som hälsa är till viss del 
individuellt. Att vara i ett tillstånd av hälsa innebär enligt Dahlberg och 
Segesten (2010) att man ”upplever välbefinnande, mår bra och är i stånd till 
att genomföra sina små och stora livsprojekt” (s 101-102). Enligt Eriksson 
(1995) innebär hälsa att vara i en ständig rörelse mot en större helhet och 
integritet, en strävan efter balans och harmoni. Hälsa är att uppleva sig hel 
som människa. Hälsa beskrivs av Gadamer (1996) och Toombs (1993) som ett 
slags jämviktstillstånd, en viktlöshet som infinner sig när vikter tar ut 
varandra. Sjukdom8 och ohälsa stör jämvikten och därmed människans sätt att 
vara i världen. Först då märker människan av hälsan som något som fattas. 

I denna forskningsbakgrund berörs människors hälsa i en begränsad 
omfattning, primärt för att det råder brist på studier som beskriver de aktuella 
patienternas och deras närståendes förståelse och erfarenheter av hälsa. 
Däremot berörs patienternas livskvalitet utifrån forskning där patienter skattar 
i vilken mån de upplever fördefinierade dimensioner/delar av hälsa. Dessa 
mätningar av livskvalitet ger en vag uppfattning om delar av patienternas 
livskvalitet och hälsa på gruppnivå. Todres, Galvin och Dahlberg (2007) 
betonar i sin beskrivning av ”lifeworld-led healthcare” att det grundläggande 
och holistiska perspektivet för att förstå livskvalitet måste grundas i en 
förståelse av människors erfarenheter av att genomleva komplexa situationer. 
Att förstå den enskilda människans livsvärld är således centralt för att förstå 
vad livskvalitet är på ett individuellt plan. 

Begreppet livskvalitet ska dock inte okritiskt likställas med hur begreppet 
används i den livskvalitetsmätning som presenteras i föreliggande avhandling. 
Exempelvis menar Brülde (2003) att begreppet livskvalitet kan likställas med 
                                                        
8 Eng.: illness. 



13 

ett gott liv. Personens livskvalitet är enligt Brülde beroende på hur hon mår, i 
vilken utsträckning hon har det liv som hon själv vill ha samt huruvida livet 
innehåller sakförhållanden med finalt värde9, vissa av relationell karaktär10 
och vissa av extern karaktär11. Brüldes definition av livskvalitet är: ”Att ha ett 
bra liv är att vara lycklig av rätt skäl”

12 (s 133). Med detta perspektiv på 
livskvalitet/ett gott liv förefaller innebörden vara mer än vad 
livskvalitetsmätning kan utröna. Sandman (2005a) utvecklar i sin tur 
begreppet ”ett gott liv” och framhåller 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 
mycket att önska och vara lycklig över, så många sätt att känna välbefinnande 
eller ha nära relationer på att variationerna blir oändliga. I föreliggande 
avhandling förstås hälsa, ett gott liv och livskvalitet utifrån människors 
livsvärld och att bara personen själv kan avgöra när denne har hälsa, 
livskvalitet eller ett gott liv. Människors erfarenheter av ett fenomen 
respektive människors bedömningar av fördefinierade delar av ett fenomen 
måste värderas utifrån att de är just detta. 

För det stora flertalet av de patienter som drabbas av prehospitalt 
hjärtstopp går det inte att leva upp till målet att rädda patientens liv och 
därmed inte heller till mål avseende hälsa, livskvalitet och gott liv. Istället är 
vårdens mål i dessa fall att främja en god död13, något som kan betraktas som 
tillhörande slutet av ett gott liv. I slutbetänkandet SOU 2001:6 betonas att det 
är till människans värdighet som man knyter rätten till en värdig14 död. 
Medvetna om att personal, anhöriga och patienten själv kan ha olika åsikter 
om vad som är värdigt i det enskilda fallet, lyfts värdet av att inte behöva dö 
ensam, värdigt omhändertagande av den avlidne samt omtanke om anhöriga 
efter dödsfallet (SOU 2001:6). Att främja en god död bör vara den primära 
uppgiften för ambulanspersonalen när patientens liv inte går att rädda. Här blir 

                                                        
9 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 (Nybom & Torrkulla, 2011). 
Viss oenighet kan råda över vilka dessa värden är. 
10 Exempelvis intima relationer till andra. 
11 Exempelvis kan ett gott liv innebära goda relationer, självbestämmande, att upprätthålla en identitet, 
att vara aktiv och att åstadkomma något i livet (Brülde, 1998). 
12 Brüldes teori om livskvalitet är en blandteori med inslag från hedonismen, önskeuppfyllelseteorin 
och delvis även den objektivistiska pluralismen. Med ”rätt skäl” avser Brülde, förenklat uttryckt, att två 

typer av sakförhållanden kan ha finalt värde: behagliga upplevelser och att få sina relevanta instrikala 
och nutida önskningar uppfyllda. Men en behaglig upplevelse vars objekt är ”objektivt dåligt” har inget 

finalt värde för personen, och det är inte bra för personen att få sin önska uppfylld om denna önskans 
objekt är ”objektivt dåligt”. Anledningen till att personen är lycklig måste i denna mening vara av ”rätt 

skäl”. 
13 För en djupare diskussion om ”god död” utifrån olika uppfattningar om döden såsom consistent, 
meaningful och dignified se Sandman (2005b). 
14 I SOU 2001:6 används ”värdig död”. I denna avhandling används istället begreppet ”god död”. 
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dock fokus på värdigheten utifrån de närståendes perspektiv eftersom döden 
kommit plötsligt och patientens uppfattning om en god död normalt inte finns 
tillgänglig för ambulanspersonalen, till skillnad från vad som exempelvis 
normalt är fallet i den palliativa vården. Med det plötsliga dödsfallet blir det 
istället en fråga om närståendes hälsa och goda liv. 
 

Vårdandets etiska innebörder 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det vårdandets etiska innebörder med 
patienten i fokus som är utgångspunkt för etiken. Dahlberg och Segesten 
(2010) poängterar att alla vårdprofessioner med någon form av patientkontakt 
har skyldighet att utifrån sin kunskap, kompetens och ställning se till att mötet 
med patienten blir ett vårdande möte och svara an med att stödja patientens 
hälsoprocesser på ett sätt som bekräftar patientens livsvärld och delaktighet. 

Erikssons (1996) betonar ur sitt teologiska perspektiv att det är den 
enskilda människan som ska vara bestämmande för vårdandets etik. 
Vårdetiken måste enligt Eriksson inrymma ett brett ideal för att kunna ge ett 
värdigt liv åt patienten och bidra till god vård. I vårdetiken innefattas 
”vårdandets etik” (caring ethics) och ”vårdarbetets etik” (nursing ethics) som 

är bunden till professionsutövning. Etikens yttersta syfte är att garantera det 
absoluta värde som varje människa har i egenskap av att vara människa, samt 
rätten till självbestämmande. Det etiska i vårdrelationen bestäms av vårdarens 
motiv att vårda, ansvaret, förmågan till medlidande samt viljan att bjuda in 
patienten i relationen. Eriksson menar att de vårdetiska grunderna utgörs av 
”människans värdighet, vårdrelationen, inbjudan, ansvar, det goda och det 
onda samt dygd” (s 13). Etiken handlar för Eriksson om relation, ansvar och 
dygd. Vårdandet framträder i relationen och bygger löftet och plikterna som 
vårdaren har mot patienten. Ansvaret uppstår så fort vårdaren möter patienten 
och innebär ett ansvar för den andre, en vilja att tjäna och visa att man finns 
där för patienten. Dygden är hållningen eller sinnelaget som är önskvärt för att 
vårdaren ska kunna handla etiskt utifrån vårdandets etik. Vårdarens ansvar är 
att försöka tolka och förstå patientens behov och innersta begär. Ansvaret 
uppmanar vårdaren att offra något för patienten samtidigt som det är genom 
ansvaret som ”kärlekens kraft kan frigöras och bli en essens i vårdandet” (s 
18). 

Bishop och Scudder (2001) utgår från sjuksköterskans profession och dess 
vårdande, etiska praktik i formuleringen av sin etik, ”rooted in the moral 
sense of nursing” (s 1) med målet att i vårdandet främja människors 
välbefinnande. Ambitionen är att denna etik ska tala direkt till sjuksköterskor 
genom att ta seriöst på det moraliska syftet med vårdandet. Deras etik beskrivs 
som praktisk etik snarare än tillämpad filosofisk etik. Innebörden i att vara en 
god sjuksköterska visas genom omsorg om patientens välbefinnande vilken är 
inbyggd i sjuksköterskans praktik och samtidigt en förutsättning för praktiken. 
Främjandet av en holistisk vård görs i samverkan med medicinsk vård, 
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specialistvård, administrativt stöd och omvårdnad. Den holistiska vården 
begränsas inte till att vårda en patient utan ser och svarar an till personen som 
en hel människa. Den vårdande närvaron är central då den bekräftar det 
mänskliga både hos patienten och vårdaren och den ömsesidiga respekt som 
följer ur detta. Närvaron tröstar och stöder patienten samtidigt som detta ger 
vårdaren inspiration och förståelse. Kallet i att vårda och meningen med 
vården är intimt förknippade med varandra och integrerade i en vårdande 
profession. Kallet innebär att se möjligheter att främja det goda i mötet och 
bry sig om dem som behöver hjälp. 

Grace (2008) utgår från ett specialistsjuksköterskeperspektiv när hon 
beskriver att själva grunden och styrkan i det professionella ansvaret finns i en 
filosofisk förståelse av vad som kännetecknar goda handlingar och varför de är 
goda. Från denna grund kan vårdandets etiska ansats, och 
specialistsjuksköterskans professionella ansvar,  spåras till ”the population 
served by the nursing profession” (s 3). Utgående från rollen ”professional 
advocacy” argumenterar Grace för att denna bör definieras utifrån ”alla 
handlingar som vidtas för att främja professionella mål” (och som i slutändan 

främjar patientens bästa). Med ett professionellt ansvar som utgår från denna 
roll kan handlingar inriktas mot att främja omvårdnades mål vilka fungerar 
som en kompass i beslutsfattandet och är relaterade till att främja hälsa och 
funktion utifrån det specifika vårdområde där patienten befinner sig. God vård 
är beroende av specifika egenskaper hos vårdaren, såsom kunnighet, 
skicklighet och erfarenhet. Etisk praxis utgörs av vårdarens tillämpning av 
sina specialistkunskaper, sin erfarenhet samt personliga karaktärsdrag som att 
vara observant på brister i vårdmiljön, ha en vilja att fokusera på patientens 
individuella behov och motiverad att lösa varierande problem på flera nivåer. 

Vårdandets etiska innebörder kan således ses som sprungna ur 
vårdrelationen och vårdarens nära relation till patienten. Begrepp som 
delaktighet, karaktär, dygd, motiv, ansvar och närhet är centrala för den 
praktik som vårdandet innebär. Den koppling som Eriksson (1996), Bishop 
och Scudder (2001) samt Grace (2008) gör till sjuksköterskans profession kan 
förstås utifrån att det ofta är hon/han som är i vårdrelationen och att 
professionen har omvårdnad som sitt ämne. I föreliggande avhandling är dock 
avsikten att inta ett professionsöverskridande perspektiv och även gälla 
yrkesgruppen ambulanssjukvårdare. 
 

Samspel mellan vårdvetenskap och vårdetik 
Med vårdandets etiska innebörder som utgångspunkt för etiken i denna 
avhandling är ambitionen även att normativt förhålla sig till vårdandet15. 
Denna ambition finner, åtminstone delvis, stöd i Erikssons (1996) förordande 
av ett brett ideal, Bishop och Scudders (2001) erkännande av filosofisk etik 
                                                        
15 Den vårdetik som följer ur detta beskrivs närmare i avsnittet ”Teoretiska ugångspunkter”. 
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och tillämpad etik som innehållande ett visst värde samt Graces (2008) 
öppenhet för etiska principers användbarhet i komplexa vårdsituationer. 

Oavsett om vårdens mål uttrycks i termer av hälsa, livskvalitet eller ett gott 
liv, utgörs vägen till målet av handlingar som etiskt kan (och bör) värderas. 
Moralfilosofiskt finns det flera synsätt på det rätta eller orätta med en 
handling. Handlingen kan sägas vara rätt utifrån den handlandes sinnelag, 
handlingen i sig, dess konsekvenser eller situationen där handlingen äger rum. 
I sinnelagsetiken, ofta kallad dygdetik, ställs personens motiv och karaktär i 
centum. Inom handlingsetiken, ofta kallad pliktetik16, ställs det krav på att 
själva handlingen ska vara rätt och inom konsekvensetiken krävs det att 
förutsebara eller faktiska konsekvenserna är goda. I situationsetiken betonas 
att det är själva situationen som ställer krav (Nilstun, Lundqvist & Löfmark, 
2006). Alla sätt att ta sig an frågan om vad som är rätt eller orätt har sina 
styrkor och svagheter.  Med en koppling till normativ, etisk teori kan vårdens 
mål hälsa uttryckas i termer av ett gott liv eller livskvalitet. Idén om ett gott liv 
som vårdandets mål kan finna stöd utifrån olika etiska perspektiv, principer 
och teorier. I dygdetiken är dygderna medel för att nå ett gott liv och ett 
övergripande mål för etiken (Foot, 2001; MacIntyre, 2007). Inom 
konsekvensetiken finns det ett behov av en värdeteori där värden i ett gott liv 
kan införlivas (Parfit, 1984; Brülde, 1998). Inom pliktetiken eller 
principbaserade ansatser är principerna om att göra gott och icke-skada 
relaterade till ett gott liv (Beauchamp & Childress, 2008). 
 

Etiska konflikter 
Föreliggande forsknings etiska problem finns i en prehospital 
akutsjukvårdskontext vilket gör att dess lösningar kan komma att bli mer eller 
mindre specifika. Det finns en mängd etiska problem vid hjärtstopp och 
plötslig död. Enligt Marco (1999) är det exempelvis 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 närstående. Vårdarna borde därmed 
enligt Marco även uppmärksamma det psykologiska och emotionella 
välbefinnandet hos närstående, både under och efter livräddningsförsöken. 

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 drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus 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). I studier som 
har kartlagt etiska konfliktområden inom ambulanssjukvården, återspeglas 
etiska problem avseende hjärtstopp på lite olika sätt. Adams, Arnold, Siminoff 
och Wolfson (1992) identifierade etiska konflikter i 14,4 procent av 
                                                        
16 Deontologi. 
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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, bland annat sådana som kunde relateras 
till vården av patienter med hjärtstopp. Konflikter kunde uppstå vid valet av 
vård (som påbörjande av HLR eller inte) vilket påverkade olika aspekter av 
vad som ansågs bäst för patienten. Det professionella idealet att inte beakta 
patientens ålder kunde komma i konflikt med det professionella idealet att ge 
effektiv vård för patientens bästa. Patientens ålder kunde således påverka 
beslut om HLR. 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 vilket kunde göra att ambulanspersonalen fångades mitt emellan 
olika önskemål när närstående senare ville ändra sig angående vården. En 
förklaring till närståendes svårigheter i dessa situationer kan enligt Ferrand 
och Marty (2006) vara att dessa händelser inträffar plötsligt varvid närstående 
oftast är oförberedda för en diskussion om vilka beslut som ska tas. Holmberg 
(2005) menar att det överskuggande etiska dilemmat består i att 
ambulanspersonalen 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 dem som ser döden som ovälkommen vill gärna få hjälp 
med att leva vidare. 
 

Etiskt beslutsfattande 
Ett fåtal studier har specifikt fokuserat på den prehospitala 
hjärtstoppssituationens etiska problematik. Næss, Steen och Steen (1997) 
intervjuade ambulanspersonal om beslutsfattandet och fann att de gjorde 
seriösa etiska överväganden om liv och död vid beslut om HLR. Resultatet 
visade att vårdarna både använde prognostiska och etiska kriterier i 
beslutsfattandet, utan någon klar gränsdragning mellan kriterierna. HLR som 
påbörjats av frivilliga hjälpare fortsatte ibland även när vårdarna ansåg det 
som meningslöst därför att vårdarna ville uppmuntra hjälparen och visa att 
dennes insats hade betydelse. En patients höga ålder hade bara betydelse för 
beslutsfattandet i kombination med hjärtstoppets varaktighet eller närståendes 
önskemål. Ambulanspersonalen påverkades i beslutsfattandet av vad de 
uppfattade som närståendes förväntningar eftersom man trodde att förtroendet 
för ambulanssjukvården kunde minska om inte hänsyn togs till detta. Även 
vårdarnas erfarenhet påverkade besluten om att påbörja eller avstå från HLR 
då de erfarna tycktes ha en förmåga att snabbt skapa sig en sammanställd, bred 
bild av patientens hela situation. Dessutom övervägde de snabbt tidsaspekten 
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tillsammans med medicinska fynd och gjorde utifrån detta en sannolik 
prognos, samtidigt som de tog hänsyn till närstående. 

Duchateau, Burnod, Ricard-Hibon, Mantz och Juvin (2008) menar att 
beslutsfattandet försvåras till följd av bristen på information om patienten, 
ensamhet i beslutsfattandet och kravet på omedelbara beslut. Avgörande 
faktorer i valet av beslut är patientens ålder, tidigare hälsostatus och huruvida 
livräddande åtgärder har påbörjats av någon på plats. Duchateau et al. förordar 
ett gemensamt beslutsfattande men menar att det är svårt med hänsyn till 
patientens önskemål, närståendes åsikter och den specifika vårdkontexten. 
 

Etiska riktlinjer 
I de behandlingsriktlinjer för livräddning med HLR som European 
Resuscitation Council17 (ERC) ger ut på regelbunden basis, berörs etiska 
aspekter i samband med livräddningsförsök och livets slut. I riktlinjerna anges 
etiska principer och värden som anses viktiga i sammanhanget: Att göra gott 
och inte skada, rättvisa, värdighet, ärlighet och autonomi (Beauchamp & 
Childress, 2008). ”Att göra gott” innebär i detta avseende att balansera mellan 

nytta och risk med hjärtlungräddningen. Vanligen innebär detta att 
livräddningsförsök görs men också att vårdarna ibland avstår från att göra 
HLR. ”Att inte skada” innebär att inte utföra 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. ”Värdighet 

och ärlighet” innebär att patienten alltid har rätt att bli behandlad med 

värdighet och få ärlig information utan att viktig fakta undanhålls.”Principen 

om patientens autonomi” relateras primärt till patientens möjlighet att ta 
informerade förhandsbeslut för egen räkning framför att bli föremål för 
paternalistiska beslut från medicinska eller omvårdande professioner (Lippert 
et al., 2010). Respekten för en patients autonomi bygger enligt Beauchamp 
och Childress (2008) på två grundläggande villkor: Frihet, dvs. oberoende från 
någon annan persons kontrollerande inflytande samt den egna förmågan till 
intentionalt handlande. 

Men vid hjärtstopp utanför sjukhus kan patienten inte hävda sin autonomi 
och sitt självbestämmande, samtidigt som lagens krav (SFS 1982:763; SFS 
1998:531) på att alla vårdare ska respektera patientens autonomi kvarstår. Att 
respektera autonomin innebär att patienten själv ger sitt informerade samtycke 
till sin vård utifrån val mellan alternativ eller ställningstagande till ett 
alternativ. Vid hjärtstopp innebär detta vanligtvis att patienten har tagit 
ställning till eventuell hjärtlungräddning. Det är således svårt att tala om att 
respektera patientens autonomi vid hjärtstopp då det är omöjligt att samtala 
med patienten om dennes syn på sin förestående vård. Patienten är inte längre 
                                                        
17 European Resuscitation Council är ett akutmedicinskt interdisciplinärt råd i frågor som rör HLR.   
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beslutskompetent och förmågan att utöva sitt självbestämmande är tillfälligt 
satt ur spel. Någon annan måste agera ställföreträdande beslutsfattare. Därmed 
handlar det snarare om att ta hänsyn till patientens önskemål och väga in 
patientens perspektiv i beslutet. Beauchamp och Childress (2008) beskriver tre 
generella ansatser för ett ställföreträdande beslutsfattande: ställföreträdande 
bedömning, fullständig autonomi18 samt patientens bästa. Den 
ställföreträdande bedömningen är i bästa fall en svag autonomistandard som i 
möjligaste mån bör ersättas av fullständig autonomi med respekt för tidigare 
och tydligt uttryckta val och bedömningar. En ansats som bygger på patientens 
bästa syftar till att skydda patientens välbefinnande genom att bedöma nytta 
och risk med olika behandlingar i relation till smärta och lidande samt 
bedömning av förlust eller återställande av funktioner. Det finns således ett 
rättmätigt krav att efterhöra patientens tidigare beslut och preferenser i linje 
med respekten för patientens autonomi samtidigt som autonomins betydelse i 
många av dessa vårdsituationer är minimal. Betydelsen av att icke skada och 
göra gott kvarstår däremot och är central. 

En betydande del av de etiska riktlinjerna berör förhandsdirektiv där 
patienten skriftligt har uttryckt önskemål19 i händelse av hjärtstopp. Fokus 
ligger dock på den hospitala kontexten och när patientens tillstånd bedöms 
innebära risk för hjärtstopp eller om patienten är i ett palliativt skede. I en 
amerikansk prehospital kontext fann Heilicser et al. (1996) att att det mest 
förekommande etiska dilemmat för ambulanspersonalen var förknippat med 
frågeställningar som rörde livstestamenten. En av fem angav att de ofta 
upplevde ett dilemma när patienten hade ett livstestamente och när 
vårdpersonal på äldreboenden inte hade vetskap om livstestamentet. Femton 
procent av ambulanspersonalen upplevde ett etiskt dilemma när patienten inte 
hade ett livstestamente. Studien visade att 21 procent av de tillfrågade hade 
mött minst ett av följande etiska dilemman: 1) att ingen information gavs om 
att patienten hade ett livstestamente vilket ledde till att HLR påbörjades, 2) att 
de närstående inte ville att HLR skulle göras trots att inget livstestamente 

                                                        
18 Beauchamp och Childress (2008) menar att tidigare beslutskompetenta personer som autonomt har 
uttryckt sina preferenser i förhandsdirektiv (livstestamenten) ska likställas med, och behandlas enligt, 
tanken om en fullständig autonomi. 
19 Förhandsdirektiv kan vara i form av ett livstestamente där patienten uttrycker önskemål i händelse av 
hjärtstopp. Innebörden i dokumentet är att HLR inte ska utföras i händelse av hjärtstopp eller anger när 
HLR önskas. I Sverige har möjligheten att reglera sin framtida vård med livstestamente eller 
förhandsdirektiv inte legaliserats medan det i vissa andra länder är legitimt bindande. I Sverige ska 
livstestamenten vara etiskt vägledande. Om dokumentet är nyligen skrivet ska det tillmätas större värde 
än om det är äldre. Även muntliga önskemål som patienten avgivit och som framförts av närstående 
eller vårdpersonal ska vara vägledande i behandlingen (Statens offentliga utredningar, SOU 2000:6). 
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”. Termen advance directives används ibland även för muntliga utsagor från 
närstående eller vårdpersonal avseende patientens önskemål om sin vård (Lippert et al., 2010; Morrison 
et al., 2010). 
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uttryckligen angett detta, 3) att livstestamentet inte var tillämpbart eller 
juridiskt bindande samt 4) att patienten hade giltigt livstestamente men 
bedömdes ha goda chanser till överlevnad. 
 

Hjärtstopp och plötslig död 
Hjärtstopp defininieras i denna avhandling ”upphörande av hjärtats 
mekaniska aktivitet, vilket konfirmeras genom frånvaro av tecken på 
cirkulation” (Socialstyrelsen, 2004b, s 214). Begreppen cirkulationsstillestånd 
och hjärtstillestånd används ibland synonymt för hjärtstopp. När hjärtstopp 
inte sker på sjukhus20 används begreppet ”hjärtstopp utanför sjukhus”.

21 
De flesta patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har en 

kardiell etiologi22 (Engdahl, Holmberg, Karlson, Luepker & Herlitz, 2002). I 
Sverige var hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationssjukdomar) bakomliggande 
orsak till 37 procent av dödsfallen bland kvinnor och 40 procent av dem bland 
män under 2009. Av dessa är de ischemiska hjärtsjukdomarna den största 
gruppen med cirka 15 procent för kvinnorna och 20 procent för männen 
(Socialstyrelsen, 2011). Av de rapporterade hjärtstopp som sker utanför 
sjukhus bedömer ambulanspersonalen23 att 69 procent är orsakade av 
hjärtsjukdom (Herlitz, 2011). Plötsligt och oväntat hjärtstopp med kardiell 
etiologi beror i 90 procent av fallen på ischemisk hjärtsjukdom medan annan 
hjärtsjukdom, klaffel och kardiomyopati står för resterande 10 procent 
(Socialstyrelsen, 2004b). Hjärtinfarkt kan leda till hjärtstopp. Om detta 
inträffar sker det oftast inom den första timmen med stor risk för dödsfall. Vid 
instabil angina pectoris24 är risken stor för övergång till akut hjärtinfarkt. 
Utvecklingen fram till ett hjärtstopp kan gå ganska långsamt med symtom som 
angina pectoris eller förekomst av mindre infarkter men ibland inträffar 
hjärtstopp och leder till plötslig död utan några  (Socialstyrelsen, 2008a). 
                                                        
20 Hjärtstopp som sker på sjukhus benämns på engelska för ”in-hospital-cardiac-arrest” (IHCA). 
21 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 och OOHCA). 
22 Läran om sjukdomars orsaker (Lindskog, 2004). 
23 Med ambulanspersonal avses här ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och specialistssjuksköterskor. 
I avhandlingens fortsatta referenser måste hänsyn tas till att ”ambulanspersonal” avser de förhållanden 
som gällde där respektive studie genomfördes. Likheter och skillnader mellan paramedics och EMTs 
av varierande kompetenser visavi de yrken och professioner som finns i svensk ambulanssjukvård är 
inte enkla att fastställa men kan vara betydelsefulla beroende på innehållet i referatet. 
24 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). 



21 

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, Sirel, Marsden, Ford, Walker & Cobbe, 2003). 
 
Plötslig död innebär ”plötsligt upphörande av alla livsnödvändiga 
kroppsfunktioner, manifesterat av bestående förlust av samtliga hjärnans, 
andningssystemets och hjärt-kärlsystemets funktioner.” Relaterade begrepp är 
oväntad död, plötslig hjärtdöd, oväntad hjärtdöd, sudden cardiac death – SCD, 
plötslig spädbarnsdöd samt sudden infant death syndrome – SIDS (Karolinska 
Institutet, 2011). I denna avhandling används begreppet plötslig död i 
betydelsen plötslig hjärtdöd (sudden cardiac death). Plötslig hjärtdöd 
definieras av Myerburg, Kessler, Bassett och Castellanos (1989) som ett 
dödsfall som till följd av tidigare känd eller okänd hjärtsjukdom inträffar inom 
en timme efter det att de akuta symtomen uppträder eller, om dödsfallet är 
obevittnat, inom 24 timmar efter det att personen senast sågs vid god hälsa. 

Orsakerna till plötslig död varierar kraftigt över hela världen. Utanför 
Europa och Nordamerika är hjärtstopp av icke-kardiell etiologi vanligare med 
orsaker som trauma, drunkning eller nyfödda med syrebrist (WHO, 2010). I 
hela världen uppskattas cirka 150 000 människor dö av drunkning varje år, 
och majoriteten är barn (Layon & Modell, 2009). 

Den uppskattade årliga incidensen av SCD (i absoluta tal) i USA varierade 
från 180 000 till över 450 000 i sex olika studier. Skillnaderna i dessa 
uppskattningar kan delvis bero på olika tidpunkter för mätningarna, olika 
definitioner av SCD och skattningsmetoder. Den verkligaa incidensen av SCA 
och/eller SCD i USA är fortfarande oklar (Kong et al., 2011). Vanligtvis anges 
dock incidensen till 100-117 fall på 100 000 invånare/år. I Kina beräknas den 
totala incidensen vara 41,8 fall på 100 000/år (Hua et al., 2009). I den 
holländska befolkningen är incidensen 92 fall på 100 000/år (Straus, 
Bleumink, Dieleman, van der Lei, Stricker & Sturkenboom, 2004). Den 
svenska incidensen är cirka 100 fall på 100 000/år när man utgår från fall där 
HLR startats (Herlitz, 2011). 
 
Av de cirka 15 000 personer som årligen beräknas dö av hjärtsjukdom i 
Sverige avlider25 två tredjedelar prehospitalt (Herlitz, 2008). Den verkliga 
incidensen för hjärtstopp utanför sjukhus är inte känd och det saknas objektiv 
information eftersom långt ifrån alla dessa patienter omhändertas av 
ambulanssjukvården. Incidensen ökar med ålder och är vanligare bland män 
                                                        
25 Mortalitet/överlevnad varierar beroende på världsdel, land, stad, landsbygd, sjukhus etc. vilket till 
stor del kan antas bero på hur väl vårdkedjan fungerar. 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. 
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(Engdahl et al., 2002). Risken för plötslig hjärtdöd är störst bland äldre. I 
Sverige var medianåldern 71 år för patienter som drabbades av hjärtstopp 
utanför sjukhus år 2010. Andelen kvinnor var 31 procent med en ökande andel 
med ökande ålder (Herlitz, 2011). 

I USA beräknas årligen 350 000-450 000 människor avlida till följd av 
hjärtstopp, mer än hälften orsakade av hjärt- kärlsjukdom (Callans, 2004). I 
Sverige rapporterades det under 2010 in 4 500 fall där ambulanspersonal 
påbörjade hjärtlungräddning och varav 9,8 procent26 överlevde (Herlitz, 2011). 
I Europa som helhet beräknas 10,5 procent överleva och i USA 8,4 procent 
(Atwood et al., 2005; Rea, Eisenberg, Sinibaldi & White, 2004). Det finns 
dock skäl att anta att den svenska överlevnadsnivån är mer valid än nivåer för 
övriga Europa eftersom den svenska statistiken bygger på ett nationellt 
hjärtstoppsregister27 omfattande cirka 80 procent av samtliga prehospitala 
hjärtstopp/år (Herlitz, 2011-12-02, personlig kommunikation). 
 

Överlevnadsfaktorer 
I praktiken är det nästan enbart vid bevittnade hjärtstopp med tidig 
hjärtlungräddning (HLR)28 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, 2011). I välutvecklade prehospitala akutvårdssystem beräknas mellan 
en tredjedel och upp till hälften av patienterna återfå spontan cirkulation med 
HLR (Deakin et al., 2010). Vid omedelbar defibrillering kan upp till 65 
procent av patienterna överleva (Larsen, Eisenberg, Cummins & Hallstrom, 
1993). 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 
patienten har återfått spontan cirkulation29 (Langhelle et al., 2005). För att 
överleva hjärtstopp krävs samordnade åtgärder som kan beskrivas som fem 
länkar i en kedja30 som innebär tidig upptäckt, tidigt larm, tidig 
hjärtlungräddning, tidig defibrillering samt vården efteråt (Herlitz, 2011). 
Oftast är det i patientens hem som hjärtstoppet sker. Det som primärt ökar 

                                                        
26 Överlevnad beräknad på patienter som var vid liv efter en månad. 
27 ”Nationellt register för hjärtstopp” startades 1990 och omfattar efter tjugo år 58 142 patienter med 

hjärtstopp utanför sjukhus (Herlitz, 2011). 
28 Hjärtlungräddning, HLR (eng.: CPR, cardiopulmonary resuscitation) är en övergripande benämning 
av behandling vid hjärtstopp. Socialstyrelsen (2004b) definierar HLR som ”ett försök att återställa 

spontan cirkulation genom bröstkompressioner med eller utan samtidig andningshjälp” (s. 214). 
29 Eng.: Return of spontaneous circulation (ROSC). 
30 ”Chain of survival” (Nolan et al, 2010). 
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möjligheten att överleva är om patienten har ventrikelflimmer vid 
ambulanspersonalens ankomst. Överlevnadsmöjligheten ökar om hjärtstoppet 
inträffar på allmän plats, är bevittnat och någon frivillig hjälpare31 har startat 
HLR samt om patienten har en lägre ålder32 (Herlitz, Engdahl, Svensson, 
Ängquist, Young & Holmberg, 2005; Sasson, Rogers, Dahl & Kellermann, 
2010). 
 

Funktionsnedsättning 
Att överleva kan innebära att hjärnans funktion33 påverkats till följd av 
syrebrist (Edgren, Hedstrand, Kelsey, Sutton-Tyrrell & Safar, 1994). Hälften 
av de överlevande får neurologiska resttillstånd (Socialstyrelsen, 2008b). I en 
metaanalys av 11 studier över 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 specifika pupilreaktioner34 och sänkt 
medvetandegrad35 (Booth, Boone, Tomlinson & Detsky, 2004). 

Minnesfunktionen kan också försämras (Bunch et al., 2004a). Beroende på 
testmetod hade 11-28 procent av de överlevande en nedsatt kognitiv förmåga 
vid mätning av minne, uppmärksamhet och handlingsförmåga, medan 58 
procent bedömdes ha intakt kognitiv förmåga (van Alem, de Vos, Schmand & 
Koster, 2004). Upp till ett år efter hjärtstoppet fann man att överlevande hade 
nedsatt kom ihåg-minne men ett intakt igenkänningsminne. Det episodiska 
långtidsminnet var försämrat, speciellt avseende verbalt och spatialt minne. 
Måttlig eller grav försämring fanns hos 37 procent av dem som överlevt 
(Grubb et al., 1996). När överlevande med minnesförsämringar bedömdes åter 
efter tre år fann man bestående funktionsnedsättning på kom ihåg-minne och 
igenkänningsminne (Drysdale, Grubb, Fox & O‟Carroll, 2000). I en mindre 

studie fann man att alla patienterna hade nedsatt kognitiv funktion i ett eller 
                                                        
31 Det engelska begreppet är ”bystander”. Næss, Steen & Steen (1997) 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). 
32 Betyder i detta sammanhang en lägre ålder än medianåldern i den aktuella populationen. 
33 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). 
34 Avsaknad av korneal- eller ljusreflex. Kornealreflex (hornhinnereflex): “omedelbar blinkning när 

hornhinnan beröres” (Lindskog, 2004). Ljusreflex (ljusreaktion): ”pupillreaktion, pupillens vidgning el. 

krympning beroende på minskat el. ökat ljus.” (ibid.). 
35 Reaktionsgrad som motsvarar undandragande rörelse eller sämre. 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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flera av områdena orientering, minne, uppmärksamhet och medvetenhet. 
Förekomsten av multipla funktionsnedsättningar var hög och det var stor 
skillnad mellan patienternas egna bedömningar av sina funktionsnedsättningar 
och omgivningens (Pußwald, Fertl, Faltl & Auff, 2000). Nyare studier 
indikerar att andelen överlevande med nedsatt cerebral funktion är i 
minskande (Martinell, Larsson, Bång, Lindqvist, Thorén & Herlitz, 2010). 
 

Patientens vård och behandling 
Patienter med hjärtstopp är i behov av akut vård och behandling. Första länken 
i vårdkedjan är den akutmedicinska larmcentralen där operatören på mycket 
kort tid ska bedöma om det finns misstanke om hjärtstopp. Frågor om 
andning, medvetande36 och puls vägleder operatören i beslutet. Om 
misstanken bekräftas och HLR inte har påbörjats ska operatören erbjuda 
vägledning  i hur den inringande personen kan göra HLR (Bång, 2002; Bohm, 
2009). 
 

Medicinsk bedömning och behandling 
Svensk ambulanssjukvård följer de medicinska riktlinjer som anges av 
Svenska rådet för hjärt-lungräddning vilka i sin tur baseras på ERC:s riktlinjer 
(se; Nolan et al., 2010). Eftersom ambulanspersonalen oftast inte vet den 
underliggande orsaken till en patients hjärtstopp ska HLR påbörjas medan 
information samlas in under tiden. Generellt påbörjas HLR om det inte finns 
ett giltigt förhandsdirektiv som motsäger detta37, om utförandet av HLR skulle 
innebära fysisk risk för ambulanspersonalen eller det är uppenbart att HLR 
inte är meningsfullt38. I de uppenbart fallen ställer ambulanspersonalen en 
dödsdiagnos utan att formellt dödförklara patienten (Lippert, Raffay, 
Georgiou, Steen & Bossaert, 2010; Morrison et al., 2010). Starmark (2005) 
framhåller problemet med begränsad tid och svårigheten att förutsäga39 

                                                        
36 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). 
37 De amerikanska riktlinjerna (American Heart Association, 2005) anger 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. 
38 Som vid likfläckar, dödlig skada som vid dekapitation (huvudet skiljt från kroppen), drunknad sedan 
längre tid, innebränd etc. (Lippert, et al., 2010). 
39 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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patientens fortsatta status. Alla viktiga medicinska beslut om återupplivning40 
måste fattas inom ett par minuter och inom ett par timmar när det gäller 
fortsatt behandling. 

Tyvärr finns det enligt Deakin et al. (2010) inga tillförlitliga verktyg i det 
akuta skedet avseende prognostisering av en dålig utgång för patienten, vilket 
även gäller för de första timmarna efter återkomst av spontan cirkulation. I 
själva verket är en förutsägelse av det slutliga neurologiska utfallet svårt under 
de första tre dagarna. Ruygrok et al. (2009) validerade tre 
bedömningsinstruments41 förmåga att förutsäga vilka patienter som skulle 
överleva med god neurologisk status. Om verktygen hade använts med syfte 
att prehospitalt identifiera dessa patienter för att där avbryta behandlingen, 
hade detta lyckats i 36, 25 respektive 6 procent av fallen beroende på verktyg. 

Bedöms patienten ha överlevnadsmöjlighet startas HLR vilken finns i olika 
former beroende på vem som utövar behandlingen och mot vem HLR-
utbildningen är riktad. ”Basal HLR och automatisk defibrillator”

42 innebär att 
patienten ges konstgjord andning, hjärtkompression och elektrisk stöt. Den 
avancerade formen av hjärtlungräddning (A-HLR43) innebär att patienten 
utöver den basala HLR-behandlingen ges syrgas, läkemedel och intuberas för 
att säkerställa fria luftvägar (Nolan et al., 2010). Den konstgjorda andningen 
och bröstkompressionerna 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 men oftast är det 
endast en livsuppehållande behandling (Holmberg, Holmberg & Herlitz, 
2000a,b). Prehospital terapeutisk hypotermi (32-34°C) med intravenös 
infusion av kalla vätskor eller med kylkuddar kommer eventuellt att bli 
vanligare i framtiden (Behringer, Arrich, Holzer & Sterz, 2009). Även 

                                                        
40 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 (2004b) använder begreppet hjärtåterupplivning i betydelsen; ”ett försök att återställa 

spontan cirkulation genom hjärt-lungräddning eller defibrillering” (s. 185). I denna avhandling 
undviker jag i det följande begreppet återupplivning och använder istället begreppet hjärtlungräddning 
(HLR) eller benämningar som livräddande behandling, livräddande åtgärder vid hjärtstopp och 
liknande. 
41 Verktygen eller kriterierna är ”BLS TOR”, ”ALS TOR” och ”Neuro TOR”, dvs. verktyg för att 

fastställa avbrytande av HLR (termination of resuscitation, TOR). BLS TOR var bäst avseende 
förmågan att förutsäga vilka patienter som senare skulle få dålig neurologisk funktion eller avlida på 
sjukhuset. Notera dock att ”bäst” innebär en 36-procentig träffsäkerhet. BLS TOR har tre kriterier som 
samtliga ska uppfyllas för att ett avbrytande av HLR ska anses motiverat. Dessa är 1) hjärtstoppet var 
inte bevittnat av ambulanspersonalen, 2) ingen defibrillering gjordes före avtransport samt 3) spontan 
cirkulation saknades före avtransport.  
42 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. 
43 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. 
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utrustning för mekaniska hjärtkompressioner används i ambulanssjukvården. 
Huruvida utrustningen bidrar till ökad överlevnad är dock oklart (Axelsson, 
Karlsson, Axelsson & Herlitz, 2009; Aufderheide et al., 2011). 
 

Avbrytande av behandling 
I ERC:s riktlinjer anges att livräddningsförsöken bör avbrytas om patienten 
har fortsatt asystoli och det blir uppenbart att hjärtstoppets underliggande 
orsak gör försöken meningslösa. Ytterligare information kan komma att göra 
ett avbrytande av livräddningsförsöken till det etiskt riktiga (Lippert et al., 
2010). Avbrytande av HLR bör övervägas då patienten efter 20 minuters 
avancerad, livsuppehållande vård44 inte har återfått spontan cirkulation innan 
transport (Morrison et al., 2007; 2010). Möjligheten för ambulanspersonal att 
avbryta HLR varierar dock mellan olika länder. I vissa länder tillåts ett 
avbytande efter kontakt med läkare (Baskett & Lim, 2004). I Sverige tillåts 
ofta ambulanspersonal enligt lokala riktlinjer att avbryta HLR efter 20-30 
minuter, ofta med krav på telefonkontakt med läkare innan avbrytandet. 

Ibland startar ambulanspersonalen ingen livräddande behandling. 
Kämäräinen, Virkkunen, Yli-Hankala och Silfvast (2007) fann att 
ambulanspersonalen i studien avstod från livräddande behandling i 51 procent 
av fallen. Skälet till att de 98 patienterna inte fick någon behandling var i 97 
fall att det bedömdes som meningslöst och i ett fall för att patienten i ett 
förhandsdirektiv hade avböjt livräddningsförsök. I 59 fall bedömdes det som 
meningslöst därför att patienten uppvisade dödstecken, i 16 fall för att start av 
HLR dröjt i över 15 minuter, i 12 fall till följd av massivt trauma och i två fall 
för att patienterna befann sig i ett palliativt slutskede. Samma skäl för att avstå 
från livräddningsförsök angav ambulanspersonalen i en studie av Horsted, 
Rasmussen, Lippert och Nielsen (2004). Andelen fall av hjärtstopp där 
ambulanspersonalen avstår från livräddande behandling dock varierar stort. I 
en studie från Norge avstod personalen i 4 procent av fallen (Hance-Olsen & 
Nielsen, 2002) medan man i en dansk studie avstod i 66 procent av fallen 
(Rewers, Tilgreen, Crawford & Hjortsø, 2000). 
 

Fortsatt medicinsk vård på sjukhus 
På senare år har den sjukhusvården av hjärtstoppspatienter uppmärksammats. 
Terapeutisk nedkylning (hypotermi) har visat sig förbättra resultatet medan 
blodglukoskontroll, haemodynamik45 och ventilationsstöd kan ha en positiv 
inverkan på resultatet (Langhelle et al., 2005). Vid nedkylning under 12-24 
timmar ökar långtidsöverlevnaden (Nolan, Morley, Vanden Hoek, Hickey & 
ALS Task Force, 2003) medan tidig koronarangiografi, efterföljd av mekanisk 
                                                        
44 Advanced Life Support, ALS. 
45 Krafter, fysiska aspekter som påverkar blodcirkulationen. 
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revaskulering eventuelt kan öka överlevnaden (Werling, Thorén, Axelsson & 
Herlitz, 2007). ICD-behandling46 utförs ofta på patienter som överlevt 
hjärtstopp och möjliggör kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen i syfte att 
upptäcka och behandla allvarliga rytmrubbningar. Andelen kvinnor som får 
ICD-behandling är liten, både i och utanför Sverige. En förklaring kan vara att 
hjärtstopp är ovanligare hos kvinnor 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 
i Sverige för de patienter som överlevt hjärtstopp utanför (och på) sjukhus. 
Vården kan därför variera mellan sjukhusen. 
 

Patientens hälsa och livskvalitet  
Den livskvalitetsforskning som har gjorts är till övervägande del gjord med 
hjälp av kvantitativa mätinstrument. Bristen på kvalitativ forskning om hälsa, 
livskvalitet eller gott liv hos patienter som överlevt hjärtstopp utanför sjukhus 
gör att dessa studier med kvantitativa data presenteras i föreliggande 
avhandling trots dess begränsade värde avseende att skapa förståelse om 
innebörder i livskvalitet, vilket redan har berörts i den inledande bakgrunden. 

Vid mätning av livskvalitet47 föreslår Wenger et al. (1990) att 
livskvaliteten betraktas utifrån tre nivåer: en generell utvärdering där patienten 
skattar sin livskvalitet, olika dimensioner eller områden av livskvalitet samt 
komponenter av de olika dimensionerna. Avseende patienter med 
hjärtkärlsjukdomar anses tre områden viktiga: Funktionell förmåga (dagliga 
rutiner, social aktivitet, intellektuell och emotionell funktion, ekonomi), 
upplevd förmåga som berör de förändringar som patienten upplever som 
viktiga avseende hälsa, välbefinnande och tillfredsställelse med livet, samt 
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 med hjälp av ett instrument48 som mätte funktionell 

                                                        
46 ICD står för ”internal cardioverter defibrillator” vilket är en typ av pacemaker som brukar kallas 

inplanterbara 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). 
47 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 bedömningar av HRQoL. 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). 
48 Health Utilities Index Mark3 (HUI3) mäter funktionell förmåga avseende syn, hörsel, tal, rörlighet, 
fingerfärdighet, känslor, kognition och smärta. 
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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 
livräddningsinsats. När den fysiska och psykosociala livskvaliteten49 
bedömdes sex månader efter utskrivning från sjukhus var livskvaliteten något 
sämre i jämförelse med en referensgrupp (van Alem et al., 2004). När åtta 
dimensioner av hälsa50 mättes efter samma tid fanns ingen signifikant skillnad 
i jämförelse med nationella normer avseende den sammanlagda livskvaliteten 
(Horsted, Rasmussen, Meyhoff & Nielsen, 2007). Vid undersökning av 
kognitiv funktion, aktivitetsnivå och livssituation upp till ett år efter hjärtstopp 
fanns initiala förbättringar av kognitiv funktion och aktivitetsnivå. 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 livskvalitetsforskning har undersökt hur de överlevande mår efter 
det första året. I en studie avseende funktionell förmåga51 mättes hade de 
överlevande en god52 livskvalitet efter det första året (Stiell et al., 2003). 
Livskvaliteten mellan sex månader upp till fem år efter hjärtstopp var god vid 
mätning med fyra olika instrument53. De överlevande uppvisade dock 
signifikanta försämringar avseende fysisk rörlighet, energinivå, emotionella 
reaktioner och sömnmönster. Vid mätning54 av 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). Vid mätning av 
delaktighet i samhällslivet, livskvalitet, daglig funktion samt fysisk, kognitiv 
och emotionell försämring55 1-6 år efter hjärtstopp upplevdes låg delaktighet i 
samhällslivet. Över 50 procent rapporterade svår trötthet, 38 procent ångest 
och/eller depression och 24 procent försämrad livskvalitet (Wachelder, 
Moulaert, van Heugten, Verbunt, Bekkers & Wade, 2009). När den 
hälsorelaterade livskvaliteten bedömdes56 2-8 år efter hjärtstopp var den 

                                                        
49 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). 
50 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. 
51 Mätt med HUI3.  
52 “God” har här värdet 0.80 i jämförelse med värdet för den övriga populationen som var 0.83. 
53 Self Assessment Test (SAT), Nottingham Health Profile (NHP), Psychological General Well-being 
Index (PGWB) samt Everyday-Life Questionnaire (EDLQ). 
54 Med EDLQ. 
55 Mätt med Community Integration Questionnaire, SF-36, Fatigue Severity Scale (FSS), Cognitive 
Failures Questionnaire (CFQ), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Impact of Event Scale 
(IES) samt Barthel Index,  Frenchay Activities Index (FAI). 
56 Med SF-36.  
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liknande den som för befolkningen i övrigt. I kategorin ”vitalitet” uppmättes 

dock signifikant lägre värden för dem över 65 år (Bunch, White, Khan & 
Packer, 2004b). Bland dem som överlevt 15 år eller mer var den fysiska och 
psykiska hälsan god och inställningen till livet positiv. De bedömdes ha ett 
aktivt liv med fritidsintressen, normal fysisk aktivitet och med ansvarstagande 
för den egna hälsan (Harve et al., 2007). 

En annan del av forskningen utgår från patienter som fått en ICD 
inopererad efter sitt hjärtstopp. I Doughertys (1994) studie57 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. I en studie av 
Kamphuis, De Leeuw, Derksen, Hauer och Winnubst (2002) bedömdes 
livskvalitet och välbefinnande58. Resultatet visade att oro och förmodad 
depression var vanligt oberoende av ICD eller annan behandling. En 
signifikant förbättring avseende fysisk och social funktion samt psykisk hälsa 
uppmättes under de första sex månaderna trots att oro och trolig depression 
var hög efter utskrivningen 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 studie59 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 (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, Verhoeven, De Leeuw, Derksen, 
Hauer & Winnubst, 2004). Att leva med en ICD efter att ha upplevt ett 
plötsligt hjärtstopp beskrivs i Dickersons (2002) studie60 som att döden blev 
ett symtom som kunde behandlas med hjälp av teknologi. De överlevande 
                                                        
57 Intervjuer samt frågeformulär vid fem tillfällen: utskrivningen från sjukhuset samt 1, 3, 6 och 12 
månader efter hemkomst från sjukhuset. 
58 Mätt med Rand-36, Heart Patients Psychological Questionnaire (HPPQ), State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI-DY) och Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D). 
59 Ansats med grounded theory och semistrukturerade frågor. 
60 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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upplevde kontrollförlust och djupgående förändringar 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 
i osäkerhet och med fortsatt obehag. De som misslyckades med att hantera 
dödsrädslan blev handlingsförlamade, isolerade och rädda att leva. 

De kvalitativa studiernas utgångspunkt att undersöka och förstå hur ICD:n 
påverkar de överlevandes liv visar att ICD:n endast förklarar en del av 
patienternas erfarenheter. Det förefaller mer rimligt att förstå ICD:n i ett större 
sammanhang där detta tekniska hjälpmedel inte är det mest centrala, även om 
den är viktig. Istället är det patientens förändrade tillvaro och livsvärld med 
dess existentiella frågor och oro som tycks vara studiernas huvudresultat. 
 

Närståendes vård 
Eftersom vården av närstående61 står i fokus för denna avhandling berör detta 
avsnitt frågan om ansvaret för närstående i samband med hjärtstopp och 
plötslig död, vad det innebär att närvara vid dessa tillfällen och upplevelser av 
den vård som ges samt den närståendes livskvalitet efter dessa händelser. 
 

Ansvaret för närstående 
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 ansvar har då 
ambulanspersonalen när det gäller att möta närståendes behov? I 
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) uttrycks ansvaret för 
närstående som att närstående ska: ”…visas omtanke och respekt, oavsett t.ex. 
ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös 
tillhörighet eller sexuell läggning… // …närstående informeras och görs 
delaktiga, om det inte finns hinder för detta enligt sekretesslagen (1980:100) 
                                                        
61 Socialstyrelsen (2004a) definierar ”närstående” som en ”person som den enskilde anser sig ha en 
nära relation till”. Enligt Leske (2003) kan närstående definieras som människor med biologisk, social 

eller legitim relation till patienten. En närstående kan också vara en människa som har djupa känslor 
för och intimitet med patienten vilket kan innebära att patienten tillsammans med den närstående 
känner säkerhet, harmoni och inre frid. Bergbom och Askwall (2000) definierar en närstående som 
någon som står en människa nära och som patienten tror och litar på och som bryr sig om patienten. 
Skillnaden mellan närstående och anhörig är att den närstående inte behöver vara släkt med patienten. 
Med närstående avses i denna avhandling personer både med och utan släktskap med patienten. De 
som avses är bland annat make/maka, föräldrar, syskon, barn, barnbarn, kusiner eller andra släktingar 
samt personer från utökad familj eller andra personer i ett nära, familjelikt förhållande till patienten. 
Närstående kan också vara nära vänner, grannar eller arbetskamrater. I engelskspråkig litteratur 
förekommer begrepp som family, loved ones, significant others, close ones m.fl. 
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eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område”. Sekretesslagen kan ha viss betydelse utifrån närståendes situation 
som den beskrivs i denna avhandling. I den sistnämnda lagens paragraf två 
uttrycks följande: ”Om informationen inte kan lämnas till patienten skall den i 
stället lämnas till en närstående till patienten. Informationen får dock inte 
lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta…” 
vilket är av relevans för närstående i de patientfall som berörs i denna 
avhandling. 

I ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” uttrycks att 

sjuksköterskor ska tillvarata närståendes kunskaper och erfarenheter och 
utifrån deras önskemål och behov föra deras talan. De förmågor som framhålls 
i sammanhanget är förmågan att kommunicera på ett respektfullt, lyhört och 
empatiskt sätt. Uppgifterna handlar om att ge närstående stöd och vägledning 
för att optimera deras delaktighet i patientens vård och behandling. Här ingår 
att informera och undervisa närstående och förvissa sig om att de förstått 
informationen och att stödja närstående i syfte att främja hälsa och att 
förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor i ambulans hade ett 
formellt uttryckt ansvar och kompetenskrav att kunna möta människor i kris i 
den numera upphävda författningen SOSFS 1997:18 (Se upphävande i SOSFS 
2008:35). I kompetensbeskrivningen62 för ambulanssjuksköterskor anges 
bland annat att de ska kunna; ”ansvara för omvårdnad av avlidna och deras 
närstående samt organisera vårdarbetet i samverkan med andra professioner” 

och ”organisera omvårdnaden för att främja personens och deras närståendes 
välbefinnande samt bidra till lindrat lidande” (SSF, 2011b, s 7). 

I internationella riktlinjer för hjärtlungräddning (AHA, ERC, BMA63) 
berörs det prehospitala ansvaret för närstående på lite varierande sätt. I de 
amerikanska riktlinjerna från AHA anges olika strategier beroende på vård- 
och utbildningsnivå i de aktuella ambulansenheterna. Om man i ett system 
med BLS avser att följa kriterier för avbrytande av HLR betonas att 
ambulanspersonalen behöver utbildning i hur närstående bör delges ett 
misslyckat livräddningsförsök. Strategin främjar vårdarens trygghet och ett 
lämpligt stöd till de sörjande. I vissa ambulansorganisationer följer man 
patientens vilja att inte få HLR även då den verbalt återges av närstående. 
Närståendes närvaro under livräddningsförsöken anses både som rimligt och 
önskvärt. Man förordar att vårdpersonal avsätts för att ta hand om de 
närstående, svara på frågor, informera och på annat sätt erbjuda stöd. 
Framförandet av ett dödsbesked bör göras på ett empatiskt sätt och med 
hänsyn till närståendes kultur, religion, inställning till döden och eventuell 
skuld som de kan känna (Morrison et al., 2010). I de europeiska riktlinjerna 
från ERC är man tydligare med att närstående i en prehospital kontext redan 
                                                        
62 I skrivande stund är kompetensbeskrivningen inte formellt godkänd men så långt framskriden att den 
snart ska publiceras.  
63 AHA = American Heart Association, ERC = European Resuscitation Council, BMA = British 
Medical Association.  
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kan finnas på plats och även utföra HLR. Närstående bör här ges samma 
möjligheter att fortsätta vara nära och visas uppskattning för sin insats (Lippert 
et al., 2010). I de engelska riktlinjerna berörs inte ansvaret för närstående 
förutom den roll som de bör ha i samband med att patienten inte är 
beslutskompetent, dvs. att hjälpa vårdpersonalen så att de kan ta ett beslut 
utifrån patientens bästa. Närståendes uppfattning om patientens vilja tas i 
beaktande utan att de kan kräva behandling eller avstående från behandling. 
Oftast är det i samband med beslut om ”Ej HLR” som närståendes medverkan 

betonas (British Medical Association, 2007). Baskett et al. (2005) framhåller 
att närstående efter ambulanspersonalens initiala vård bör erbjudas stöd av 
distriktsläkare, distriktssköterska eller krisrådgivare64. 

Vilket vårdansvar ambulanspersonalen uppfattar sig ha för närstående vid 
hjärtstopp tycks skilja sig åt. Ambulanspersonal i Sandman och Nordmarks 
(2006) studie ansåg att detta ansvar var något som går utöver vårdarrollen 
medan ambulanspersonal i Steen, Næss och Steen (1997) såg detta ansvar som 
sin viktigaste uppgift. I en etisk fallanalys av Bishai och Siegel (2001) 
kritiseras ambulanspersonalen för att ha negligerat närståendes behov vid en 
patients hjärtstopp och död. Författarna kritiserar personalen för att de avbrutit 
HLR i patientens hem och inte tydligt visat för de närstående att de gjort allt 
för att rädda patienten till livet. Trots att ambulanspersonalen bedömt 
patienten som avliden skulle de enligt författarna ha fortsatt med HLR och 
transporterat patienten till akutmottagningen, dels för att tydligt visa att allt 
gjordes och dels för att man bättre kunde möta närståendes behov på 
akutmottagningen. I Smith-Cumberlands (2005) studie ansåg nästan hälften av 
personalen att det inte var deras ansvar att meddela närstående att patienten 
hade avlidit. 
 

Ambulanspersonalens perspektiv på närståendes vård 
Ambulanspersonalen möter närstående och deras initiala behov i samband 
med ankomsten till en patient som drabbats av hjärtstopp och plötslig död. De 
spelar en betydelsefull roll i de närståendes återhämtningsprocess då sättet på 
vilket ett dödsbesked framförs kan påverka den fortsatta sorgeprocessen 
(Wright, 1999; Purves & Edwards, 2005). 

I en amerikansk undersökning uppgav flertalet ambulanspersonal att de 
inte påverkades av närståendes närvaro under livräddningsförsöken. En del 
ansåg dock att närstående har en negativ inverkan på möjligheten att ge 
optimal vård till patienten medan andra föredrog att närstående ser på under 
livräddningsförsöken. Många kände sig obekväma i att ge emotionellt stöd till 
de närstående och endast en minoritet trodde att närstående var bättre 
förberedda att acceptera patientens död om de hade varit närvarande under 
hjärtlungräddningen (Compton, Madgy, Goldstein, Sandhu, Dunne & Swor, 
                                                        
64 ”Bereavement councillor.” 
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2006). Problem förknippade med närståendes närvaro är dock mycket ovanligt 
och generellt har vården idag en mer öppen attityd till närståendes 
självbestämmande (Lippert, Raffay, Georgiou, Steen & Bossaert, 2010). 

Överlämnandet av dödsbesked är en viktig aspekt av vården och bör göras 
på ett barmhärtigt sätt och med hänsyn till kulturella och religiösa traditioner 
hos den drabbade familjen (Iserson, 2000a,b). I en amerikansk studie av 
ambulanspersonalens attityder till utbildning och uppgifter avseende 
avbrytande av HLR och vård av närstående, ansåg personalen att deras 
insatser påverkade närståendes sorgeprocess. Trots att endast 24 procent 
uppgav att de har utbildats tillräckligt för att lämna dödsbesked och stödja 
familjen, kände sig 60 procent bekväma i att lämna dödsbesked (Smith-
Cumberland, 2005). Efter att ha genomgått ett utbildningsprogram i vård av 
avlidna och deras närstående, förändrades ambulanspersonalens attityder till 
att lämna dödsbesked. Personalen i en 16-timmars interventionsgrupp var 
betydligt mer positiva till att hjälpa närstående vid dödsfall och kände sig mer 
förberedda att lämna dödsbesked jämfört med dem som fick en 2-
timmarsutbildning och deltagarna i kontrollgruppen (Smith-Cumberland & 
Feldman, 2006). 

I en studie av Meischke, Chavez, Feder, Rea, Albert och Eisenberg (2009) 
undersöktes skäl till varför närstående larmar ambulans i fall då 
livräddningsförsök inte var önskvärda eller patienten uppvisade säkra 
dödstecken. I studien gick forskarna igenom ambulansjournaler och 
intervjuade ambulanspersonalen om orsakerna till att närstående larmade 
ambulans i fall då inga livräddningsförsök gjordes. I patientgruppen där 
”livräddningsförsök inte var önskvärda” fanns patienter med förhandsdirektiv, 

terminalt tillstånd samt boende på hospice. Närstående i gruppen patienter 
med ”säkra dödstecken” angav oftare de önskade livräddningsförsök som 

orsak till att de hade larmat ambulans. I båda grupperna var skälen ofta att 
närstående var osäkra på vad de skulle göra och att närstående ville få 
dödfallet bekräftat. Den vanligaste åtgärden som ambulanspersonalen vidtog 
var att erbjuda närstående kontakt med en präst vilket gjordes i 34 respektive 
45 procent av fallen i de båda grupperna. Ambulanspersonalen angav att de i 
32 respektive 21 procent av fallen inte gav någon form av hjälp till de 
närstående. Känslomässigt stöd gavs i 8 respektive 7 procent av fallen i de 
båda grupperna. 
 

Närståendes perspektiv på ambulanspersonalens vård 
När det gäller närståendes65 erfarenheter av närvaro vid hjärtstopp och HLR66 
har flera studier gjorts i den hospitala kontexten medan det är en brist på 

                                                        
65 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. 
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studier från prehospital kontext. I en studie67 av Weslien, Nilstun, Lundqvist 
och Fridlund (2005) var syftet att beskriva vårdrelationen från det att 
hjärtstoppet inträffade och vidare genom vårdkedjan. De närstående beskrev 
händelsen som overklig och svår att förstå. En del blev så överväldigade av 
rädsla för att patienten skulle dö att de inte förmådde att göra några åtgärder. 
Alla närstående upplevde den oväntade situationen som påfrestande med 
känslor av både hopp och hopplöshet. Ambulanspersonalens ankomst 
minskade stressen och ingav hopp och det kändes befriande att lämna över till 
vårdarna. Kommunikationen med vårdarna var vanligtvis kort eller ingen alls 
och ibland upplevdes att ambulanspersonalen inte visade respekt för patienten. 
Då HLR pågick länge beskrev närstående oro över att patienten skulle få 
permanenta hjärnskador och när livräddningsförsöken misslyckades ökade 
stressen och en del uttryckte önskan om att patienten skulle få dö. Närstående 
glömde egna behov och förväntade sig inte någon vård för egen del. 

I en studie av Thorén, Danielsson, Herlitz och Axelsson (2010) beskrevs 
makars erfarenheter med fokus på tiden strax före och under hjärtstoppet. 
Innan hjärtstoppet fanns få varningstecken och det var svårt att tolka både 
diffusa och specifika tecken och de kunde misstolkas i ljuset av tidigare 
sjukdomar och genom att patienter förnekade att de skulle vara allvarligt 
sjuka. När hjärtstoppet inträffade uppfattades allvaret och i ett par fall hann 
makarna ringa ambulans strax före. Svag fysik och rädsla att skada patienten 
utgjorde hinder för att hjälpa patienten och ibland kunde makarna inte hjälpa 
patienten till följd av panik, okunskap eller att de uppfattade patienten som 
död. 

På ett övergripande plan berör forskningen närståendes uppfattningar om 
avbrytande av HLR, bemötande och stöd i det akuta kris- och sorgarbetet men 
också upplevelser och känslor kring den vård som närstående fått. I en mindre 
studie68 fann man att majoriteten närstående till patienter som inte 
transporterades från det egna hemmet stödde ambulanspersonalens beslut att 
avbryta HLR. Samtidigt var 82 procent av de närstående till patienterna som 
transporterades till sjukhuset också nöjda med det beslutet. Dock uttryckte tre 
av fyra i den sistnämnda gruppen att de också kunde ha accepterat ett 
avbrytande av HLR i hemmet. Generellt föreföll närstående att acceptera 
ambulanspersonalens beslut att avsluta HLR i patientens hem (Delbridge, 
Fosnocht, Garrison & Auble, 1996). I ytterligare en mindre studie69 ansåg 
ingen av de 31 närstående att patienten skulle ha transporterats till sjukhus 
medan en ansåg att mer kunde ha gjorts för patienten (Schmidt & Harrahill, 
1995). Edwardsen, Chiumento och Davis (2002) undersökte närståendes 

                                                                                                                               
66 Eng.: “Family Presence During Resuscitation” (FPDR). 
67 Kvalitativa intervjustudier med manifest och latent innehållsanalys. 
68 I studien användes telefonintervjuer med 14 strukturerade (enkät)frågor. 
69 Telefonintervjuer med strukturerade frågor. 
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uppfattningar70 om att deras anhöriga inte transporterades från hemmet efter 
misslyckad HLR. Man fann att 97 procent (32 närstående) var nöjda med 
ambulanspersonalens omhändertagande och samtliga närstående till de 
patienter som inte transporterades till akutmottagning var nöjda med 
ambulanspersonalens medicinska vård och emotionella stöd. Bland närstående 
till patienter som transporterades från hemmet efter hjärtstoppet hade 25 
procent hellre velat att den anhörige fått dö hemma då de kände sig mer 
bekväma i hemmet och stödet som fanns från familj och vänner. När patienten 
transporterades kände närstående ofta oro inför att skynda till sjukhuset, och 
meningslöshet när patienten dödförklarades strax efter ankomsten. Närstående 
i Merlevede et als. (2004) studie71 upplevde det som meningsfullt att “ta farväl 

av en varm kropp” men endast om de informerades ordentligt före avskedet. 
Ambulanspersonal upplevs ofta informera närstående om dödsfallet på ett 

försiktigt och stödjande sätt (Schmidt et al., 1995; Merlevede et al., 2004). 
Men det finns klagomål avseende bristande information och att bli lämnad 
med obesvarade frågor. Två månader efter dödsfallet hade många närstående i 
Merlevede et als. (2004) studie fortfarande frågor, ofta om orsaken till och 
omständigheterna kring dödsfallet. Nästan en tredjedel av de närstående i 
Schmidt et als. (1995) studie hade obesvarade frågor om dödsfallet. I Weslien 
et als. (2005) studie uttryckte en del klagomål på bristande information om 
den akuta behandlingen och eventuella framtida behov. 
 

Närståendes hälsa och livskvalitet 
Efter patienters hjärtstopp påverkas närståendes livskvalitet. Pußwald et al. 
(2000) fann att makar till överlevande patienter ställdes inför en dramatiskt 
förändrad livssituation72. Cirka 60 procent av makarna led av psykosomatiska 
problem73 med sömnproblem, dålig initiativförmåga, rastlöshet, minskad 
sexuell lust, minskad spontanitet, viktminskning och aptitlöshet. Cirka 50 
procent klagade över bristande socialt stöd74. De saknade emotionellt och 
praktiskt stöd, kände sig isolerade och önskade att de hade närhet till någon 
trygg person. Livssituationen förändrades dramatiskt till följd av svårigheter 
att återgå till tidigare anställning, inkomstförlust och sämre levnadsvillkor. 

I en intervjustudie75 av Dougherty, Pypner och Benoliel (2004) 
undersöktes hur närstående upplevde första året efter patientens hjärtstopp och 
inopererandet av en ICD. Vid patientens utskrivning från sjukhuset oroades 

                                                        
70 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.  
71 Semistrukturerade intervjuer samt enkätundersökning 2, 7 och 13 månader efter dödsfallet. 
72 Bedömningen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjufrågor.  
73 Mätt med Beck Depression Inventory (BDI) som är ett formulär med 21 stycken flervalsfrågor. 
74 Mätt med F-SOZU (K-22, short form) som är ett formulär med 22 stycken påståenden. 
75 Kvalitativ metod med grounded theory.  
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närstående för framtiden, patientens tillfrisknande, återkommande hjärtstopp 
och vilka förändringar man var tvungna att göra när man kom hem. Patientens 
vård efter hemkomsten var viktig. Under hela det första året fokuserade 
närstående på att hjälpa patienten att hantera smärta, andning och trötthet. De 
tre första månaderna fokuserades mest på den emotionella vården, 
minnesförlusten och övervakning av patienten. Närstående försökte hantera 
patientens depression, frustration och ilska under en rehabiliteringsperiod som 
blev längre än vad de var förberedda på. Efter ett halvår hade närstående lärt 
sig hantera patientens rädsla och depression men oroade sig för om patienten 
skulle återfå sin kognitiva förmåga och kunna utföra samma sysslor som 
tidigare. De överlevande övervakades noga av närstående och de flesta ville 
inte lämna denne ensam p.g.a. rädsla för nytt hjärtstopp och att personen 
skulle dö. Ofta var det delade meningar om vilka aktiviteter som var lämpliga 
när den överlevande började testa kroppens gränser vilket hos närstående 
skapade oro för att aktiviteterna skulle aktivera ICD:n. Även att ständigt 
behöva återberätta för patienten vad som hade hänt under hjärtstoppet 
upplevdes frustrerande. Hanteringen av den överlevandes sjukdom och att se 
till egna behov skapade oro för den egna hälsan, hur tiden skulle disponeras 
och hur man skulle finna mening i det som skett. Närstående upplevde sig 
känslomässigt instabila, hade svårt att hantera minnena från händelsen och 
oroade sig för hur händelsen skulle påverka relationen till den överlevande. 
 
 

Problemformulering 
Flertalet patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus avlider trots 
kraftfulla livräddningsinsatser. Vårdandets och vårdens övergripande mål om 
hälsa och gott liv kan inte nås för dessa patienter. Vid denna existensens gräns 
möts ambulanspersonalen av etiska problem som berör frågor om det rätta 
eller goda i att starta, avbryta eller avstå från livräddningsförsök med hänsyn 
till patientens önskemål, höga ålder eller risk för ett fortsatt liv som inte 
upplevs värt att leva. De etiska frågorna och problemen väcks av närståendes 
närvaro och när fokus efterhand vänds mot dem. Problemen berör fall där 
riktlinjer eller närstående anger krav/önskemål som är motstridiga i relation 
till ambulanspersonalens bedömning av vad som är bäst för patienten. 
Problemen berör även frågor om det rätta eller goda i att göra närstående 
delaktiga i beslut å patientens vägnar och hur ambulanspersonalen kan möta 
närståendes lidande under tiden som patienten behandlas och efter att 
patienten har avlidit. För att kunna balansera mellan de etiska värden och 
normer som aktualiseras av samtidiga krav att rädda patientens liv och vårda 
närstående och där ambulanspersonalen samtidigt undviker att skapa 
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vårdlidande, främjar en god död och undviker känslor av misslyckande krävs 
etisk kunskap. 
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SYFTE 

Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och tolka patienters, 
närståendes och ambulanspersonals erfarenheter av att överleva, närvara vid, 
respektive vårda i samband med patienters hjärtstopp och plötsliga dödsfall, 
samt analysera vårdetiska problem som kan uppstå i relation till närstående 
och hur ambulanspersonalens etiska kompetens kan påverka vårdandet och 
förmågan att hantera de etiska problemen. 
 

Frågeställningar 
 Hur är det att uppleva och överleva hjärtstopp utanför sjukhus?  
 Hur är det att närvara vid närståendes hjärtstopp eller plötslig död utanför 

sjukhus? 
 Hur är det att vårda närstående i samband med hjärtstopp och plötslig död?  
 Vilka etiska problem kan uppstå när patienten ges hjärtlungräddning för att 

lindra någon annans lidande? 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Föreliggande avhandling vilar på vårdvetenskapliga ontologiska och teoretiska 
antaganden, fenomenologisk epistemologi samt livsvärldsteorin. Ansatsen är 
en öppen ansats snarare än en ”metod” om vi med metod menar en 

uppsättning fasta och orörliga regler och steg (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström, 2008). Forskningen har ett etiskt perspektiv utgående från 
människors levda erfarenhet där resultat från intervjustudierna kopplas till 
etisk teoribildning. Forskningsdesignen är explorativ, beskrivande och 
tolkande i dess empiriska delar och analytiskt argumenterande i den normativa 
exkursen och i diskussionen. Forskningen utgår från livsvärldsperspektivet 
med föresatsen att patienters, närståendes och ambulanspersonals erfarenheter 
av fenomenet ska visa ny kunskap och fördjupad förståelse om etiska problem, 
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moralisk kunskap och etiskt vårdande i samband med hjärtstopp och plötslig 
död. 

Relationen mellan moraliska erfarenheter och etiska teorier förstås i 
föreliggande forskning som dialektisk, dvs. teorier utvecklas för att belysa 
erfarenheterna och bestämma vad vi bör göra, omvänt används de moraliska 
erfarenheterna för att pröva, bekräfta och revidera teorier. Föresatsen är, i linje 
med Woods och Sandman (2002), att på bästa sätt använda både en 
beskrivande och tolkande ansats för att visa på gränser för moraliska 
erfarenheter och handlingar och en analytisk ansats med moraliska 
bedömningar med en medvetenhet om våra begränsningar i att bedöma var 
gränserna för dessa argument är. 
 

Vårdvetenskap 
Vårdvetenskapen är en autonom, professionsneutral vetenskap med 
utgångspunkt i de mänskliga behov som följer av att vara patient eller 
närstående i en vårdrelation. Med patienten i fokus har vårdvetenskapen till 
uppgift att beskriva och analysera vårdande med målet att stärka och stödja 
hälsa. Vårdandets mål är hälsa, vilket kan förstås som välbefinnande och 
förmåga att fullfölja livsprojekt. Vårdandets huvudperson är patienten. 
Patientperspektivet med sina etiska förtecken omfattar även andra personer 
som exempelvis närstående och vårdare. Ett vårdvetenskapligt vårdande 
förutsätter en tillgång till, och förståelse av, patientens livsvärld och 
kännetecknas av ett öppet och följsamt vårdande med vårdande möten, samtal 
och närvaro (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 

Livsvärldsteori 
Begreppet livsvärld76 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 
perspektiven och gör det möjligt för vetenskapen att både komma ifrån 
reduktionism och 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 
                                                        
76 Bengtsson knyter begreppet livsvärld till livsvärldsteorier formulerade av Edmund Husserl, Martin 
Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Alfred Schütz. 
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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 
livsvärldsfenomenologi77. 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 
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. En förändring av kroppen 
innebär förändrad tillgång till världen och livet. Kroppen erfars hela tiden och 
är det medium med vilket vi når världen. Kroppen ger oss ett hem i världen 
och betonar genom sin existens ömsesidigheten mellan människor. Människan 
”är” sin kropp (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 och ett gott liv. När en människa drabbas av hjärtstopp, 
bevittnar någon nära persons hjärtstopp eller plötsliga dödsfall eller vårdar i 
dessa sammanhang, framstår det som angeläget att lyfta fram och beskriva hur 
de erfar sin livsvärld, speciellt avseende det lidande och välbefinnande som 
förknippas med händelsen samt de etiska aspekter och värden som framstår 
som viktiga i ett gott liv. Ur ett livsvärldsperspektiv innebär hjärtstopp ett hot 
mot det egna livet eller en annan människas liv, något som inte är reducerbart 
till en dysfunktion i hjärtmuskeln. Med ett integrerat vårdetiskt perspektiv är 
det också viktigt att få kunskap om ambulanspersonals erfarenheter av att 
vårda patienter med hjärtstopp och vårda deras närstående. Genom att studera 
hur fenomenet framträder för ambulanspersonal kan vi förstå mer av de etiska 

                                                        
77 Livsvärldsfenomenologin beskrivs i originalpublikationen Phénomenologie de la perception (1945) 
vilken finns i engelsk översättning som Phenomenology of perception (2002). 
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problem som möter dem vid bedömning, prioritering och beslut i samband 
med vård och behandling. 

En övergripande tanke är att försöka beskriva den komplexa verklighet 
som det kan tänkas innebära att överleva hjärtstopp respektive närvara vid en 
närståendes hjärtstopp och/eller plötsliga död och som sker i människors 
vardagliga miljö, utanför sjukhusets väggar. En livsvärldsansats kan 
möjliggöra beskrivningar av dessa livsavgörande händelser. En 
livsvärldsansats med tolkande ansats kan vara fruktbar för att analysera 
ambulanspersonalens erfarenheter av dessa vårdsituationer. 
Livsvärldsansatsens 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 de 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 människors lidande. 
 

Fenomenologi 
Fenomenologisk forskning är fenomenorienterad och således är 
fenomenbegreppet centralt. Begreppet fenomen78 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”

79 av världen så som det visar sig 
för eller erfars av ett subjekt. Inom livsvärldens 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”

80 
så som Husserl formulerade det. Innebörden i detta är ett avståndstagande från 
reduktionism i olika former och mot att bestämma för snabbt 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 till sakerna81 (Bengtsson, 2005). Husserl ville på detta sätt återinföra 
människors vardagsvärld som grund för vetenskapen. Den fenomenologiska 

                                                        
78 Fenomen kommer etymologiskt från senlatinska phaeno´menon, av grek. phaino´menon ”det som 

visar sig”, av phai´n ”visa (sig)”, ”uppenbara”, företeelse, något allmänt iakttagbart; något märkligt 

eller ovanligt (Nationalencyklopedins Internettjänst, 2008). 
79 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”. 
80 Bengtsson (2005) använder begreppet ”tillbaka” till skillnad från Dahlberg, et al. (2008) som 

använder begreppet ”till”. 
81 “Zu den Sachen selbst“. Återgivet i Logische Untersuchungen från 1901 (Bengtsson, 2005). 



42 

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 finns82. En fenomenologisk beskrivning syftar således till att beskriva hur 
något är för någon eller några människor. Hermeneutisk tolkning utifrån en 
livsvärldsansats innebär texttolkning som handlar om att hitta textens innebörd 
och klargöra vad texten säger och att förstå det på ett annat sätt genom ”att se 

något nytt”. Detta kräver ett engagemang i form av en tänkande dialog med 

textens budskap, aktivt ifrågasättande och ett förhörande av data (Dahlberg, et 
al., 2008). För att så rättvist som möjligt kunna beskriva fenomenet har 
forskningen utgått från epistemologiska antaganden om 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. Ett andra antagande är, 
enligt Gadamer (1995), att fördomar och förförståelse föregår förståelse och 
ny förståelse förändrar vår förståelsehorisont. 
 

Intentionalitet 
Människan försöker hela tiden att förstå omvärlden så att den blir igenkännbar 
och möjlig 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 (Husserl, 1992). 

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”. 

Fenomenets mening/innebörder finns i intentionaliteten, mellan subjektets 
varseblivning och det varseblivna objektet. Att vara i världen innebär således 
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 

                                                        
82 ”Saken” eller fenomenet i föreliggande avhandling är i snäv mening en/flera upplevda händelser i 

dåtid, utlyfta ur sin kontext och beskrivna långt senare av forskningspersonerna. I en annan, och 
viktigare, mening erfars och levs fenomenet av patienter, närstående och vårdare i nutid. Fenomenet 
finns således inte ”bara” som händelser och situationer vid tidpunkten för en patients hjärtstopp eller 

död, utan finns tydligt närvarande i nutiden (vid intervjuerna) som erfarenheter av dåtiden och som 
föreställningar om dess påverkan i/på framtiden. Livsvärlden är således inte heller temporalt 
reducerbar. (Se avsnittet ”Temporalitet” för ytterligare fördjupning). 
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än sig självt och där varje upplevelse har en innebörd för den som erfar83. 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). Innebörden i 
intentionaliteten gäller även de temporala presentationerna (Husserl, 2004). 

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 
ifrågasättas. 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. 

I en reflekterande livsvärldsforskning innebär en förståelse av 
intentionalitetsteorin att forskningspersonen84 och intervjuaren tillsammans 
kan utforska ett fenomen så att nya variationer av fenomenet kan upptäckas 
genom reflektion. I föreliggande avhandling är förståelsen av temporala 
presentationer särskilt viktig eftersom en del av forskningspersonerna har 
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 nödvändig 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 

                                                        
83 Detta brukar betecknas som ”den naturliga inställningen”, och implicerar att den är en hållning som 
inte inkluderar ett medvetet, ifrågasättande reflekterande (Husserl, 1998). 
84 I denna avhandling används företrädesvis begreppet ”forskningsperson” vilket här är synonymt med 

”informant” eller ”intervjuperson”. Begreppet forskningsperson används också i 
etikprövningslagstiftningen (se: Centrala etikprövningsnämnden, 2008). 
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förgivettagna förståelse av något, som tillhörande vårt sätt att vara till världen 
(Dahlberg et al, 2008). 

Husserl (2004) menade att varje varseblivning har en tillhörande horisont 
som visar sig i varseblivningsakten. Det okända utgör en horisont för det redan 
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. 

All kunskap får människan utifrån sin egen, bestämda utgångspunkt i 
världen (Merleau-Ponty, 2002). 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). 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. Den förförståelse och förståelse som denna 
avhandlings forskare har, redovisas i avsnittet ”Metod” så långt detta har varit 
möjligt. 
 

Temporalitet 
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. Genom reflektion relateras dåtid, 
dvs. nutidsupplevelser som passerat, och framtid, dvs. nutidsupplevelser som 
ska komma, till nutiden (Dahlberg et al., 2008). Husserl (1964) hävdar att 
medvetandet är tidsmedvetande där varje mental process har en öppen och 
oändlig temporal horisont. Medvetandet är som en ström av erfarande utan 
början eller slut. När vi erfar något rör vi oss konstant i detta ändlösa 
temporala rum. Merleau-Ponty (2002) menar att det i verkligheten är en nära 
relation mellan tid och subjektivitet i vilken temporaliteten är en inre 
nödvändighet där subjektet och tiden kommunicerar inifrån. Att analysera tid 
innebär därmed att få tillgång till subjektivitetens konkreta struktur. Tiden är 
inte heller linjär utan ett nätverk av intentionaliteter: ”What is past or future 
for me is present in the world” (Merleau-Ponty, 2002, s 478). 

I sakerna själva är dåtid och framtid i ett slags evigt skede av för-existens. 
Tidens gång är primärt inte bara nuets övergång till dåtiden utan också 
framtidens övergång till nuet. Den avlägsna dåtiden har sin temporala ordning 
och position i förhållande till nutiden men den har det endast om den varit 
närvarande själv, att den ”i sin tid” har blivit genomkorsad av subjektets liv 
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och överförts till denna tidpunkt. När subjektet återkallar en avlägsen dåtid så 
öppnas tiden upp på nytt och förflyttar subjektet till nuets domän som primär 
erfarenhet i vilken tiden och dess dimensioner framträder oförfalskade utan 
distans och med absolut självklarhet. Det är här som vi ser en framtid som 
glider in i nutiden och vidare in i dåtiden. Ingen av de tidsliga dimensionerna 
kan sluta sig ifrån de andra. Men nutiden (i den vida bemärkelsen och 
tillsammans med dess horisonter av närliggande nutid och framtid) har trots 
allt ett privilegium därför att nutiden är zonen i vilken varande och 
medvetande möts (Merleau-Ponty, 2002). 

Nuet i sig självt, och i en snäv betydelse, är inte positionerat eftersom tiden 
inte är linjär utan ett nätverk av intentionaliteter. Den aktuella nutiden är 
passerandet av framtid till nutid och av nyligen förgången nutid till dåtid. När 
tiden börjar röra sig så gör den det genom hela dess längd. Ett subjekt drar sig 
till minnes tid som förlorats tack vare att det från den tidpunkten till nutiden 
finns en kedja av minnesbilder och överlappande horisonter som träder fram 
en efter en och säkerställer en obruten kontinuitet. De objektiva kännetecknen 
till vilka subjektet relaterar en plats till igenkännandet har i sig själva en 
temporal betydelse bara för att en gradvis uppbyggnad av mening 
sammanbinder subjektet till hela den dåtida, aktuella händelsen. Dåtiden är 
inte dåtid och inte heller är framtiden framtid. De finns bara när en 
subjektivitet är närvarande för att splittra själva existensens fullhet och för att 
antyda och introducera ett icke-existentiellt perspektiv (Merleau-Ponty, 2002). 

Det är medvetandet som breder ut eller konstituerar tiden. Konstituerad tid, 
dvs. serien av tänkbara relationer i förhållande till före och efter, är inte tid i 
sig självt utan den ultimata registreringen av tid och resultatet av dess 
passerande. Den är spatial eftersom dess ögonblick samexisterar utspritt före 
tanken; den är närvarande eftersom medvetandet är samtida med alla tider. 
Den utgör en oföränderlig miljö som är klart avgränsad från subjektet och i 
vilken inget förflyter eller händer. På grund av tidens fulländade natur upphör 
medvetandet att vara fångat i nuet. Tid som det immanenta objektet av ett 
medvetande är tid nedbrutet till en gemensam nivå; med andra ord är det inte 
alls längre tid. Tid förutsätter att både dåtid, nutid och framtid existerar på 
olika sätt. Det är tidens essens att vara i en process av ”självframställning” och 

aldrig bli helt konstituerad. Tid är en dimension av vår existens. Tid har 
mening för oss bara för att ”vi är tid” (Merleau-Ponty, 2002). 

I föreliggande forskning har förståelsen av temporalitet och konstituerad 
tid en speciell betydelse då fenomenet tycks beröra varierande upplevelser av 
den temporala dimensionen avhängigt vems perspektiv det är. Speciellt 
framträdande är detta i studie I och delvis framträdande i studie II. 
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Etik och etisk kompetens 
I detta avsnitt beskrivs teoretiska utgångspunkter avseende etik och ansvar. 
Här berörs vårdetiken, etisk kompetens och ansvar. Avslutningsvis presenteras 
en teleologisk vårdetisk modell som är avsedd att användas som ram för 
diskussionen om professionellt ansvar och etisk kompetens. 
 
Helga Kuhses (2005) perspektiv utgör denna avhandlings teoriram avseende 
etisk teori, utgående från en vårdvetenskaplig grund och vårdandets etiska 
innebörder. 

Etik definieras av Kuhse som en reflektion över vad som är rätt och fel, 
gott och ont i människors handlingar. När vi anger skäl till våra uppfattningar 
är vi inne i den normativa etiken och berör då primärt frågor om värde och 
handling: Vilka etiska principer och värden bör vi acceptera? Vilka handlingar 
bör vi utföra? Vilka skäl kan godtas som etiska? Etik är en kritisk och 
reflekterande verksamhet där den normativa etiken i första hand avser 
berättigande av enskilda moraliska omdömen, där vi måste kunna ge skäl för 
våra uppfattningar och lägga vikt vid konsekvenserna av våra handlingar eller 
underlåtenheter. Den etiska reflektionen blir till en social aktivitet när vi 
försöker rättfärdiga våra handlingar för andra medan försvaret av våra 
handlingar blir till en fråga om korrekt resonerande. Här betonar Kuhse 
betydelsen av korrekt förståelse av relevanta fakta, att resonemanget är fritt 
från motsägelser och att centrala begrepp är tydliggjorda. I en beskrivning av 
”den minimala uppfattningen av etiken” (s 97) eller gemensam kärna i etiken 

framhåller Kuhse att etiken i någon mening måste möta kraven på universalitet 
och opartiskhet, dvs. för att en princip eller regel ska kunna accepteras som en 
etisk princip eller regel måste den kunna tillämpas av alla som är i ”relevant 

lika omständigheter” (s 95). Kravet på opartiskhet är dock formellt snarare än 

innehållsmässigt, dvs. det anger att vi ska handla rättvist och opartiskt men 
säger inget om vad vi ska var rättvisa eller opartiska till. Detta gör det möjligt 
att på opartiska grunder både försvara uppfattningar som ser principer som 
fundamentala byggstenar i etiken och försvara blandteorier som innefattar 
andra aspekter än fundamentala principer. Det gemensamma för opartiska 
etiska teorier är att de alla på något sätt hänvisar till universella principer och 
förhållningssätt som har tillämpning på alla så snart vssa omständigheter är för 
handen. Även begreppet ”intressen” är centralt inom etiken eftersom det finns 
”ett nära samband mellan tillfredsställelsen av intressen och välbefinnadet hos 

dem som har intressena” (s 101). Det finns således goda skäl att vilja få våra 

intressen tillgodosedda och att samma vikt läggs vid andras intressen. Av detta 
bör det följa att etiken innebär en strävan att vägleda det egna handlandet med 
argument och att samma vikt läggs vid intressena hos alla som påverkas av ens 
handlande (Kuhse, 1999). Etiken kan enligt Höglund (2005) ha en vidare 
innebörd än moralen, där etiken innehåller en vetenskaplig reflektion över 
moralfrågor. Moral betraktas som existerande uppfattningar, 
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ställningstaganden och handlingar avseende vad som är rätt och fel, gott och 
ont i en given kontext. I denna avhandling görs dock ingen skillnad mellan 
etik och moral. 
 

Vårdetik 
När etiken tillämpas i vårdsammanhang kan vi tala om detta som vårdetik. 
Vårdetik kan enligt Silfverberg (2006) ses som ett övergripande och vidsträckt 
begrepp som syftar till att ringa in etiska aspekter på all slags människovård.  

Huruvida vårdetiken utgör ett eget ämne, är en del av vårdvetenskapen 
eller om vårdvetenskapen i sig är vårdetik råder det oenighet om. I denna 
avhandling förstås vårdetiken som en integrerad del av vårdvetenskapen, 
utgående från vårdandets etiska innebörder och de värden som utgör vårdens 
grund. Samtidigt förstås vårdetiken som något som kan gå utöver 
vårdvetenskapen när den använder sig av generella normativa teorier för att 
analysera och diskutera hur vårdandet etiskt bör ske. Eftersom vårdetik berör 
alla yrkesutövare i vården ses den här även som ett övergripande och 
samlande begrepp i det att ingen vårdform eller profession reduceras bort. 
Vårdetiken som innefattande den professionella vårdens grunder, värden och 
etiska innehåll gör det möjligt att i föreliggande forskning belysa tillämpad 
etik utifrån fenomenet och låta de olika frågeställningarna avgöra vilket etiskt 
perspektiv som blir mest framträdande. Vårdetik förstått som ett vidsträckt 
begrepp gör det i denna forskning möjligt att både uppvisa människors levda 
och moraliska erfarenheter och diskutera samt granska dessa utifrån normativ 
analys. En fenomenorienterad livsvärldsansats utesluter inte en normativ 
diskurs utifrån tanken om att den upplevda världens ”är” kan belysas utifrån 
normernas ”bör”, samt omvänt. Ideal och normer för människors samvaro och 
ansvar för/mot varandra är en del av livsvärlden, ämnade att främja ett gott liv. 
Idealen och normerna förhåller sig på ett unikt sätt i varje människas livsvärld 
samtidigt som livsvärlden utgörs av en gemensam, social värld där varje 
människa lever i samvaro med andra och världen i övrigt, där individen ska 
förhålla sig till relationer. I denna samvaro utgör gemensamt skapade ideal 
och normer värdefulla ”rättesnören” i det att varje människas existens 
påverkar andras existens. Varje människa erfar sin livsvärld på ett unikt sätt. 
När två människor möts, möts också två ”är” där ett ”bör” för den ene inte 

nödvändigtvis är samma ”bör” som för den andre. Trots att detta ”bör” 

inrymmer, och byggs upp av, ett antal konstituenter innebär inte detta att det 
skulle saknas ett gemensamt ideal, norm eller ”bör” i mötet mellan de båda. 

Om vi ska kunna leva tillsammans behövs åtminstone några gemensamt 
accepterade ”bör”. Även en fenomenorienterad livsvärldsansats bör på detta 
sätt och i någon mening kunna möta etikens krav på universalitet. 
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Etiskt krav som grund och norm 
Eftersom föreliggande avhandling vilar på fenomenologisk epistemologi och 
livsvärldsteorin, finns det skäl att beröra etiken utifrån detta. 

I fenomenologisk etik framträder det enligt Bengtsson (1990) två 
huvudlinjer; en värdeteoretisk och en normativ linje. Den värdeteoretiska 
linjen kan beskrivas i termer av ”det högsta praktiska goda” medan den 

normativa linjen kan sammanfattas under ”det etiska kravet”. Fenomenologins 

ansats inom etikens område är att den utgår från den levda erfarenheten, dvs. 
erfarenheten föregår och förutsätter den teoretiska diskursen. Fenomenologins 
syfte är i detta avseende att uppvisa människors etiska erfarenheter snarare än 
att bevisa något teoretiskt idésystem. Inom fenomenologin har utgångspunkten 
för etiken varit den moraliska erfarenheten medan det moraliska omdömet (i 
form av språkliga utsagor) har varit utgångspunkten i den analytiska filosofin. 

Inom vårdvetenskapen är ”det etiska kravet” tongivande som beskrivning 

av en etik som är förenlig med vårdvetenskaplig ontologi och epistemologi. 
Eriksson (1996) kan tas som exempel på denna ståndpunkt. Eriksson menar att 
etik är ansvar och att vårdandets etik är ansvaretik. En verklig vårdetik 
grundar sig i ansvaret för den andre, något som finner stöd i Levinas etik. 
Eriksson menar att en vårdetisk teori bör byggas kring relation, ansvar och 
dygd istället för regler och principer. De som främst har utvecklat och 
fördjupat innebörden av det etiska kravet är Levinas och Løgstrup. För 
Levinas (2005) är det etiska kravet förankrat i den andres annanhet vilket visar 
sig i den andres ansikte. I den oreducerade närvaron ansikte mot ansikte blir 
det etiska kravet tillgängligt och oavvisligt. Det goda ses av Levinas som ett 
förhållningssätt, byggt på kärlek till andra människor. Det onda är en vägran 
att ta ansvar för den andre – en ren och oförställd egoism. För Løgstrup (1992) 
har det etiska kravet sin grund i en ontologisk syn på människan som under 
normala omständigheter har förtroende för andra människor. Därigenom litar 
hon på och utelämnar sig till andra människor. I en konkret situation uppstår 
därför ett tyst och ensidigt etiskt krav på att hjälpa, stödja, ta ansvar för och 
inte svika den andre. Det goda respektive onda definierar Løgstrup i termer av 
hänsynstagande till den andre respektive cynisk själviskhet. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det etiska kravet är absolut i 
betydelsen av att vara en generell norm. Innebörden i denna norm är att varje 
vårdare har en plikt att svara an med att ge så god vård som möjligt. Vad god 
vård är går dock inte att förutsäga utan kravet anger endast en riktning som 
vårdaren har att tolka i varje specifik situation. Att tillämpningen är 
situationsanpassad får dock inte enligt Dahlberg och Segesten missuppfattas 
som att vårdandet kan ske slumpartat, utan tillämpning av patientperspektivet. 
Vårdandet bygger på en balans mellan patientens och vårdarens erfarenheter, 
vilket exempelvis innebär att synen på patienten som autonom och som expert 
inte är det samma som att patienten alltid vet bäst eller att vårdaren ska göra 
som patienten vill. I Dahlberg och Segestens tolning av det etiska kravet ligger 
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även plikten för vårdare att förvärva en förmåga att uppfatta det etiska kravet, 
och för vårdvetenskapligt skolade vårdare att föra denna kunskap vidare. 

I föreliggande avhandling förstås det etiska kravet som att det finns en 
existerande norm i den konkreta vårdsituationen, givet att människor förstås 
som sociala individer, ömsesidigt beroende av varandra. Kravet ”finns där” 

oberoende av hur vi uppfattar det, utgående från de faktiska omständigheter 
som finns i den konkreta situationen. Men kravet anger endast att något måste 
göras. Kravets innehåll definieras i en vårdande relation, i gemenskapen 
mellan patient och vårdare men ibland även genom ett ensamt ansvarstagande 
från vårdaren vilket ofta är fallet då en patient har drabbats av hjärtstopp. 
Kravet kan uttryckas som en plikt ”att hjälpa, stödja och ta ansvar för den 

andre”. Kravet kan också uttryckas som en dygd, som ”att vara hänsynsfull 

och osjälvisk”. Ett problem med att uttrycka kravet som en dygd är dock att 

detta lägger allt för stort fokus på vårdarens karaktär. Fokus bör istället ligga 
på patienten och den vårdande relationen. Ett annat problem har att göra med 
vårdarens förmåga att tolka kravets innehåll i den konkreta situationen. 
Förutsatt att kravets innehåll uppmärksammas av vårdaren kommer det att 
tolkas och uppfattas olika beroende på vårdaren och påverka dennes beslut och 
agerande. Sättet att svara an på kravet och ta ansvar utifrån kravets innehåll, 
kommer att vara olika mellan vårdare som möter samma krav. Kravet i 
vårdande sammanhang kan i en mening förstås som starkare, innehålla mer 
och annat om det riktas emot en professionell vårdare jämfört med om det 
riktas mot en lekman. Därmed skulle kravets innehåll vara olika beroende på 
personens förmåga att tolka eller uppfatta det. Gemensamma och socialt 
accepterade värderingar och normer skulle därmed inte utgöra några centrala 
måttstockar på vad som är etiskt rätt eller gott i situationen. Det rätta eller 
goda skulle snarare avgöras av personens förmåga att i situationen uppfatta 
kravets etiska innehåll. Denna tolkning leder till att det egentligen inte går att 
säga så mycket om kravets innehåll, något som i värsta fall riskerar att leda 
diskussionen till en situationsetik baserad på ”sunt förnuft” eller oreflekterad, 
tyst kunskap. I denna avhandling bedöms detta som otillräckligt för en 
fördjupad etisk diskussion. Det etiska kravet bedöms däremot kunna tillföra 
kunskap när det gäller uppvisande eller avsaknad av moralisk uppmärksamhet. 
Detta har dock ett begränsat värde avseende vad som bör göras eller vilka 
moraliska handlingar som är rätta eller goda i samband med en patients 
hjärtstopp eller död och vården av närstående. 

Min tolkning av det etiska kravet är att det utgör det första och 
grundläggande kravet som möter alla vårdare i alla vårdsituationer och är 
själva förutsättningen för att uppmärksamma situationens etiska dimensioner. 
Övriga egenskaper och förmågor för ett etiskt vårdande är, enligt min mening, 
inte självklart givna ur detta. I föreliggande forskning är det svårt att föra en 
normativ diskussion enbart med hänvisning till det etiska kravet utan specifika 
formuleringar om värden och normer som detta krav kan innehålla. 
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Vårdetisk modell 
Existentiella vårdfrågor som är aktuella i föreliggande avhandling väcker 
vårdetiska problem som är ständigt närvarande i vårdandet. Konflikter mellan 
olika etiska värden och normer kan uppstå i samband med vårdande, 
exempelvis när patientperspektivet balanseras mot andra perspektiv inom 
vården. Ur ett vårdetiskt perspektiv är det därför viktigt att analysera och 
normativt diskutera konflikterna för att skapa kunskap och strategier för 
hantering av dem. I denna avhandling är målsättningen att analysera och 
diskutera ambulanspersonalens ansvar och till viss del även närståendes 
ansvar. Ambulanspersonalens försök att rädda liv och minska lidande utgår 
från idén om ett rimligt ansvar. Detta ansvar är inte begränsat till 
vårdsituationen i sig utan kan även handla om ett ansvar för den egna etiska 
kompetensen. 

I denna avhandlings diskussion kommer en vårdetisk modell av Lars 
Sandman att användas som stöd (Ågren et al., 2006). Modellen är teleologisk 
och bygger på fyra grundläggande etiska överväganden eller 
ställningstaganden: 1) Vårdens mål i form av etiska värden, 2) Relevanta 
ramar för att nå målen, 3) Strukturella aspekter, samt 4) Vårdarens etiska 
kompetens. Modellens första punkt berör vårdandets generella mål och 
innebär att vårdandet skall få optimalt goda konsekvenser för alla inblandade 
personer. Detta mål handlar om god livskvalitet/ett gott liv för patienten och är 
överordnat övriga etiska överväganden. Vad ett gott liv innebär är individuellt 
men berör upplevelser av välbefinnande samt människors preferenser. 
Modellens andra punkt berör ramarna för att nå målen. Här nämns respekten 
för patientens autonomi och integritet, rättvis vård,85 vetenskap och beprövad 
erfarenhet samt vad som kan anses etiskt rimligt i rollen som vårdare. Den 
tredje punkten berör strukturella aspekter som påverkar hur de etiskt 
problemen kan lösas, vilka alternativ som är möjliga och i vilken utsträckning 
de kan realiseras. De strukturella aspekterna kan variera med kontext och 
situation men kan också vara gemensamma eller tvingande, exempelvis 
genom lagar och riktlinjer. Den sista punkten handlar om vårdarens etiska 
kompetens bestående av vårdarens förmåga till uppmärksamhet, dialog, 
argumentation och motivation. Denna kompetens innefattar en förmåga att 
vara uppmärksam och upptäcka etiskt besvärliga situationer, ha adekvat 
kunskap samt en kreativ förmåga och att se alternativa lösningar på 
problemen. Den etiska kompetensen handlar i den vårdetiska modellen om 
vårdarens förmåga till dialog, argumentation och reflektion över de olika 
etiska ställningstaganden som görs. 

                                                        
85 Rättvis vård kan exempelvis kopplas till användning av människovärdesprincipen, behovs- och 
solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen i samband med etiska prioriteringar av 
vårdens resurser. 
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Moralisk kompetens86  är ett centralt begrepp i föreliggande avhandling. 
Moralisk kompetens är enligt Jormsri, Kunaviktikul, Ketefian och Chaowalit 
(2005) en kombination av en persons moraliska uppfattning, moraliska 
omdöme och moraliska beteende. Kompetensen innefattar enligt Ågren 
Bolmsjö, Edberg och Sandman (2006) en förmåga att vara uppmärksam och 
upptäcka etiskt besvärliga situationer, ha adekvat kunskap och en kreativ 
förmåga och kunna se alternativa lösningar på etiska problem. Den etiska 
kompetensen handlar även om vårdarens förmåga till dialog, argumentation 
och reflektion över de etiska ställningstaganden som görs. Kavathatzopoulos 
(2003) menar att etisk kompetens, utöver en förmåga att uppfatta etiska 
problem, även inrymmer personens medvetenhet om sitt ansvar och en 
förmåga att tänka och agera på ett sätt som inte begränsas av moraliska 
låsningar eller automatiska reaktioner när personen konfronteras med ett 
moraliskt problem. Det gäller istället att kunna överväga alla relevanta värden, 
principer, intressen, känslor, plikter, behov och föreställningar på ett kritiskt 
och öppet sätt. I en professionsutövning kräver den moraliska kompetensen 
enligt Brytting (2001) en förmåga att integrera medvetenhet, reflektion och 
handling, samt att förstå sig själv som ansvarig för sina handlingar. Bengtsson 
(1990) framhåller att etisk kompetens inte enbart innefattar den kognitiva 
kompetensen utan även sensibiliteten. Jormsri et al. (2005) betonar förmågan 
att känna igen de känslor som påverkar vad som uppfattas vara bra eller dåligt 
i olika situationer, reflektera över dessa känslor, ta beslut och sedan agera på 
ett sätt som åstadkommer största möjliga nytta för patienten. I ett dygdetiskt 
perspektiv på etisk kompetens betonar Silfverberg (2006) den praktiska 
klokheten bestående av karaktärsegenskaper, erfarenheter och det moraliska 
omdömet. Höglund (2005) menar å sin sida att det inte okritiskt går att hänvisa 
till oreflekterad, tyst kunskap i en beskrivning av etisk kompetens. Utifrån 
Höglunds empiriska etikforskning87 med ett delsyfte att problematisera 
begreppet ”etisk kompetens” hos vårdpersonal i relation till ”tyst kunskap” 

dras slutsatsen att tyst kunskap är ett allt för trubbigt instrument för att förstå 
vårdares etiska kompetens. Etisk kompetens är mer än tyst kunskap; den måste 
vara medveten och möjlig att artikulera. Om den inte är det finns risk för 
inkonsekvens och osäkerhet i de etiska besluten vilket kan leda till orättvisa 
prioriteringar och moralisk stress. 

Avseende innebörden i etisk kompetens görs här en vidare tolkning än i 
den ovan presenterade vårdetiska modellen. I denna avhandling förstås etisk 
kompetens som förmågan att a) uppmärksamma etiska problem, b) förstå vad 
som påverkar den etiska bedömningen, c) analysera konsekvenser av beslut, 
                                                        
86 Begreppet ”moralisk kompetens” används av en del författare medan ”etisk kompetens” används av 

andra. Ambitionen är här att använda de begrepp som respektive författare har använt. I den egna 
texten används genomgående ”etisk kompetens” med samma betydelse som ”moralisk kompetens”. 
87 Höglunds studie ingår i ett tvärvetenskapligt projekt kallat ”Prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården, med fokus på de äldre i befolkningen: Etiska, sociala och politiska konsekvenser” 

(Höglund, 2005).  
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handlingar och förhållningssätt, d) argumentera för sin etiska ståndpunkt och 
ange vad som bör göras samt e) besluta, agera och ta ansvar. Kompetensen 
innebär således en förmåga att kunna reflektera över etiska problem och ha en 
handlingsberedskap inför dessa. Inom ramen för denna modell ska frågan om 
ambulanspersonalens etiska beslut och professionella ansvar för närstående 
lyftas fram och diskuteras. 
 

Ansvar 
I detta avsnitt beskrivs teoretiska utgångspunkter avseende olika former av 
ansvar och perspektiv på ansvarets innebörder.  

Ansvar är ett moralfilosofiskt, juridiskt och statsvetenskapligt begrepp 
(Nationalencyklopedin, 2011). Etymologiskt härstammar begreppet ansvar 
från fornsvenskans andsvar sammanbyggt av and (emot) och svar och med 
innebörden svaromål inför rätta. Fornengelskans andswaru är närbesläktat 
med den moderna engelskans answer (Hellquist, 1980). Ansvar handlar om att 
svara an där an pekar mot den som någon ansvarar gentemot (Grafström, 
Göthberg & Windell, 2010). 

Ansvar är ett mångfacetterat begrepp med en innebörd som är avhängig 
vilket perspektiv som intas. Begreppet kan vara etiskt, en social norm, ett 
motiv för handling, ett kännetecken för moraliskt agerande, något som ingår i 
en roll eller position etc. (ibid.). I forskningen om ansvar framträder tre 
huvudlinjer i det som undersöks; identifiering av hinder för ansvar, 
rekommendationer för att överkomma dessa hinder samt tydliggörande av 
olika personers ansvarsområden (Coleman, 2011). Tydliga definitioner av 
ansvar är sällsynta och det finns flera aspekter och former av begreppet. 

Vanligtvis förstås ansvar som ett tvådelat, temporalt begrepp som dels 
innehåller ett prospektivt ansvarstagande och dels ett retrospektivt 
ansvarstagande88. Det förstnämnda innebär att en person89 har en plikt eller 
skyldighet att ta ansvar för något i kraft av en viss roll, funktion eller uppgift 
som personen fyller i ett visst sammanhang, för att se till att något inträffar 
eller upprätthålls (Zimmerman, 1992). Ansvaret kan således komma som en 
konsekvens av en roll eller funktion. Det prospektiva ansvaret inträder innan 
situationen har uppstått och anger fördelning av ansvar inför framtida, 
liknande handlingar (Bexell, 2005; Windell, 2009). Prospektivt ansvar kan 
riktas mot a) främjandet av goda utfall, b) att förebygga att en annan person 
orsakar ett dåligt utfall eller c) att undvika att göra skada.90 Begrepp som 
förpliktelser, arbetsuppgifter, roller och uppgifter hör till det prospektiva 
ansvaret (Cane, 2002). Genom att träda in i en särskild roll tar personen på sig 
                                                        
88 I engelsk terminologi ofta anknutet till responsibility respektive accountability (Grafstöm et al., 
2010). 
89 Eller organisation. 
90 Cane benämner detta för ”productive responsibilities”, “preventive responsibilities” respektive 

“protective responsibilities”.  
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ett ansvar för vissa frågor, både i betydelsen av ett positivt ansvar att svara för 
vad vi faktiskt gör och i betydelsen av ett negativt ansvar för svåra situationer 
som vi misslyckas med att förhindra (Lucas, 1993). Retrospektivt ansvar 
innebär ett ansvar för något i det förflutna, vare sig detta ansvar gäller att ha 
försummat att uppfylla en skyldighet (något klandervärt), eller ha gjort något 
bra (något lovvärt). Begrepp som ansvarighet, stå till svars och skyldighet 
hanterar det retrospektiva ansvaret (Cane, 2002). Kärnan i begreppet handlar 
om att kunna svara an91 på frågan: Varför gjorde du så? (Lucas, 1993). Ett 
tillskrivande av ansvar (och klander) kan göras utifrån frågor om orsakande, 
kännedom om handlingens konsekvenser, avsiktlighet, frivillighet och det 
moraliskt felaktiga i handlingen (Shaver & Drown 1986). Som 
sammanfattning kan sägas att det prospektiva ansvaret handlar om att svara på 
frågan: Vem tar ansvar? Det retrospektiva ansvaret handlar om frågan: Vem 
bär ansvar för det inträffade? (Windell, 2009). 

Ansvar kan även förstås utifrån tre övergripande betydelser; som orsak, 
förpliktelse och ansvarighet. Ansvar som orsak innebär (ett påstående om) att 
någon eller något bidragit till ett resultat, utan att detta innebär att personen 
eller saken kommer att moraliskt, juridiskt eller på annat sätt få stå till svars 
för resultatet. Ansvar som förpliktelse innebär att någon är skyldig att utföra 
specifika uppgifter. Innehållet i förpliktelsen kan definieras enligt olika 
principer i olika situationer. Ansvar som ansvarighet innebär att någon har att 
svara för eller stå till svars för sättet på vilket personen utför sina 
arbetsuppgifter (Spiro, 1969). Hart (1985) gör en liknande indelning men talar 
istället om fyra huvudklasser92 av ansvar; a) rollansvar, b) orsakande och 
ansvar, c) juridiskt ansvar samt d) förmåga till ansvar. 
 

Rollansvar 
Rollansvaret refererar till utförandet eller uppfyllandet av lagliga och 
moraliska plikter i en persons sociala roll, dvs. en person är dels ansvarig för 
att utföra plikterna som är förknippade med rollen och dels ansvarig om 
hon/han har utfört de aktuella plikterna. När en person har en specifik plats 
eller uppgift i en social organisation, till vilken specifika plikter eller 
arbetsuppgifter är kopplade för att ge andra omsorg eller främja 
organisationens syfte, är personen ansvarig för utförande av dessa plikter och 
uppgifter. Alla arbetsuppgifter betraktas och omtalas dock inte i termer av 
ansvar. De plikter/uppgifter som pekas ut som ansvarsområden i en specifik 
roll är dessutom relativt komplexa eller omfattande och definierar snarare en 
”sfär av ansvar” än tydliga, enskilda delar av ett ansvar (Hart, 1985). 
 
                                                        
91 Responsibilidad, responsibilité och responsibility har sina ursprung i latinets respondere som betyder 
”svara” (Grafström et al., 2010). 
92 Herbert Hart benämner dessa för legal liability-responsibility, causal responsibility, role-
responsibility och capacity-responsibility. 
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Orsakande och ansvar 
Orsakande och ansvar refererar till ett retrospektivt ansvar93 som innebär att 
det finns orsakssammanhang mellan en person och konsekvenserna av de 
handlingar som personen är ansvarig för. Uttrycket ”var ansvarig för” kan ofta 

ersättas men kausala begrepp som ”orsakade” eller ”skapade” med hänvisning 

till konsekvenser, resultat eller utfall. Här är det viktigt att notera att verbet 
som föregår ”ansvarig för” är i imperfekt (”var”) eftersom detta tydligt anger 

det kausala i ansvaret. Om verbet är i presens (”är”) så kan det vara ett kausalt 

ansvar men även ett lagligt skadeståndsansvar eller en blandning av dem båda. 
Det är dessutom inte enbart människor som kan sägas vara ansvariga utifrån 
ett orsakande. Även deras handlingar eller försummelser, saker, 
omständigheter och händelser kan sägas vara ansvariga för ett specifikt utfall 
(Hart, 1985). 
 

Juridiskt ansvar 
Rollansvaret kan både vara juridiskt och moraliskt. Ett juridiskt ansvar 
refererar till ansvar för att ha orsakat skada i strid mot lagen och att personen 
är juridiskt ansvarig för en handling eller någon skada. Av detta följer ett 
straffrättsligt ansvar eller ett juridisk skadeståndsansvar. Att göra något i strid 
mot lagen och att vara juridiskt ansvarig är i vissa sammanhang detsamma 
men i rättsliga sammanhang inte med självklarhet detsamma eftersom en 
persons skadliga handling inte är tillräcklig för att avgöra om den även innebär 
juridisk ansvarighet. Utifrån ett juridiskt perspektiv gäller det att avgöra om 
personen handlat utifrån fri vilja eller en ”begränsad fri vilja”.

94 Samma 
lagstridiga handling kan i ett fall få en viss påföljd medan den i ett annat fall 
får en mildare eller hårdare påföljd. Ansvar tycks enligt Hart (1985) dessutom 
ha en vidare betydelse i relation till lagen än till moralen eftersom det juridiska 
ansvaret ibland går längre än till ett enskilt ansvar för egna, direkta handlingar. 
Ibland kan det räcka med ett indirekt orsakande av skadan eller något annat 
samband med skadan. Dessutom är personens relation till den som orsakar 
skadan av betydelse. En person kan i civilrättsliga sammanhang exempelvis 
åläggas att betala skadestånd för skada som orsakats av någon annan, oftast en 
anställd. Ibland krävs inte ens att personen eller någon anställd har orsakat 
skada, utan det kan räcka med att skadan orsakats av något farligt föremål som 
personen äger har försvunnit och det i sin tur tillfogar skada utan att 
försvinnandet beror på någon form av försummelse, eller då någon anställd 
                                                        
93 Eller en känsla av retrospektivt ansvar där personen eventuellt är ansvarig.  
94 Begränsad fri vilja är då personen inte anses kunna agera helt fritt. Exempelvis kan detta gälla barn, 
gravt förståndshandikappade personer eller psyliskt sjuka personer då dessa kan anses att inte ha 
kontroll över sina handlingar, förstå innebörden i handlingarana eller ha kunskap och förståelse om vad 
lagen anger. Ett annat exempel är skillnaden mellan mord och dråp där personen kan ha agerat överlagt 
respektive överliat och i affekt. Vid det överlagda mordet finns en fri vilja medan dråp förutsätter 
någon form av begränsad fri vilja (Grafström et al., 2010). 
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skadas av  briställig utrustning och vars brister omöjligen hade kunnat förutses 
(Hart, 1985). 
 

Förmåga till ansvar 
Förmåga och ansvar refererar till förmågan att förstå vilket beteende som 
krävs utifrån relevanta normer (lagliga eller moraliska), kunna resonera om 
vad som bör göras utifrån dessa krav samt kunna kontrollera sitt beteende 
utifrån ett sådant övervägande. Å ena sidan är en person ansvarig för sina 
handlingar eller konsekvenserna av dem, och å andra sidan kan personens 
psykiska funktion vara sådan att frågan om personens ansvar för en viss 
handling är irrelevant. Det vanligaste tillfället att hävda eller förneka att en 
person är ansvarig för sina handlingar är i fall då skuld eller straff för en viss 
handling är aktuell. Men frågan om en person är ansvarig används ibland även 
då det handlar om att beskriva en persons psykiska tillstånd, utan någon 
koppling till skuld eller straff (Hart, 1985). 
 

Etiskt ansvar 
Utöver Harts (1985) fyra huvudklasser av ansvar finns det moraliska ansvaret. 
Innebörden i begreppet ”moraliskt ansvar” artikuleras, i likhet med andra 

ansvarsformer, på flera olika sätt. 
Enligt Machina (2007) finns det trots allt några gemensamma 

kännetecken95 på vad moraliskt ansvar är eller anses vara. För det första är 
moraliskt ansvar endast tillämpbart (eller icke tillämpbart) på personer. 
Handlingar, mentala tillstånd och underlåtenheter kan i sig själva inte vara 
moraliskt ansvariga. När en person har en moralisk status som att exempelvis 
vara skyldig, förtjäna moraliska lovord eller vara föremål för moraliskt 
klander, förutsätts personen vara moraliskt ansvarig. För det andra kan ingen 
person vara ansvarig utan att vara ansvarig för något eller på grund av något, 
dvs. det finns en kausal koppling mellan det personen gjorde och det resultat 
personen är moraliskt ansvarig för. För det tredje är moraliskt ansvar just detta 
och inte någon annan sorts ansvar. Framför allt är det inte ett enket kausalt 
ansvar, trots att det förutsätter ett kausalt ansvar. För det fjärde ska man inte 
blanda samman ”att vara moraliskt ansvarig” med ”att hållas moraliskt 

ansvarig” eller bli behandlad ”som moraliskt ansvarig”. Denna begreppsliga 

distinktion gör det möjlighet att hålla personer moraliskt ansvariga även om vi 
inte längre tror att de faktiskt är moraliskt ansvariga. Kuhse (2005) beskriver 
moraliskt ansvar utifrån ”den minimala uppfattningen av etiken” och hur en 

                                                        
95 Kenton Machina beskriver en gemensam kärna av hur begreppet ”moraliskt ansvar” defineras utifrån 

olika filosofier och teorier. Med utgångspunkt i denna begreppsliga kärna argumenterar sedan Machina 
för att normativa ansatser som beaktar personens (agentens) intention för att bedöma en handlings 
moraliska status, inte kan tillämpas utan idén om personers moraliska ansvar. Machina drar slutsatsen 
att moral utan ansvar kräver att den är behavioristisk, inte konsekventialistisk. 
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ansvarsfull moralisk agent är utifrån denna uppfattning. Den moraliskt 
ansvarsfulla personen lägger samma vikt vid intressena hos alla som berörs av 
personens handlingar, sållar noga bland fakta och undersöker dess följder, 
godtar handlingsprinciper först efter att ha prövat deras giltighet, är beredd att 
lyssna på argument och att handla på grundval av dessa överväganden. 
Personen kan beskrivas som en opartisk och i någon mening distanserad 
domare mellan intressen. 

Walker (2007) beskriver när vi använder moraliskt ansvar som ett 
argument för att påverka människor att agera på ett visst sätt. Walker menar 
att en tillämpning av ansvar i betydelsen ”att vara ansvarig för” är 

mångfacetterad och att det inte finns någon skarp eller principiell avgränsning 
av ”moraliskt ansvar” från andra ansvarsformer. Moraliskt ansvar åberopas 

primärt i fall där insatserna är höga, eller i fall där personens pålitlighet eller 
försumlighet ger skäl till att reflektera över dennes karaktär, eller fall där vi 
helt litar på ett informellt system av påtryckningar om ett ömsesidigt 
erkännande. Dock utgör inget av dessa kännetecken på moraliskt ansvar någon 
tydlig, teoretiskt skiljelinje mot annat ansvar. ”Höga insatser” måste enligt 

Walker handla om moraliska insatser som exempelvis människors välfärd, 
heder, självrespekt etc. Det morlaliska ansvarets beståndsdelar kan tolkas och 
värderas på olika sätt vid olika tider och på olika platser, men kan också tolkas 
och värderas lika vid samma tid och plats när de används för olika ändamål. 
Föreställningarna om vad moralisk ansvar är får sitt innehåll från en praxis 
som tycks visa att ”ansvar” består av många faktiska omständigheter. 
Innehållet formas av personens omdöme, uppfattningar, känslor och reaktioner 
på speciella sätt. En struktur av antaganden är det som primärt styr 
fördelningen av ansvar och som formar det moraliska livet, en struktur som 
troligen är komplex och i stora delar osynlig på grund av dess skenbara 
”naturlighet”. För att praktisera ansvaret finns det dessutom en mångfald av 

stödjande sensibiliteter, dispositioner och känslor som gör personerna lyhörda 
för moraliska påtryckningar inifrån och utifrån i sitt sätt att praktisera sitt 
ansvar (Walker, 2007). 

Utgående från att personer är moraliskt ansvariga för sina handlingar, 
försummelser att handla och konsekvenserna av handlingar och försummelser 
beskriver Fischer och Ravizza (1998) förutsättningar och krav för att en 
person ska kunna ta moraliskt ansvar. I sin teori om moraliskt ansvar 
argumenterar Fischer och Ravizza för att ansvar hör samman med två former 
av kontroll; regulativ respektive vägledande kontroll. Den regulativa 
kontrollen innehåller alternativa möjligheter och ger ”dubbel” förmåga till fri 

handling. Den vägledande kontrollen ger inga alternativa möjligheter att 
moraliskt ta ansvar för handlingar, försummelser och konsekvenser. Fischer 
och Ravizza menar att det enbart krävs vägledande kontroll för att ta moraliskt 
ansvar, en kontroll som dels innehåller personens ”ägarskap” till den 
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mekanism96 som kommer i fråga i en aktuell handling och dels 
”förnuftsmottaglighet” till den aktuella mekanismen. Personen är utifrån detta 
innehåll moraliskt ansvarig för en handling i den mån denna handling 
härstammar från egna mekanismer för förnuftsmottaglighet. Detta innebär att 
personer tar till sig olika mekanismer som de gör till sina egna, vilket 
exempelvis innebär att ansvaret av en person kan tas utan att denne gör någon 
djupare reflektion över orsakssamband och moraliskt ansvar medan en annan 
person kan ta ansvaret genom reflektion där prereflektiva attityder ifrågasätts. 
Men för att kunna ta moraliskt ansvar krävs emellertid att personen tidigare 
har tagit ansvar för sina handlingsmekanismer i samband med andra former av 
ansvar. Ett generellt ansvarstagande för sina handlingsmekanismer tycks 
därmed föregå förmågan att kunna ta moraliskt ansvar. ”Ägarskapet” till en 

förkroppsligad och individuell mekanism för ansvarstagande tycks därmed 
central. När det gäller förnuftsmottagligheten så gör Fischer och Ravizza 
skillnad mellan stark respektive svag förnuftsmottaglighet inför en handling. 
Den starka formen kräver ett tätt samband mellan tillräckliga skäl och 
handling vilket anses för mycket att kräva för moraliskt ansvar. Den svaga 
formen kräver ett löst samband mellan tillräckliga skäl och handling vilket 
anses för lite för moraliskt ansvar. Istället förordas en lämplig nivå vara 
moderat förnuftsmottaglighet som innebär förmåga att känna igen skäl på ett 
sådant sätt att de utgör ett förståeligt mönster som gör att personen åtminstone 
reagerar på ett tillräckligt skäl att handla annorlunda. En mekanism är moderat 
förnuftsmottaglig så länge som den frekvent är mottaglig för skäl (av vilka en 
del är moraliska) och åtminstone svagt reaktiv till skäl. 

Av ovanstående försök att beskriva vad etiskt ansvar är, när det används 
och vilka förutsättningarna är för att kunna ta ansvaret, görs i denna 
avhandling tolkningen att etiskt ansvar: 

 
 Accentueras när viktiga värden står på spel. 
 Får förstärkt betydelse när det saknas andra strukturer (riktlinjer, regler, 

principer etc.) för att handla på ett visst sätt. 
 Handlar om moraliska insatser för att värna viktiga värden. 
 Innehåller ett kausalt men komplext samband mellan handling och utfall. 
 Kräver ett förkroppsligande av en egen ”moralisk stil”. 
 Kräver mottaglighet för skäl att agera annorlunda (och kunna agera 

annorlunda). 
 Kräver förmåga till distans och opartiskhet. 
 Kräver förmåga att ta hänsyn till alla berördas intressen inför/av den egna 

handlingen. 
 

                                                        
96 Ett exempel på en sådan mekanism är ”praktiska resonemang” (practical reasoning) med argument 
och motiverande av handlingar. 



58 

Ansvar inom ett professionsområde 
För att ha en idé om hur de ovan beskrivna formerna av ansvar samverkar 
inom ett professionsområde finns det behov av att först definiera en 
profession. Grace (2008) beskriver97 en professions kännetecken med att den 
besitter en omfattande och specialiserad kunskapsbas, tar ansvar för 
utveckling och användning av kunskapen, har en praxis som används till gagn 
för den population som man tjänar samt autonomt fastställer normer för 
professionsmedlemarnas handlingar. En profession är organiserad, har hög 
utbildningsnivå samt reflekterar över professionens förmåga att möta 
förändrade behov. En professions specialiserade kunskap ger professionen 
både prestige och autonomi från det omgivande samhället. Men enligt Grace 
är kanske det viktigast kännetecknet för en profession att den har tydligt 
formulerade uppförandekoder eller etiska koder. Nolin (2008) framhåller att 
professionens vetenskaps- och kunskapsområde utgör grunden för 
professionens utbildning och yrkesutövning. Andra kännetecken är att 
professionsutbildningen leder till licens eller legitimation och att den 
förvärvade kunskapen är bunden till individer och därför inte utbytbar. Brante 
(2005) tar fasta på att professioner ”är bärare och förmedlare av samhälleligt 
sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 
handlingar som uppfattas som svåra och värdefulla av allmänheten/klienten” 
(s 9). 

Utifrån denna beskrivning av professioner och dess specialiserade 
kunskapsområden görs i denna avhandling följande indelning av de fyra 
professioner och yrken som omfattas av begreppet ”ambulanspersonal”: 

Ambulanssjuksköterskor, övriga specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och 
ambulanssjukvårdare. ”Ambulanssjuksköterska” betecknar i denna 

avhandling endast den i ambulanssjukvård specialistutbildade sjuksköterskan 
medan ”övriga specialistsjuksköterskor” exempelvis betecknar 

anestesisjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor. 
Den ovan beskrivna förmågan att ta ansvar samt orsakssammanhanget 

mellan en person och konsekvenserna av de handlingar som personen är 
ansvarig för, tycks ligga som grund för rollansvar, juridiskt ansvar och etiskt 
ansvar. Förmågan till ansvar är avhängig personens psykiska tillstånd, 
kognitiva förmåga, kunskapsnivå och kompetens medan orsakssammanhanget 
primärt hör samman med ett retrospektivt ansvar. Inom ett professionsområde 
förefaller det centrala vara yrkesutövarens kompetens i form av en förmåga att 
förstå vilket beteende som krävs utifrån relevanta lagliga och etiska normer, 
kunna resonera om vad som bör göras utifrån kraven samt kunna kontrollera 
sitt beteende utifrån ett sådant övervägande. Vilka lagar som aktualiseras och 
vilka etiska normer som blir framträdande varierar med rollen och formar det 
rollansvar som kännetecknar ett professionsområde. 
                                                        
97 Grace (2008) refererar delvis till Flexner (1915) och Kepler (1981) i sin definition av vad som menas 
med en profession.  
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METOD 

Reflekterande livsvärldsforskning 
Valet av vetenskaplig och metodologisk ansats i denna avhandling är gjort 
utifrån övertygelsen att livsvärlden kan utforskas med föresatsen att förankra 
filosofin i empirin. Den fenomenologiska ansatsens tillämpning i 
avhandlingens empiriska studier följer de metodologiska idéer om en 
reflekterande livsvärldsansats som kallas Reflective Lifeworld Research 
(Dahlberg et al., 2008; Dahlberg, 2006a,b,c; Dahlberg & Dahlberg, 2003; 
2004). I detta sammanhang är det viktigt att framhålla att avhandlingens 
empiriska studier bygger på samma vetenskapsfilosofiska grund98 som 
beskrivits ovan och den hållning som beskrivs nedan. Skillnaden mellan studie 
I och II jämfört med studie III ligger i den teoretiska analysen och tolkningen 
som har gjorts i studie III. I studie IV görs en normativ exkurs99 utifrån 
delresultat i det empiriska materialet. I denna studie kompletterades 
forskningsansatsen med metodologin ”reflexiv jämvikt” som vägledning i den 

etiska analysen och argumentationen. 
 

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 att skifta från den naturliga 
hållningen till en vetenskaplig hållning. Detta är en reflekterande hållning där 
hela förståelseprocessen ifrågasätts och problematiseras och där ingen 
förståelse, inga innebörder och inga metodologiska åtgärder är givna på 

                                                        
98 Värt att notera är att de filosofer som utgör avhandlingens vetenskapsfilosofiska grund inte själva har 
gjort någon empirisk forskning. För att finna metoder i hur livsvärlden empiriskt kan utforskas är 
läsaren istället hänvisad till specifik metodlitteratur.  
99 Exkurs betyder ”utvikning från ämnet” (SAOL, 2011), en utvikning från ett föreliggande ämne i ett 
vetenskapligt arbete, en specialundersökning av någon fråga eller enskildhet som förekommer i det 
vetenskapliga arbetet (SAOB, 2011). 
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förhand. Resultatet får således inte bli en spegelbild av forskarens egen 
förförståelse. Forskaren får 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. All forskning och 
alla forskare är i världen och deltar i relationer 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 innebörder kan visa sig. 
 

Öppenhet och följsamhet 
Fenomenologin betonar en vändning mot sakerna och en följsamhet mot 
sakerna. 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 både mot 
fenomenets generella och dess partikulära innebörder, varför öppenheten 
också blir ett kriterium för objektivitet. För att forskaren ska kunna vara öppen 
och mottaglig till världen, det studerade fenomenet och hela 
förståelseprocessen måste den egna förförståelsen uppmärksammas, 
problematiseras och ifrågasättas. Forskarens utveckling av en sensitivitet för 
självmedvetenheten kan dessutom öka möjligheten till öppenhet i forskningen. 

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 ”sidospår” men som även ledde till intressanta 
variationer av fenomenet. När intervjuer genomfördes i respektive persons 
hem kan detta ha bidragit till den avspända, varma och öppna 
samtalsatmosfären. När intervjuer genomfördes på forskningspersonernas 
arbetsplats värnades det om avskildhet för att främja en god samtalsatmosfär. 
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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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 i 
forskningen (Dahlberg et al., 2008). Tyglandet innefattar också ett 
”parentessättande”

100, 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 t.ex. 
hans/hennes tankar, känslor, 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 obestämda, 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.101 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 enligt 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. Enligt Gadamer (1995) kan hållningen förstås som en ”öppen” 

väg till kunskap vilken går genom ett problematiserande och autentiskt 
frågande. 

Då det inte räcker med en allmän medvetenhet om den egna förförståelsen 
utan också krävs att kritiskt kunna analysera och utvärdera hur den har 
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?” Tyglandet har varit 

speciellt viktigt då min tidigare erfarenhet som vårdare inom 
ambulanssjukvård med dess medicinska dominans har format stora delar av 
min förståelse av det studerade fenomenet. Då jag blivit överraskad av det som 

                                                        
100 I internationell litteratur oftast beskrivet som ”bracketing”. 
101 ”… don’t make definite what is indefinite” (Dahlberg & Dahlberg, 2003, s 44). 
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visat sig, i intervjuerna, analysen och resultatet, finns det skäl att anta att 
tyglandet har 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. 

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. 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 ett genuint intresse av det som varje person hade att berätta och att 
det 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. I vårdarstudien 
(III) sammanföll min erfarenhet som vårdare inom ambulanssjukvård med 
dem som intervjuades i så måtto att både intervjuare och forskningspersoner 
hade erfarenhet av fenomenet utifrån en vårdande roll. Min förförståelse inför 
intervjuerna med vårdarna var att intervjupersonernas vetskap om min 
bakgrund som vårdare inom ambulanssjukvård skulle hämma vårdarnas 
beskrivningar av fenomenet då det kunde finnas föreställningar om att jag 
redan ”visste” hur saker förhöll sig eller att jag förväntade mig vissa svar. För 

att uppnå en fungerande intersubjektivitet i intervjuerna försökte jag att hela 
tiden inta en tyglad hållning för att främja öppenhet och följsamhet, med en 
tillåtande atmosfär där intervjupersonens erfarenhet av fenomenet lyfts fram 
och utforskas. 
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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 har präglat både intervjuer och analysprocess tillsammans med 
den ständiga kampen för att behålla en tyglad hållning, bidrar till forskningens 
objektivitet och trovärdighet. 
 

Urval och procedurer 
Urvalet baserades på ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2008). 
Utgångspunkt för valet av forskningspersoner till de tre empiriska delstudierna 
var att de skulle ha erfarenhet av hjärtstopp utanför sjukhus; som överlevande 
patient, som närvarande närstående respektive som vårdare. 

Urvalskriterierna för studie 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., 2008). Alternativt skulle forskningspersonen själv 
kunna ange orsaken till hjärtstoppet som hjärtsjukdom. Då ambulanspersonal 
även vårdar patienter med hjärtstopp som orsakats av annat102 än hjärtsjukdom 
bedömdes en rimlig avgränsning vara att hjärtstoppen skulle ha en kardiell 
orsak, vilken är den dominerande orsaken103 till hjärtstopp. Med denna 
avgränsning exkluderades hjärtstopp till följd av trauma, självmordsförsök, 
plötslig spädbarnsdöd etc., delvis för att det fanns en farhåga att fenoment 
skulle bli allt för omfattande. 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, kön104, 
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 studie 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 
                                                        
102 Andra orsaker till hjärtstopp kan bl.a. vara olycksfall, överdos av läkemedel, självmordsförsök, 
lungsjukdom, kvävning, plötslig spädbarnsdöd och drunkning. 
103 Cirka 70 % av hjärtstoppen bedöms av ambulanspersonalen som orsakade av kardiell sjukdom 
(Herlitz, 2011). 
104 Könsfördelningen vid hjärtstopp utanför sjukhus är dock sådan att endast 30 procent är kvinnor. 
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den närstående kommit till patienten. Närstående kunde vara maka, make, 
sambo, vän, granne etc. Öppenheten till vilken nära relation som fanns till 
patienten syftade till att få variation i data. 

Urvalskriterierna för studie III var män och kvinnor i olika åldrar med 
varierande formell och reell kompetens, varierat antal år inom 
ambulansssjukvård med varierande erfarenhet av att vårda patienter och 
närstående i samband med hjärtstopp och plötslig död. Inga anmälda eller 
funna forskningspersoner behövde exkluderas i någon av de tre delstudierna 
och samtliga tackade ja till deltagande. 

Forskningspersonerna till delstudierna I och II hittades efter ett reportage i 
en lokaltidning och med hjälp av det svenska nationella registret för hjärtstopp 
utanför sjukhus. Av forskningspersonerna i studie I tog sju själva kontakt med 
mig och anmälde sitt intresse för deltagande efter tidningsreportaget där 
studiens syfte presenterats. Två forskningspersoner hittades med hjälp av det 
ovan nämna registret. I studie II tog alla sju forskningspersonerna kontakt med 
mig efter ovan nämnda reportage. De som själva tog kontakt fick först en 
övergripande muntlig information om vad ett deltagande innebar. Därefter 
skickades skriftlig information och samtyckesblankett hem till dem som 
fortfarande ville delta. Efter cirka en vecka blev de uppringda för att tillfrågas 
om deltagande. Efter klartecken från forskningspersonen skickades skriftlig 
information och samtyckesblankett till hemadressen. Efter ytterligare cirka en 
vecka kontaktades den tilltänkta forskningspersonen av mig 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 var att 
den första muntliga kontakten togs av registeransvarig som i sin tur meddelade 
mig vilka potentiella forskningspersoner som kunde kotaktas. 
Forskningspersonerna till studie III hittades efter information om att en 
ambulansorganisation initierat ett utvecklingsprojekt rörande vård av 
närstående till patienter som plötsligt avlidit. En förfrågan till berörd 
verksamhetschef om att få göra intervjuer med ambulanspersonalen före en 
eventuell förändring av rutinerna mottogs positivt. Avdelningschefen på den 
aktuella ambulansstationen förhörde sig därefter bland personalen om att delta 
i forskningen varvid tio vårdare anmälde sitt intresse. Potentiella 
forskningspersoner informerades därefter både muntligt och skriftligt om 
studiens syfte och genomförande. Vid positivt besked om deltagande 
bestämdes tid och plats för intervjun. I samband med intervjun överlämnades 
den underskrivna samtyckesblanketten och ytterligare muntlig information 
gavs. Samtliga intervjuer hölls då personalen inte var i tjänst och i en avskild 
lokal på ambulansstationen. 
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Samtliga forskningspersoner informerades om rätten att när som helst dra 
sig ur medverkan utan att ange skäl för detta, att datamaterialet hanterades 
konfidentiellt samt att ingen persons utsaga skulle gå att spåra i det 
publicerade materialet. 
 

Forskningspersonerna 
Inkluderade forskningspersoner i studie I (Tabell 1) var åtta män och en 
kvinna i åldrarna 44-70 år. Tiden mellan hjärtstopp och intervju varierade 
mellan sex månader till 15 år. Den av deltagarna uppskattade (och mer eller 
mindre totala) minnesförlusten varierade mellan fem minuter och tio dagar. 
Samtliga hjärtstopp var bevittnade, varav ett under pågående telefonsamtal. 
HLR påbörjades i sex fall av frivilliga hjälpare och i tre fall av 
ambulanspersonal. Forskningspersonerna hade vårdats av fyra 
ambulansorganisationer i fem landsting/regioner i södra Sverige och i 
varierande befolkningsområden, dock inte i landsbygdsområden. Fyra 
forskningspersoner bodde i städer med < 50 000 invånare, tre i städer med 50 
000-100 000 invånare och två i städer med 100 000-500 000 invånare. 
Forskningspersonerna hade vårdats av ambulanspersonal med varierande 
formell utbildning. 
 
Tabell 1. Forskningspersonerna i studie I (patientstudien) 
 
 Kön Ålder1 År mellan 

hjärtstopp 
och intervju 

Minnes-
lucka 

 

Bevittnat 
hjärtstopp/ 
”bystander-

HLR” 

Plats för 
hjärtstoppet 

ICD2 

1 ♂M 70 2,5 2 tim Ja/--- Ambulans Ja 
2 ♂M 63 0,5 15 min Ja /--- Ambulans Ja 
3 ♀K 44 2 7 dagar Ja/Ja Bostad Ja 
4 ♂M 64 1 5 min Ja /---3 Gata Ja 
5 ♂M 61 3 10 dagar Ja/Ja Arbetsplats Ja 
6 ♂M 49 15 30 min Ja /--- Ambulans Ja 
7 ♂M 62 1 2 dagar Ja/Ja Allmän plats Ja 
8 ♂M 58 11 3 dagar Ja/Ja Arbetsplats Ja 
9 ♂M 58 1 10 dagar Ja/Ja Allmän plats Ja 
1 Vid tiden för hjärtstoppet. 
2 Implantable Cardioverter Defibrillator (pacemaker med defibrillatorfunktion som 
patienten har fått som sekundärprevention efter hjärtstoppet). 
3 Spontan återkomst av cirkulation. 
 
Inkluderade forskningspersoner i studie II (Tabell 2) var 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 
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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 vårdades av ambulanspersonal i tre ambulansorganisationer i två 
landsting/regioner i södra Sverige. Forskningspersonerna bodde i varierande 
befolkningsområden i södra Sverige. Av hjärtstoppen inträffade tre på 
landsbygden, tre i städer med < 50 000 invånare och ett i en stad med 50 000-
100 000 invånare. 
 
Tabell 2. Forskningspersonerna i studie II (närståendestudien) 
 
 Kön Ålder1 Relation År 

mellan 
hjärt-
stopp 
och 

interv. 

Över-
levnad 

Plats 
för 

hjärt-
stoppet 

 

”By-
stander-
HLR” 

A-
HLR2 

Trans-
port 
till 

AKM 

1 ♀K 60 Maka 2 Nej Bostad Ja  Ja Ja 3 
2 ♂M 61 Make 1,5 Nej Bostad Nej Nej Nej 3 
3 ♀K 64 Maka 0,5 Ja Ambul. --- Ja Ja 
4 ♂M 41 Son 0,5 Nej Bostad Nej Ja Ja 
5 ♀K 59 Maka 1 Ja Gata Nej 4 Nej Ja 
6 ♂M 39 Svärson 2 Ja Bostad Nej 4 Nej Nej 
7 ♀K 56 Maka 4 Nej Bostad Ja Ja Ja 3 
1 Vid tiden för intervjun. 
2 Avancerad hjärtlungräddning (utförd av ambulanspersonalen). 
3 Förklarad död på platsen. 
4 Spontan återgång till sinusrytm. 
 
Inkluderade forskningspersoner i studie III var sex män och fyra kvinnor i 
åldrarna 26-62 år. Forskningspersonernas formella utbildning, antal 
hjärtstoppspatienter som vårdats samt antal år inom ambulanssjukvården 
varierade. Forskningspersonerna tillhörde en ambulansorganisation i södra 
Sverige med ett upptagningsområde på 6 500 km2. Populationen i området 
bestod av 280 000 invånare med 18 procent av befolkningen med en ålder 
över 65 år. Upptagningsområdet hade 11 dygnsambulanser och 4 
dagambulanser i 9 samhällen. 
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Tabell 3. Forskningspersonerna i studie III (vårdarstudien) 
 
 Kön Ålder 

 
Antal patiener 
med hjärtstopp 

Formell kompetens År inom 
ambulans 

1 ♀K 45 50-100 Intensivvårdssjuksköterska1 > 20 
2 ♀K 44 > 100 Ambulanssjukvårdare, undersköt.2 > 20 
3 ♀K 33 10-50 Ambulanssjuksköterska1 5-10 
4 ♂M 42 10-50 Ambulanssjuksköterska 2-5 
5 ♂M 26 10-50 Ambulanssjuksköterska < 1 
6 ♂M 37 10-50 Ambulanssjuksköterska 2-5 
7 ♂M 56 50-100 Ambulanssjukvårdare3 > 20 
8 ♂M 26 < 10 Ambulanssjuksköterska < 1 
9 ♀K 62 10-50 Anestesisjuksköterska1 10-15 
10 ♂M 38 50-100 Anestesisjuksköterska 10-15 
1 Utbildning: Tre år till sjuksköterska och ett år till specialistsjuksköterska. 
2 Utbildning: Två år till undersköterska och en termin till ambulanssjukvårdare. 
3 Utbildning: En termin till ambulanssjukvårdare. 
 

Intervjuernas genomförande 
Forskningspersonerna informerades före intervjuns start åter om det frivilliga 
deltagandet och om rätten att när som helst dra sig ur utan att ange skälen till 
detta. 

Intervjuerna i studie I och II hölls i respektive forskningspersons hem 
medan intervjuerna i studie III hölls på forskningspersonernas arbetsplats. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av digital diktafon för att sedan skrivas ut 
ordagrant efter flera genomlyssningar. I studie I varierade intervjuernas längd 
mellan 45-89 minuter, i studie II mellan 41-97 minuter och i studie III mellan 
40-100 minuter. 

Samtycket till intervjuerna var formulerat så att forskningspersonen tillät 
inspelning strax före, under och strax efter själva 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. 

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 det 
aktuella fenomenet: ”Kan du berätta om dina erfarenheter när du drabbades av 

hjärtstopp? Kan du berätta om det tillfälle då din närstående fick hjärtstopp? 
Kan du berätta om dina erfarenheter av bra (dålig) vård av närstående i 
samband med hjärtstopp och plötslig död?” Därefter ställdes öppna följdfrågor 
i syfte att nå djupare förståelse om det som forskningspersonen upplevde höra 
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till fenomenet och som är dennes levda erfarenhet av det: ”Hur är det…?” eller 

”Kan du berätta mer om…? Syftet var här att få forskningspersonen att 

reflektera. Ibland ställdes ledande frågor i syfte att klarlägga 
forskningspersonens förståelse. 

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

Dataanalys 
Intervjuerna i studie I, II och III genererade cirka 300, 290 respektive 350 
sidor text med dubbelt radavstånd. Utskrifterna innehåller markeringar för 
kortare och längre pauser och i möjligaste mån även tonfall och 
känsloyttringar. Intervjuerna transkriberades ordagrant. Även gester, suckar, 
tonfall etc. markerades i möjligaste mån i texterna. Analysen har genomförts 
på likartat sätt i studie I och II. 

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., 2008). 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 jag vara öppen för 
de innebörder som fanns i texterna, speciellt avseende ”annanheten” och för 

det avvikande, nya och överraskande utifrån forskarens horisont. 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? 

Avseende studie I och II innebar nästa fas ett sönderdelande av 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 
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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 och 
djupare 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. 

Fenomenets struktur med dess mest väsentliga delar återges i studie I och 
II 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). 

Intervjuerna i studie III analyserades i enlighet med Gadamers (1995) 
betoning på öppenhet som den första och övergripande metodologiska 
principen och för det andra på en medvetenhet om vår förståelsehorisont, vår 
kulturs historicitet samt vår ”verkningshistoria”

105. En tredje metodologisk 
princip var en försiktig användning av teori för att hindra förförståelsen från 
att kontrollera förståelseprocessen. Den fjärde principen var sökandet efter det 
annorlunda, en förståelse som inte kommer ur förförståelsen. 

Analysens inledande fas i studie III var i likhet med den för studie I och II 
frånsett att syftet här, i den första dialogen med texten, var att få en 
övergripande och preliminär förståelse. Den första läsningen av materialet 
innehöll ingen tolkning men däremot en ”aktiv öppenhet” för att nå förståelse 

som inte var sprungen ur min förförståelse. 
Den andra fasen var att identifiera likheter och skillnader i hur 

ambulanspersonalen hade upplevt vården av närstående till patienter som hade 
drabbats av hjärtstopp och plötslig död. Fyra viktiga innebördsteman 
framkom ur denna läsning. 

                                                        
105 Med begreppet verkningshistoria vill Gadamer (1995) visa att vi alltid påverkas av våra tidigare 
erfarenheter och av den tradition vi formats av, även när vi anstränger oss att vara objektiva. Därför bör 
forskaren självkritiskt fundera över vad det är i den egna verkningshistorian som kan ha präglat en 
förförståelse som hindrar forskaren att upptäcka något nytt. 
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Den tredje analysfasen innebar att hitta preliminära och underliggande 
innebörder inom varje tema. Preliminära tolkningar angavs. I denna fas 
kompletterades den aktiva, öppna läsningen med kritisk läsning med avsikten 
att finna förklaringar som ytterligare kunde belysa underliggande eller dolda 
innebörder. Analysen kompletterades därför med ett distanserat, ifrågasättande 
och kritiskt förhållningssätt där teoretiska ramar användes för att ytterligare 
förklara innebörderna. 

Den fjärde fasen innebar att de preliminära tolkningarnas relevans 
värderades utifrån kvalitetskriterier. Giltigheten utvärderades genom ett flertal 
kontroller mot data, med upprepad vandring fram och tillbaka mellan delar 
och helhet för att bedöma om tolkningarna var konsekventa och för att avgöra 
om det fanns några skillnader mellan förståelsen av delarna och de 
framväxande tolkningarna. 

I den femte och sista fasen jämfördes de preliminära tolkningarna som 
bedömts som giltiga med varandra i syfte att hitta en gemensam nämnare för 
all data av vikt. Detta resulterade i en huvudtolkning som förklarade alla data 
och också möjliggjorde en förståelse som var giltigt utanför studiens kontext. 
 

Studie IV – en normativ exkurs 
Studie IV är exkurs i form av en etisk, normativ analys av och argumentation 
kring problem som kan uppstå när patienten ges behandling för att lindra 
andra människors lidande. Exkursen bygger på delresultat funna i studie III. 

Studie IV analyserades med hjälp av den metodologiska idén ”reflective 

equilibrium” (reflexiv jämvikt
106). Reflexiv jämvikt betecknar det 

jämviktstillstånd som indikerar att ett etiskt omdöme är rättfärdigat.  
Jämvikten uppnås som ett resultat av att generella etiska principer och våra 
genomtänkta etiska omdömen om specifika fall prövas i en process där ingen 
enskild åsikt är immun mot revision utan värderas utifrån dess bidrag till 
helheten (Ahlenius, 2004). Begreppet ”reflective equilibrium” beskrevs av 

Rawls (1971) som en metod för att utforska innehållet i hans rättviseprincip. 
Rawls menar att människan har en ”rättskänsla” som både är en källa till 
moraliska bedömningar och till moralisk motivation. ”Övervägda 

bedömningar” kan göras avseende allmänna moraliska principer (på alla 

nivåer av generalitet) eller i specifika moraliska fall. Om bedömningarna på 
något sätt kommer i konflikt, justeras övertygelserna tills de är i ”jämvikt”, 

dvs. når stabilitet, inte är i konflikt och ger konsekvent praktisk vägledning. 
Rawls hävdar att en uppsättning av moraliska övertygelser i perfekt 
reflekterande jämvikt beskriver eller kännetecknar de grundläggande 
principerna för den mänskliga rättskänslan. Rättfärdigandet av ett etiskt 
omdöme handlar enligt Rawls (1971) om ”a matter of the mutual support of 

                                                        
106 Min översättning. 
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many considerations, of everything fitting together into one coherent view.” (s 
21). 

I föreliggande studie IV har rättfärdigandet av etiska omdömen inspirerats 
av den metodologiska idén om ”reflective equilibrium” beskriven av Rawls 

(1971), Daniels (1980) och Schroeter (2004). Processen innebar att de 
moraliska ställningstagandena växte fram genom en reflexiv pendling mellan 
teori, etiska principer som anses ha en stark ställning inom hälso- och sjukvård 
och min egen praktik, erfarenhet, välgrundade värderingar (ibland även 
”intuition”) och förförståelse. Detta gjordes tills den övervägd bedömningen 

nådde en godtagbar samstämmighet mellan mina egna föreställningar och hur 
dessa kunde förstås i relation till etisk teori. 
 

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 
mina egna erfarenheter och kännedom om rådande kunskapsläge viktiga och 
styrande. Utgångspunkten för denna avhandling är att kunskapsläget är 
bristfälligt inom det studerade problemområdet, 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 centralt 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 att 
få forskningspersonen att berätta om upplevelser och känslor som denne inte 
skulle ha gjort om tid getts för reflektion (Duncombe & Jessop, 2002). 
Forskningspersonen kan också skadas genom att denne störs, irriteras eller 
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påminns om sådant som är obehagligt (Hermerén, 1996). Känslomässiga 
reaktioner under en intervju är inte ovanliga och speciellt kan de förekomma 
när återföring (re-enactment) används (Dahlberg et al., 2001). Risken att jag 
som forskare ”går över gränsen” finns naturligtvis. Det valda problemområdet 
kan säkert uppfattas som ett gränsöverskridande i sig. Ämnet berör 
traumatiska situationer som ytterst har handlat om en människas fortsatta 
existens. Detta faktum har berört alla på olika sätt och på olika plan. Min 
bedömning 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 samtala om men kanske aldrig har getts 
tillfälle till. Centralt har varit en reflektion över begreppet ”skada” och vad det 

kan innebära i forskningsprocessen och hur jag genom öppenhet, lyhördhet 
och empati kan försöka minska eventuell risk för att skada 
forskningspersonen. Utifrån en medvetenhet om forskningsprojektets 
ontologiska och epistemologiska grund och en ständig reflektion över min roll 
som forskare har intervjuerna genomförts med öppenhet och lyhördhet för de 
signaler som forskningspersonerna förmedlat. Känslomässiga reaktioner som 
hör samman med det som forskningspersonen upplevt är förväntade reaktioner 
och inte ett uttryck för en skada som jag tillfogat. I intervjuerna har 
ambitionen som intervjuare, forskare och medmänniska varit att tillåta 
känslouttryck och möta dem som naturliga med en tillåtande attityd. Jag har 
erbjudit avbrott i intervjuerna vid tecken på känsloyttringar och eventuellt 
behov av paus men ingen intervjuperson har önskat detta. Deltagarna har getts 
möjlighet att efter intervjun kontakta mig och diskutera sådant som eventuellt 
upplevts som obehagligt eller upprörande. Det har också funnits en beredskap 
inför behov av terapeutiska samtal. Ur ett forskningsetiskt perspektiv har 
risken för att forskningspersonerna skulle skadas psykiskt eller på annat sätt 
bedömts vara minimal, och uppvägts av möjligheten till värdefull kunskap 
inom området. Principen om rättvisa har i denna forskning tolkats som att alla 
patienter har samma rätt till att ny kunskap om hälsorisker, sjukdomar och 
lidanden skapas. 
 
De tre empiriska delstudierna i denna avhandling har genomförts i enlighet 
med principerna i Helsingsforsdeklarationen (World Medical Association 
Declaration, 2005). I Sverige fanns vid tiden för intervjuernas genomförande 
inget krav på skriftligt godkännande från etikprövningsnämnd om informerat, 
skriftligt samtycke har getts av forskningspersonen och om inte studien 
innebar fysiskt ingrepp eller utförts enligt en metod som syftat till att påverka 
forskningspersonen fysiskt eller psykiskt (SFS 2003:460). Utgående från ovan 
nämnda principer har delstudierna likväl grundats i informerat samtycke, 
respekt för forskningspersonernas värdighet, integritet och sårbarhet, frivilligt 
deltagande samt konfidentialitet. Forskningspersonerna har informerats både 
muntligt och skriftligt och i informationsbreven har deltagarna informerats om 
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studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och 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” samt berörda verksamhetschefer i 

ambulanssjukvården. 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 har påverkat de meningsbärande innebörderna i texterna. 
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RESULTAT 

Nedan följer ett sammanfattat resultat av avhandlingens delstudier för att 
sedan avslutas med fenomenets centrala innebörder. 
 

I) Överleva hjärtstopp 
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 har 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 påtagligt. 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 vilket skapar otrygghet och ibland också rädsla. Otryggheten 
varierar i tid och rum och kan upplevas i omedelbar anslutning till hjärtstoppet 
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och/eller långt senare och den kan upplevas vid närvaro på en speciell plats 
som påminner om händelsen. Ibland upplevs ansvar och 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 hade tolkats rätt. Men ibland har 
den överlevande en tro på ödet och att hjärtstoppet var en plötslig och 
opåverkbar händelse utan sammanhang till det tidigare livet. Ibland finns även 
skuldkänslor för att den egna döden eller kroppsliga försämringar ska påverka 
närståendes liv. 

Livet efter ett hjärtstopp innebär även tacksamhet och glädje över ett 
fortsatt liv med välbefinnande och trygghet, viktiga värden i ett gott liv vilka 
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. Den 
överlevandes återvändo 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 är än viktigare värden i ett 
gott liv. 
 

II) Närvara vid närståendes hjärtstopp 
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. 

Närvaron 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 och fruktan griper 
tag. Det 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. 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 hjälp från andra människor, och ytterst av professionella 
vårdare. I väntan på ambulans 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 ambulanspersonalen anländer och övertar ansvaret. 
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Under tiden som ambulanspersonalen ger patienten vård väcks närståendes 
hopp om att patienten ska överleva. I den utsatta situationen är allt kaotiskt, 
ångestfyllt och omtumlande. Beroende på vilken föreställning eller kunskap 
närstående har om patientens tillstånd kastas de mellan hopp och misströstan; 
förhoppningar om överlevnad blandas med tvivel över meningen med fortsatta 
livräddningsförsök. Behovet av stöd och tröst möts genom 
ambulanspersonalens medkänsla, närvaro och lugn när information ges om 
patientens utsikter 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 i framtiden. Oron motverkar välbefinnande och är tung att bära. 
Den ofrivilliga ensamheten riskerar att bli till ensamhet i sorg efter den döde 
eller i oro för den överlevandes framtid. Oavsett vilket, riskerar ensamheten att 
leda till uppoffringar av egna och viktiga behov. Erfarenheterna skakar om 
livets grundvalar och uppmärksammar hur skört livet är och att inget kan tas 
för givet. Intellektuellt och emotionellt blir det tydligt att det är omöjligt att 
förbereda sig inför hjärtstopp eller plötslig död. 
 

III) Vårda närstående vid hjärtstopp och plötslig död 
Att som ambulanspersonal vårda patienter med hjärtstopp innebär initialt ett 
samtidigt ansvar för närstående med primärt fokus på patienten. Prioriteringen 
mellan ansvar påverkas av egna uppfattningar, känslor och reaktioner vilket 
både kan leda till ett etiskt vårdande och till en flykt från närståendes behov. 

Att flytta fokus från patientvården till vård av närstående innebär en rörelse 
från välstrukturerad vägledning enligt riktlinjer till ett mer situationsanpassat 
handlande i vilket vårdarna tvingas att balansera mellan ett tolkande 
resonemang och en mer direkt emotionell, känslomässig reaktion efter eget 
gottfinnande. Med en sådan reaktion som grund i beslutsfattandet riskerar 
vårdarna att dra felaktiga slutsatser och skapa en vårdrelation med inslag av 
oärlighet, missriktad välvilja och falska förhoppningar. 

Utgående från identifikationen med närstående är vårdarna följsamma mot 
eller undflyende från närståendes existentiella behov. Förmågan att känna igen 
och reagera på behoven är beroende av en balans mellan närhet och distans, 
modet att möta känslomässiga uttryck och egen sårbarhet. Trots att vårdares 
erfarenhetskunskap verkar att minska egna känslor av otillräcklighet och 
otrygghet, är erfarenheten otillräcklig som en stabil grund för vården av 
närstående. Den etiskt, vårdande kompetens som framstår som central är 
förmågan till rörlighet i beslutsprocessen, uppmärksamhet på risker och 
möjligheter, moraliska val under tidspress samt balans mellan känslomässig 
påverkan och goda skäl. 
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IV) En normativ exkurs om att lindra lidande 
Ett etiskt problem är att ambulanspersonal ibland ger patienter meningslös 
HLR för närståendes skull. En del menar att detta under vissa omständigheter 
är moraliskt godtagbart. 

Första argumentet för: Vårdarna signalerar med detta att allt har gjorts för 
att rädda patientens liv, och att det utgör ett lämpligt svar på närstående sorg. 
Därigenom kan man a) förhandla om ansvaret för och i döden, b) bidra till att 
urskilja en acceptabel linje mellan att bota och låta patienten dö samt c) skapa 
mening i ett dödsfall som annars skulle framstå som meningslöst. Genom att 
använda HLR som en ritual för att förhandla om ansvar, markera en övergång 
mellan liv och död eller skapa mening, hävdas att vårdarnas ansvarsfrihet för 
patientens död skulle tydliggöras och mening skapas. Ritualen skulle 
tydliggöra att orsaken till patientens död står att finna i biologiska faktorer. 
Argument mot: Att avsiktligt fortsätta med, en för patienten, meningslös HLR 
för att signalera att allt görs för att rädda patientens liv innebär flera problem 
eftersom själva utgångspunkten är att allt redan har gjorts för att rädda 
patientens liv. Den meningslösa behandlingen kan komma att fortsätta en 
avsevärd tid när närstående inte inser att allt redan har gjorts, utöver den tid 
det tar för vårdarna att fastslå att HLR är meningslös. Vårdarna blir därigenom 
uppbundna med HLR istället för att möta närståendes emotionella behov. 
Förvisso kan man tänka sig att närstående skuldavlastas och negativa känslor 
mot vårdarna undviks men eftersom skuldkänslorna ofta är relaterade till vad 
närstående upplevt sig att inte ha gjort före och under hjärtstoppet, förefaller 
vårdarnas fortsatta HLR inte att kunna lösa dessa skuldkänslor. Argumentet 
om att skapa mening i ett dödsfall genom meningslös HLR förefaller i denna 
kontext som svagt om vi med ”mening” förstår detta som antingen ett värde 

eller syfte. Vad som möjligen kan uppnås är förståelse hos närstående 
avseende varför dödsfallet inträffade. Dessa strategier kräver dessutom ett 
visst bedrägligt beteende från ambulanspersonalen genom att de gör sken av 
att HLR inte är meningslös, väl medvetna om att detta är osant. Starka 
pliktetiska normer mot att ljuga och för rätten till sanning om det som berör 
ens liv talar mot ett sådant agerande. Ur ett konsekvensetiskt perspektiv kan 
lögnen dessutom, om den avslöjas, leda till att vårdarna förlorar närståendes 
tillit. 

Andra argumentet för: Fortsatt HLR möjliggör för vårdarna att svara an på 
närståendes sorg. Dels möjliggör det för närstående att förbereda sig på 
dödsfallet och inleda sorgeprocessen och dels möjliggör det transport av 
patienten till en kontrollerad miljö på sjukhuset där det finns personal som har 
kompetens att möta närståendes behov. Argument mot: Vårdarna riskerar med 
detta att bevara ett falskt hopp på bekostnad av en påbörjad sorgeprocess och 
dels att närstående tvingas lämna hemmet/platsen där de känner sig tryggare 
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än på ett sjukhus. Det är inte heller självklart att närståendes behov kan mötas 
bättre på sjukhuset. 

Tredje argumentet för: Närstående är en typ av patient som har medicinska 
eller andra vårdbehov som bör bemötas. Argument mot: Trots att det förefaller 
rimligt att till viss del betrakta närstående som patienter i detta sammanhang, 
löser det inte det etiska problemet med att ge meningslös behandling till 
patienten med hjärtstopp. Normalt är det inte etiskt legitimt att vårda patient A 
genom att ge behandling till patient B, även om det skulle vara effektivt. Ur ett 
pliktetiskt perspektiv skulle en sådan behandling innebära att patienten ses 
som ett medel för att gynna någon annan, istället för att människor ses som 
mål i sig själva. 

Fjärde argumentet för: Närståendes behov bör vägas in och ges lika värde 
som patientens behov. Det moraliska argumentet utgår från ett nyttoperspektiv 
där det bästa alternativet ska väljas utifrån att närstående beaktas likvärdigt 
med patienten, om patienten inte skadas av behandlingen eller om 
behandlingen är av neutralt värde för patienten. Argument mot: Detta skulle 
kunna tala för meningslös behandling till patienten till förmån för närstående. 
Men detta innebär då att man bryter mot patientens kroppsliga integritet, att 
patientens kropp skadas fysiskt eller i värsta fall att patienten överlever med 
allvarliga hjärnskador. Ett nyttoperspektiv som tar hänsyn till kort- och 
långsiktiga konsekvenser förefaller mer rimligt, exempelvis att på plats 
förklara för närstående att allt har gjorts för att rädda patientens liv och 
därefter möta närståendes behov. 

Femte argumentet för: Närståendes behov kan prioriteras om det inte 
strider mot patienten uttryckta vilja. Argument mot: Skrivna viljeyttringar är 
ovanliga i den prehospitala kontexten och argumentet förefaller överflödigt 
givet de tredje och fjärde argumenten som bedömts som ohållbara. 
Argumentet skulle istället ge än mer anledning till att avstå från meningslös 
HLR: Finns patientens vilja tillgänglig uttrycker den oftast en önskan om att 
inte få meningslös behandling och finns den inte tillgänglig finns goda skäl att 
anta att de flesta patienterna inte önskar meningslös behandling, även om det 
skulle gynna närstående. Generellt sett har patienter däremot önskemål om att 
deras närstående ska tas omhand i händelse av plötslig död och det är inte 
orimligt att anta att de flesta skulle ha önskat att detta gjordes i hemmet, lugnt 
och värdigt. 

Ett undvikande att ta ansvar för närstående och svara an på deras behov 
kan på kort sikt ”gagna” vårdarna men innebär också att de då inte uppfyller 
sina professionella plikter och dessutom att de undviker att utveckla de 
kunskaper som krävs för att uppfylla plikterna. Ambulanspersonalens strategi 
vid en patients plötsliga död bör istället vara att fokusera på närståendes 
relevanta vårdbehov genom att ge dem stöd och hjälp i kris- och 
sorgeprocessen samt främja en lugn miljö. 
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Fenomenets centrala innebörder – en sammanfattning 
Föresatsen att rädda värdefullt liv är det etiska vårdandets grund vid hjärtstopp 
utanför sjukhus. Ett etiskt vårdande och professionellt ansvar innebär 
emellertid även att bedöma närståendes implicita och explicita behov, möta 
känslor av otillräcklighet samt en prima facie-plikt107 att visa förståelse och 
erbjuda stöd.  

Fenomenets centrala innebörder handlar om sårbarhet, otillräcklighet och 
ansvar i situationer som är extremt ogynnsamma och som utspelas vid 
existensens gräns. Sårbarheten visar sig ytterst genom det närvarande hotet 
mot patientens existens. De närståendes sårbarhet och otillräcklighet ligger i 
att plötsligt befinna sig i en situation där deras vardagliga erfarenhet och 
förmåga inte räcker för att möta den sjuka personens akuta behov. Ansvaret är 
överväldigande. Denna sårbarhet innebär kast mellan hopp och misströstan för 
att efter händelsen innebära oro inför framtiden och uppoffring av egna behov. 
För ambulanspersonalen ligger otillräckligheten i att inledningsvis möta behov 
som kan överstiga det som är möjligt för dem att svara an på. Ansvaret är utan 
tydliga gränser. Även för ambulanspersonalen aktualiseras en sårbarhet som 
väcks av känslor och tankar som grundas i identifikationen med de drabbade, 
en identifikation som manar både till existentiell följsamhet och flykt. 
Följsamheten innebär en förmåga att känna igen och reagera på närståendes 
existentiella behov. Flykten är undflyende strategier som att utföra HLR för 
närståendes eller för vårdarnas egen skull, eller lämna närstående med känslan 
av en oavslutad vårdrelation. Ett etiskt vårdande innebär en förmåga att 
balansera mellan närhet och distans för att nå jämvikt och avslut. Ansvaret 
som är förknippat med ett etiskt vårdande av närstående vid hjärtstopp och 
plötslig död tycks kräva en etisk kompetens med förmåga att kunna reflektera 
över etiska problem och ha en handlingsberedskap inför dessa. 
 

                                                        
107 En prima facie-plikt är varje handling som tillfredsställer ett etiskt krav (föreskrift). En prima facie-
plikt är även en absolut skyldighet om a) ingen etiskt konflikt finns eller b) om den finns, men etiska 
skäl för en handling väger tyngre än de som talar mot handlingen (Nilstun, Lundqvist & Löfmark, 
2006). 
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DISKUSSION 

Först följer en metoddiskussion och därefter resultatdiskussionen. 
Avslutningsvis anges slutsatser, implikationer och några vägar för den 
fortsatta forskningen. 
 

Metoddiskussion 
Den fenomenologiska ansatsen innebär att ett stort forskningsfält öppnar sig 
avseende studiet av ambulanssjukvård, dess patienter, närstående och vårdare. 
Många frågeställningar inom ambulanssjukvården kan vara fruktbara att 
belysa ur ett livsvärldsperspektiv, inte minst med tanke på den generella 
bristen på kvalitativ forskning inom fältet. Detta forskningsprojekt tog sin 
början i patientens livsvärld för att betona att det är patientens perspektiv som 
har företräde. De närståendes perspektiv får också en speciell ställning i 
forskningsprojektet beroende på ett flertal faktorer. För det första kan de 
komma att bli (eller förväntas bli) patientens språkrör eftersom denne är 
medvetslös och beslutsinkompetent. För det andra utsätts de närstående för en 
traumatisk och ofta oväntad händelse som får stor inverkan på det fortsatta 
livet. För det tredje kan det diskuteras om de närstående ibland också är att 
betrakta som patienter till följd av att en nära avlidit av (eller överlevt) ett 
hjärtstopp. 

Valet av en reflekterande livsvärldsansats var i en mening självklart. 
Metoden/ansatsen tycktes fördelaktig för att beskriva och tolka patienters, 
närståendes och ambulanspersonals upplevelser av vården och att vårda utifrån 
tanken om att det är människors erfarenheter som utgör grunden för de etiska 
frågorna. Den explorativa ansatsen lämpar sig dessutom väl för att studera ett 
fenomen som är dåligt utforskat. I en annan mening var ansatsen inte självklar. 
Kunskap om fenomenet kunde säkert ha nåtts genom att använda någon annan 
metod eller ansats. Det som slutligen avgjorde valet var ”patientens värld”. 

Begreppet ledde in på tanken att de berördas livsvärld kunde vara en högst 
rimlig utgångspunkt eller horisont för att få veta mer om dessa människors 
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erfarenheter. Utifrån de berördas livsvärld kan sedan en diskussion föras om 
etiska problem som på något sätt kunde bidra med kunskap som väcker 
reflektion hos ambulanspersonal och som är användbar för dem. Med tanke på 
forskningens etiska frågeställningar och dess design skulle ansatsen delvis 
kunna beskrivas som en form av ”narrative ethics” (Grace, 2008) inom fältet 

empirisk etik då den både är beskrivande och normativ (Höglund, 2005), trots 
att detta inte har utgjort något medvetet, metodologiskt val. 
 

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 studie 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 

förförståelsen förleddes tro. De etiska problemen blev därmed inte så tydliga 
avseende upplevelser av gott eller dåligt vårdande. Istället blev de etiska 
problemen utgående från resultatet av ambulanspersonalens vårdande, dvs. 
patientens fortsatta liv. I studie 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 
problemen i denna delstudie blev till största delen utgående från upplevelser 
av god eller dålig vård av patienten samt vårdandet av och ansvaret för 
närstående. I studie III kom fenomenet ”att erfara hjärtstopp utanför sjukhus” 

till stor del att handla om den nära sammanflätningen av, och samtidiga 
ansvaret för, vården av patienten och de närstående. De etiska problemen i 
denna delstudie kom att beröra avvägningar mellan patientens bästa och 
närståendes bästa i en kontext av samtidigt ansvar och behov av prioritering, 
samtidigt som ambulanspersonalen brottades med känslor och identifikation 
tillsammans med förnuft och erfarenhet i sina försök att vara existentiellt 
följsamma till närståendes behov. I studie IV lyftes ett av de etiska problem 
som studie III och i viss mån även studie II visade på, nämligen om det kan 
vara etiskt försvarbart att utföra en för patienten meningslös behandling för 
andras skull, dvs. för närståendes och ambulanspersonalens skull. 

Den reflekterande livsvärldsansatsens styrka har varit dess förmåga att 
lyfta fram innebörder som ökat förståelsen av fenomenet och därmed bidragit 
med viktig kunskap. I studie 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 
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välbefinnande. Studie 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. Studie III visade att ambulanspersonalens upplevelser av etiska 
problem ofta var knutna till närstående och att vårdarnas etiska kompetens 
tycks betydelsefull för ett gott vårdande. För att främja en sådan kompetens 
krävs utbildning, träning och reflektion där erfarenheten, attityderna och 
värderingarna utmanas samtidigt som regelbunden återkoppling och stöd till 
vårdarna möjliggörs. Studie IV  är en etisk analys utifrån ansatsen och strävan 
mot ”reflexiv jämvikt.” I denna studie analyserades argument som har 

framförts för användning av HLR i andra syften än att rädda patientens liv. I 
studien anförs argument mot denna användning utifrån centrala etiska värden, 
principer och normer. Styrkan med denna analys är att den har möjliggjort en 
ny förståelse av det empiriska resultatet utifrån etisk teori och vidare till 
normativa utsagor, vilket har bidragit till fördjupad insikt i vad som är etiskt 
gott/ont och riktigt/felaktigt i användningen av en specifik behandling (HLR) i 
syfte att lindra andra personers lidande. 

Den svaghet som kan uppstå i tillämpningen av livsvärldsansatsen kan 
sägas ligga hos mig som forskare och människa. Ansatsen tydliggör att 
forskaren 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 så som det beskrivs av Dahlberg 
et al. (2008). Den erfarenhet, kunskap och förståelse som jag har med mig 
efter cirka tre decennier inom ambulanssjukvård kan och 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. Svagheten med 
med den metodologiska idén om ”reflexiv jämvikt” är dess ambition att nå just 
jämvikt med tanke på att etiska ställningstaganden sällan är entydiga då 
värden och intressen kommit i konflikt, speciellt inte när hänsyn även ska tas 
till den aktuella kontexten där konflikten äger rum. 
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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 vården av patienten eller kommit till akutmottagningen strax efter 
överrapporteringen 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, i detta kaos 
av intryck som rimligen finns när ambulanspersonal stormar in i hemmet och 
påbörjar sin behandling. Ibland har ingen HLR startats utan istället har jag och 
min kollega blivit kvar hos närstående i väntan på läkare som formellt ska 
dödförklara 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 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. I vilken mån utgör då 
förvåning över vissa resultat kriterium för resultatets giltighet? 
Överraskningen eller förvåningen över ett resultat är både sprungen ur min 
förförståelse och samtidigt ett bevis på att jag har vågat sätta förförståelsen på 
spel. Utan detta ”risktagande” skulle resultatet lätt ha kunnat bli till enbart 

bekräftelse av min tidigare förståelse av fenomenet utan att upptäcka ny 
kunskap om det. Att överraskas av delar i ett resultat är inte ett tecken på att 
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forskaren har misslyckats med att tygla förförståelsen, tvärtom är det ett 
tecken på att forskaren lyckats hantera sin tidigare förståelse och kunskap om 
fenomenet på ett balanserat sätt genom misstänksamhet mot det förgivet tagna 
och öppenhet inför vad som kan dölja sig. Genom att se överraskningen i detta 
sammanhang borde den stärka resultatets giltighet. 

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. Detta gjordes 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, helt enkelt genom att 
lära av misstagen. 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. Dataanalysen i studie III (vårdarstudien) var en speciell utmaning då 
jag själv har erfarenhet av rollen som vårdare i den aktuella kontexten och av 
det studerade fenomenet. Tolkningarna kan här ha drivits lite länge utifrån min 
meningshorisont och mitt sätt att förstå fenomenet. Men även här bjöd 
resultatet på överraskningar varför min förförståelse ändå bedöms som tyglad 
och att tillförlitligheten i analysen bibehållits. 
 

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) generell och d) kritisk (Giorgi, 1997). I föreliggande avhandling 
bedöms dessa kriterier som uppfyllda. Forskningsprocessens olika delar är 
relaterade till varandra och det finns en ordnad struktur. Den ordnade 
strukturen utgörs framför allt av de epistemologiska och ontologiska 
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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 tre av avhandlingens 
artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter medan en artikel 
är inskickad till en 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 eller en sammanfattande tolkning utifrån 
teman, resultat som kan tillämpas i en ny kontext samt om resultatet är 
användbart för teoribildning (Dahlberg et al., 2008). Föreliggande forskning 
bedöms som generaliserbar och användbar även utanför den omedelbara 
kontext där forskningen gjordes. Resultatet kan i vid bemärkelse användas för 
att öka förståelsen hos vårdare avseende kritiskt sjuka patienters behov av att 
skapa sammanhang kring minnesförlust orsakade av medvetslöshet. Resultatet 
avseende närståendes känslor av ansvar och efterföljande behov av att reda ut 
frågor och skuldavlastas kan tillämpas vid andra akuta tillstånd där ansvaret 
vilat på närstående. Resultatet avseende vårdares etiska kompetens i relation 
till närstående behov under en patients livsuppehållande behandling, kan i vid 
bemärkelse vara överförbart avseende behovet av uppmärksamhet och 
känslighet inför närståendes behov samt kravet på rörlighet i beslutsprocessen. 
Den etiska analysen om att medvetet ge patienter behandling för andras skull, 
dvs. behandling som inte gagnar patienten, är av generell och principiell natur 
och därför överförbar till diskussion i framför allt andra akutvårdkontexter. 

Andra svagheter eller begränsningar har att göra med urvalet av 
forskningspersoner. I studie dominerades urvalet av dem så fått hjärtstopp på 
annan plats än i bostaden, trots att cirka två tredjedelar av hjärtstoppen sker i 
hemmen. Förklaringen är att hjärtstopp som sker i hemmen innebär sämre 
möjlighet till överlevnad. Om forskningspersonerna enbart hade utgjorts av 
överlevande som fått sitt hjärtstopp hemma hade möjligen resultatet blivit 
annorlunda då dessa personer riskerar att ha sämre neurologisk funktion. I 
studie II var forskningspersonerna närstående till både överlevande och 
avlidna patienter. Möjligen hade resultatet blivit annorlunda om hänsyn hade 
tagits till utgången av hjärtstoppet. I studie III var forskningspersonerna 
positivt inställda till vården av närstående och ansåg den som viktig. Om 
urvalet hade bestått av vårdare som ansett vården av närstående som mindre 
viktig eller utanför det professionella ansvaret, kan resultatet ha blivit 
annorlunda. Fenomenets innebörder i de tre delstudierna hade med ett 
annorlunda urval kunnat tillföra ytterligare dimensioner och därmed tillfört 
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mer kunskap. I studie IV utgörs en begränsning i urvalet av teorier och 
perspektiv. Med användning av andra etiska teoribildningar hade analysen och 
argumentationen sett annorlunda ut. En annan svaghet är att begreppet 
”reflexiv jämvikt” inte tycks ta hänsyn till eller ge signal om att etiska beslut 

sällan är entydiga eller homogena. 
 
 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen avhandlas närståendes roll och behov i samband med 
hjärtstopp och plötslig död och ambulanspersonalens ansvar för närstående. 
Inledningsvis berörs etiska konfliktområden i relation till patienter och 
närstående. 
 

De etiska konfliktområdena 
I min licentiatavhandling (Bremer, 2008) utgjorde resultatdiskussionen ett 
normativt resonemang kring det yttersta målet för hälso- och sjukvården, 
beskrivet som ett gott liv. De etiska aspekterna och problemen som framträdde 
i licentiatavhandlingen relaterades till hur hjärtstoppet/händelsen påverkade de 
överlevande patienterna och närståendes goda liv. Två områden av vårdetisk 
betydelse ringades in. Det första området gällde beslutet om livräddande 
insatser och det andra vårdandet108 varvid diskussionen kom att beröra ett gott 
beslut och ett gott vårdande. De etiska normer och principer som blev centrala 
i sammanhanget förhöll sig på olika sätt till tanken om ett gott liv: Att rädda 
liv implicerade inte enbart räddandet av ett biologiskt liv utan även ett liv som 
är gott, eller åtminstone acceptabelt, för den person som lever det. Rätten till 
en god död beskrevs som tillhörande slutet av ett gott liv. Att få sin autonomi 
respekterad innebar att endast den vars liv det gällde kunde avgöra när livet är 
gott. Att göra gott och inte tillfoga skada innebar att på olika sätt värna och 
främja den andres goda liv och att avgöra när det goda i, eller resultatet av, en 
handling uppvägde skadan. Svårigheterna för ambulanspersonalen bedömdes 
här vara att avgöra när livräddandet innebar ett, för den överlevade patienten, 
acceptabelt liv, samtidigt som tidigare uttryckta önskemål från patienten 
vägdes in. Ett tredje område av etisk betydelse som identifierades i 
avhandlingen var frågan om rättvisa. Denna diskuterades dock inte närmare. 

Licentiatavhandlingens diskussion avslutades med att beröra den 
övergripande frågan om vad som är en rimlig gräns för ambulanssjukvårdens 
ansvar när det gäller att återupprätta en meningsfull tillvaro eller acceptabelt 
                                                        
108 Åtskillnaden mellan beslut och vårdande syftade till att, om möjligt, tydliggöra diskussionen, fullt 
medveten om att beslutet är förutsättningen för hur vårdandet kan komma att gestalta sig och är i den 
bemärkelsen en del av vårdandet. 
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liv för patienter och närstående. Här hävdades att normen att rädda liv, rätten 
till en god död, autonomiprincipen samt principerna om att göra gott och icke-
skada kan utgöra ramar för ett sådant etiskt vårdansvar. Svårigheten och 
utmaningen ligger i att balansera dessa normer och principer i en kontext där 
normen att rädda liv, av förklarliga skäl, är mycket stark. 

Slutsatser som drogs var att ett rimligt vårdansvar för ambulanspersonalen 
är att starta HLR på alla patienter med behandlingsbart hjärtstopp. Det är 
rimligt att även prehospitalt ta hänsyn till patientens önskemål om en sådan 
behandling. Om det utifrån goda grunder, dvs. utifrån patientens preferenser 
avseende ett gott liv, går att fastslå att fortsatt HLR innebär skada för patienten 
bör ambulanssjuksköterskor kunna avstå från eller avbryta behandlingen. Den 
rådande normen om att rädda liv tydliggjordes till att rädda fortsatt 
acceptabelt liv. I linje med detta föreslogs ett utökat vårdansvar i syfte att i 
eftervården främja överlevande patienters välbefinnande. Om 
ambulanspersonalen har en unik kunskap som kan bidra med detta, förefaller 
ansvaret rimligt. Primärt skulle personalen kunna bidra med kunskap om 
patientens minnesförlust och med detta främja den överlevandes känsla av 
sammanhang vilket tycks viktigt för ett gott liv. 

I förhållande till närstående antydde resultat i licentiatavhandlingen att 
stödet till närstående skulle kunna vara en viktig del av ambulanspersonalens 
vårdansvar. 
 

Närståendes centrala roll 
De vårdetiska problem som framträder i denna doktorsavhandling kan delvis, 
och föga överraskande, härröras till etiska konflikter och dilemman som 
beskrivs i egen och andras forskning kring hjärtstopp och plötslig död. Vad 
som är lite mer överraskande är den centrala roll som närstående spelar i de 
vårdsituationer som är fokus för denna avhandling och där närståendes 
närvaro väcker en rad etiska frågor. Det förefaller därför följdriktigt att 
diskutera närståendes närvaro då denna tycks addera till den ovan beskrivna 
vårdetiska problematiken visavi patienten och dessutom väcker frågan om vad 
som är rätt avseende närståendes önskemål om patientens vård och även vad 
som är rätt eller gott visavi de närstående. 

Att ambulanspersonal ibland ger meningslös hjärtlungräddning till 
patienter för närståendes eller egen skull är ett exempel på ett vårdande som är 
sprunget ur den etiska problematiken visavi närstående och som det saknas 
etiskt hållbara argument för, något som har framförts i delstudie IV. 
Argumenten mot en rituell eller meningslös användning av HLR visar att detta 
sätt att använda HLR kan vara till förfång för en god vård av närstående och 
leda till flykt från det professionella ansvaret. När ambulanspersonalen flyr 
från sina känslor, eller flyr på grund av sina känslor, risker detta att tillfoga 
ytterligare lidande genom oreflekterade strategier och åtgärder. Därmed är det 
även en flykt från ett etiskt ansvar föutsatt att detta ansvar bör ingå i den 
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professionella rollen.109 Detta kan ställas i relation till resultat i delstudie II där 
närstående själva upplever sig få god eller bra vård då ambulanspersonalen 
lyckas att möta deras känslor av överväldigande ansvar, skuld och otrygghet, 
visa öppenhet inför existentiella frågor samt utföra patientvården värdigt och 
respektfullt. Ansvarsflykten kan även ställas i relation till situationer, 
beskrivna i delstudie III, då ambulanspersonalen mot sin vilja och ambition att 
möta närståendes eventuella behov av stöd och närvaro tvingas att lämna dem 
innan målet med vårdandet uppnåtts. Skälet till att tvingas överge närstående 
är oftast resursbrist, dvs. att larmcentralen har bedömt att den aktuella 
ambulansen behövs för ett högre prioriterat uppdrag eller att vårdarna själva 
via kommunikationsradion får vetskap om annat uppdrag som de själva 
uppfattar som viktigare och därför anmäler sig lediga för uppdraget. Oavsett 
skäl till denna etiska stress, blir konsekvensen ofta att vårdarna upplever 
frustration och misslyckande av att i ”förtid” ha avbrutit vården av de 

närstående. 
 

Otydlighet om närståendes ställning 
I SOU 2001:6 anges att omtanken om anhöriga efter ett dödsfall är viktigt. De 
lagliga förpliktelserna mot närstående är dock otydliga och ger bristande 
vägledning till ambulanspersonalen. I lagstiftningen omnämns inte närstående 
att kunna hamna i en patientroll till följd av sin nära relation till den 
”ursprunglige” patienten. Antingen är man patient eller närstående. Medan 
ambulanspersonalens ansvar för en patient med hjärtstopp är tydligt framstår 
ansvaret som otydligt avseende närstående till en patient med hjärtstopp och 
som även kort därefter kanske avlider. Denna forsknings empiriska resultat 
tycks bekräfta denna otydlighet och att det på lokal nivå ofta saknas 
vägledande riktlinjer. En del ambulansorganisationer har riktlinjer som berör 
ansvaret för närstående, dock med skillnader i vilka plikter och uppgifter 
personalen har. Någon närmare undersökning av vilka lokala riktlinjer som 
finns i landet har dock inte gjorts inom ramen för denna avhandling. 
 

Är närstående ambulanspersonalens ansvar? 
I grunden finns frågan om ambulanspersonalen överhuvudtaget har ett ansvar 
för närstående i de beskrivna situationerna? Och om de har ett sådant, vilket 
ansvar har de i så fall och hur kan de möta och hantera ansvaret? För att 
besvara den första frågan finns det skäl att först reda ut om närstående är i 
behov av någon form av vård och stöd. 

                                                        
109 Jag använder begreppet ”etiskt ansvar” med likvärdig betydelse som ”moraliskt ansvar”. Vid 

refererat används oftast ”moraliskt ansvar”, inte för att jag gör någon skillnad på begreppen utan helt 

enkelt för att de refererade källorna har använt detta begrepp.  
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För det första kan vi närma oss frågan genom att inta ett vårdvetenskapligt 
perspektiv och utifrån definitionen av en patient som ”den lidande” ställa oss 

frågan om det ibland finns goda skäl att betrakta närstående som patienter. Väl 
medveten om risken för ”patologisering” av det som hör livet till, här i form 

av kris110 och sorg, förefaller det ändå viktigt och rimligt att se en lidande 
människas behov och att som professionell vårdare svara an på dessa. I fall där 
en person plötsligt drabbas av hjärstopp och död mitt i vardagen kan 
personens närstående med all rätt komma att betraktas som patienter. 

För det andra kan vi utgå från resultat i denna avhandlings andra delstudie i 
vilken nästående upplevde panik och fruktan i en situation med ett 
överväldigande och ensamt ansvar. Den initiala känslan av otillräcklighet 
övergick senare till inslag av skuld, ensamhet i sorg eller oro för den egna 
och/eller den överlevandes framtid. Ensamheten riskerade att innebära 
uppoffringar av närståendes egna behov. Manar detta till ett ansvar visavi 
närstående? Det bör rimligen göra det med tanke på att ambulanspersonalens 
förhållningssätt till den avlidne och den närstående i det akuta skedet kan få 
konsekvenser för närståendes välbefinnande i framtiden. Lindemann (1944) 
visade för nästan 70 år sedan att närstående till personer som avlider plötsligt 
kan få en mer uttalad sorgereaktion än i fall där närstående är förberedda på 
dödsfallet. Levin (1998) och Lundin (1984) visar dessutom att de som plötsligt 
fölorat en nära person kan uppleva skuldkänslor, vrede och större förlust än 
hos dem där den nära personens död var väntad. I vad som kan betecknas som 
försök att lindra ett onödigt lidande utöver det som dödsfallet i sig orsakar, har 
senare forskning pekat på betydelsen av att närstående erbjuds att närvara vid 
HLR, får information, möts med ärlighet, visas empati samt avlastas från 
ansvar och skuld (Delbridge et al., 1996; Li, Chan & Lee, 2002; Kent & 
McDowell, 2004; Merlevede et al., 2004; Purves & Edwards, 2005; 
Brysiewizc 2006; Zalenski, Gillum, Quest & Griffith 2006; Lippert et al., 
2010). Även närståendes minnen av livräddningsförsöken tycks underlätta en 
senare bearbetning av händelsen (Meyers, Eichhorn & Guzzetta, 1998; 
Iserson, 2000a,b; Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2006). 

För det tredje kan vi lyfta fram resultat från denna avhandlings tredje 
delstudie för att visa att ambulanspersonalen själva upplever sig ha ett ansvar 
för de närstående. Resultatet pekar på att ambulanspersonalen förvisso 
upplevde vården av närstående som en svår balansgång mellan närhet och 
distans, men likväl att de upplevde sig ha en vårdande uppgift visavi 
närstående och att den var viktig. Att vården av närstående bedöms som viktig 
och tillhör det professionella ansvaret stöds av forskning som har gjorts av 
Steen, Næss och Steen (1997) medan viss ambulanspersonal i Sandman och 
Nordmarks (2006) studie uppfattade ansvaret för närstående som något utöver 

                                                        
110 Ett existentiellt perspektiv på kriser är att de hör till livet. Jacobsen (2000, ss 36-69) definierar 
”kris” som en psykisk kris varmed man menar en själslig chock där människan råkar ur kurs, förlorar 
orienteringen och skakas i dina grundvalar. 
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den professionella rollen. Annan forskning (Bishai & Siegel, 2001; Merlevede 
et al., 2004; Weslien et al., 2006) visar, i likhet med föreliggande forskning, 
att vården av närstående i dessa situationer är komplex och ställer krav på 
ambulanspersonalen att vara lyhörd inför närståendes behov. Beskrivna 
svårigheter och misstag i vården av närstående kan delvis förklaras med 
vårdarens uppfattning av ansvaret för närstående och vårdarens bristande 
förmåga att klara den vårdande uppgiften. 

Sammanfattningsvis tycks det ändå som att vi på goda grunder kan hävda 
att närstående kan vara i behov av ambulanspersonalens vård och stöd och att 
ambulanspersonalen har ett visst ansvar för att möta ett sådant behov. 
 

Väcker behov av etiskt ansvar 
Av slutledningen att närstående i samband med en nära persons hjärtstopp och 
plötsliga död kan behöva vård och stöd, följer frågan om vilken karaktär detta 
behov har men också av vad som kännetecknar dessa vårdsituationer. Den 
närståendes behov av närhet, empati, ärlighet, skuldavlastning, vårdarnas 
respekt för patienten etc. pekar mot att ambulanspersonalens vårdande 
kompetens är central. Vårdsituationernas existentiella förtecken pekar mot att 
viktiga värden står på spel och att ambulanspersonalens handlingar kan 
påverka i vilken mån dessa värden skyddas och respekteras. Eftersom 
patientens autonomi är satt ur spel hamnar närstående i en situation där deras 
delaktighet och ansvar både kan upplevas som bra och dåligt. Vården av 
patienten kan av närstående upplevas som respektlös eller respektfull, som ett 
intrång i patientens integritet eller som ett uttryck för omtanke och vilja att 
rädda liv. Vården kan komma att bli sämre/bättre och rättvis/orättvis beroende 
på ambulanspersonalens identifikation med de drabbade, de medicinska 
riktlinjernas innehåll och eventuella riktlinjer för ansvaret och vården av 
närstående. Exemplen visar tydligt på att ambulanspersonalen har ett etiskt 
ansvar mot närstående. Ett område av intresse som rimligen följer av detta är 
förmågan att ta ansvar vilket är nära kopplat till etisk kompetens. 

I den följande diskussionen är det två frågor som framstår som viktiga att 
besvara. För det första: Vilken roll bör ambulanspersonalen ha i relation till 
närstående i samband med hjärtstopp och plötslig död? För det andra: Vilken 
etisk kompetens krävs för att ta ansvar för närstående? Den första frågan 
diskuteras dels i relation till olika ansvarsformer som samverkar inom ramen 
för formuleringar kring ambulanssjuksköterskans professionella ansvar och 
dels I relation till de teoretiska utgångspunkterna avseende etiskt ansvar. Den 
andra frågan diskuteras utifrån den utökade vårdetiska modell som har 
beskrivits tidigare. Innan dessa frågor besvaras är det på sin plats att säga 
några ord om förhållandet mellan etiskt ansvar och professionellt ansvar för att 
om möjligt tydliggöra hur dessa hänger samman. 
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Etiskt ansvar i den professionella rollen 
Ambulanspersonalens etiska ansvar bör rimligen skilja mot det etiska ansvar 
som var och en har i egenskap av att vara människa. Det etiska ansvar som 
alla människor har bör vara mindre i omfattning och skilja mot det etiska 
ansvaret i en yrkesroll. För ambulanspersonalen tillkommer ett rollansvar och 
ett juridiskt ansvar som följer med professionen (Figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 

Det etiska ansvaret utgör grunden för det professionella ansvaret. Drivkraften i 
ett professionellt vårdansvar står enligt Grace (2008) att finna bland de 
människor som professionen vårdar. Grundvalarna för professionen är till sin 
”natur” etiska i det att det övergripande målet är att främja hälsa och 
välbefinnande samt motverka lidande genom att göra gott, värna patientens 
bästa, balansera nytta och risk i vården etc. (Grace, 2008). Men hur uttrycks då 
detta det etiska ansvaret i ambulanspersonalens professionella roll? För 
yrkesgruppen ambulanssjukvårdare finns inga yrkesetiska koder eller någon 
kompetensbeskrivning formulerad som kan ge vägledning. Däremot har 
sjuksköterskor både koder och kompetensbeskrivning. 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(2005) anger krav på att sjuksköterskan ska tillvarata närståendes kunskaper 
och erfarenheter och utifrån närståendes önskemål och behov föra deras talan. 
Sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med närstående på ett 
respektfullt, lyhört och empatiskt sätt och i dialog med dem ge stöd och 
vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. 
Sjuksköterskan ska även kunna informera och undervisa närstående med 
hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll, samt förvissa sig om de förstått 
informationen. Här ingår även att stödja närstående i syfte att främja hälsa och 
förhindra ohälsa. Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2009, 2011a) beskriver 
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sjuksköterskans roll, ansvarsområde och specialitet som omvårdnad. Hur 
omvårdnaden och dess centrala värden förstås och används av enskilda 
sjuksköterskor påverkas av var och ens specifika miljö och organisation. En 
etisk och professionell praktik använder enligt Grace (2008) professionens mål 
och perspektiv till direkta handlingar. I sjuksköterskans praktik lyfts viktiga 
principer som ”advocacy”

111, omvårdnad, engagemang för patienten och 
förståelse av patienten i det sammanhang som hon/han finns. I 
sjuksköterskornas etiska kod (ICN, 2007) framhålls att det etiska ansvaret 
handlar om att omvårdnaden ska utövas med respekt för mänskliga rättigheter, 
med hänsyn till människors värderingar, vanor och tro och med respekt för 
patientens rätt till självbestämmande. Professionens etiska kod innefattar krav 
på att företräda patientens intressen, visa ödmjukhet och respektera patientens 
rätt till självbestämmande. För att patienten ska kunna utöva sitt 
självbestämmande, ta välgrundade beslut och nå informerat samtycke krävs 
nödvändig information (ICN, 2007). När det gäller ett professionellt ansvar för 
närstående i vårdsituationer liknande dem som beskrivs i denna avhandling 
ger koden ingen explicit vägledning, varken avseende ansvarets etiska innehåll 
eller omfattning. 

Grace (2008) särskiljer i vissa delar det ansvar och den roll som 
specialistsjuksköterskor har i jämförelse mot andra sjuksköterskor. Skillnaden 
utgörs här av att ansvaret är bredare och djupare, och för att 
specialistsjuksköterskor ofta övervakar patientens totala vård inom ett 
vårdområde och i vissa kontexter även har ett utökat ansvar. Grace anger som 
exempel112 specialistsjuksköterskor inom anestesi, primärvård, geriatrik och 
förlossningsvård. Det professionella ansvaret kan med detta synsätt även skilja 
inom samma profession beroende på vilken uppgift och specialistutbildning 
vårdaren har. Översatt till denna avhandlings kontext innebär detta att det 
professionella ansvaret för ambulanssjuksköterskan i vissa delar kan komma 
att skilja från de andra professionernas ansvar. 

Ovan nämnda yrkesetiska koder och kompetensbeskrivningar utgör 
emellertid en begränsning på så sätt att vårdvetenskapens ambition är att vara 
professionsövergripande. I föreliggande forskning är målet både att fånga in 
vad som krävs avseende en etiskt vårdande kompetens och att förhålla sig till 
den kontext där forskningens fenomen utspelas. Med nödvändighet har 
rådande professionsförhållanden fått utgöra bakgrund för det etiska ansvar 
som är giltig oavsett vilken profession eller yrke det gäller inom 

                                                        
111 Med ”professional advocacy” avser Grace (2008) sjuksköterskans ”responsibility both to address 

immendiate situations of inadequate practice and to be active in addressing the enviromental condition 
that gave rise to the practice problem” (s 38).  
112 Pamela Grace verkar i en amerikansk kontext i vilken ambulanspersonal har en annan 
professionstillhörighet än sjuksköterskeprofessionen. Detta kan förklara varför hon inte anger 
ambulanssjuksköterskan som ett självklart exempel på en specialistsjuksköterska som ”… oversee the 
patient’s total care in a given practice setting // and in alternate settings they also have expanded 
responsibilities.” (s 75). 
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ambulanssjukvården. Oavsett professionstillhörighet handlar vårdarens 
professionella ansvar primärt om ansvaret för en lidande människa, om de 
förväntningar, normer och regler som finns, och som förefaller rimliga, i 
samband med en människas plötsliga död och vården av de närstående. 
Ansvarstagandet är således nära sammanflätat med etiska bedömningar om 
vad som är rätt eller fel och vad som är gott eller ont, samt vad som är 
tvingande för vårdaren utifrån gällande regler. Därmed omfattar det etiska 
ansvaret även ambulanssjukvårdare. 

Ambulanspersonalens juridiska ansvar är primärt knutet till Hälso- och 
sjukvårdslagens (SFS 1982:763) målsättning och krav på god vård och de 
lagar, författningar och riktlinjer som är sprungna ur denna eller har en nära 
relevans till HSL. I lagen (SFS 1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område anges bland annat skyldigheten att utföra vårdarbetet i 
enlighet vetenskap och beprövad erfarenhet. Ambulanspersonalens 
professionella bedömningar och efterföljande handlingar åtföljs i 
förekommande fall av ett juridiskt ansvarssutkrävande. 

Sammanfattningsvis framstår förhållandet mellan etiskt och professionellt 
ansvar som ömsesidigt avhängiga på så sätt att det etiska ansvaret utgör 
grunden i det professionella ansvaret och inkorporeras på ett generellt plan. 
Vid frågeställningar om vilket etiskt ansvar som ingår i den professionella 
rollen visavi närstående i kris och sorg framstår det fortfarande som oklart, till 
skillnad mot annat ansvar som ingår i den professionella rollen och som har 
reglerats på ett tydligare sätt. 
 

Etiskt ansvar utifrån identifierade etiska problem 
För att då besvara frågan om vilken roll ambulanspersonalen bör ha i relation 
till närstående i samband med hjärtstopp och plötslig död är det nödvändigt att 
klargöra vilket etiskt ansvar visavi närstående som bör ingå i de yrkesroller 
som dominerar svensk ambulanssjukvård. I detta ingår även att identifiera 
eventuella delar av ett sådant ansvar som idag inte med tydlighet ingår i dessa 
yrkesroller. Här uppstår dock ett avgränsningsproblem. 
Ambulanssjukvårdaren uppfyller inte traditionella definitioner av en 
profession medan sjuksköterskans ansvar utifrån Graces (2008) tankar tycks 
skilja sig från det bredare professionella ansvar som specialistssjuksköterskor 
har. Enligt detta synsätt har ambulanssjuksköterskan ett huvudansvar, även för 
vården av närstående. Utgående från Grace skulle fokus i så fall riktas mot den 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskan och det etiska ansvar som bör ingå 
i hans/hennes professionella roll. I denna avhandling är emellertid ambitionen 
att rikta sig till alla vårdare inom ambulanssjukvården oavsett professions- 
eller yrkestillhörighet. Hur ambulanssjuksköterskans ansvar eventuellt kan 
komma att skilja sig från sjuksköterskans eller ambulanssjukvårdarens ansvar 
får den följande diskussionen utvisa. 



94 

Frågan om vilket etiskt ansvar som bör ingå i den professionella rollen113 
kan belysas ytterligare utifrån vad etiskt ansvar är, när det används samt vilka 
förutsättningar och krav som finns för att kunna använda ansvaret i relation till 
närstående i de vårdsituationer som står i fokus här. Utifrån den tidigare 
presenterade tanken om att det etiska ansvaret accentueras när viktiga 
värden114 står på spel är det på sin plats att se om de beskrivna 
vårdsituationerna innehåller sådana värden och om de riskerar att komma i 
konflikt och/eller gå förlorade. Vilka etiska problem i relation till närstående 
går det då att läsa ut ur doktorsavhandlingens samlade resultat? Fem områden 
kommer att diskuteras. 
 

Välgrundat hopp 
Det första området berör etiska problem om hur vårdarna ska kunna göra gott 
genom att förmedla ett realistiskt hopp, utan att tillfoga skada i form av att 
inge falska förhoppningar eller beröva närstående ett befogat hopp. Problemet 
berör bland annat frågan om ärlighet visavi oärlighet och väcker frågor som: 
Är lögnen etiskt försvarbar? Kan ärlighet tillfoga skada/lidande? 

Starka pliktetiska normer mot att ljuga talar mot strategier som innebär ett 
visst mått av bedrägligt beteende men strategierna är problematiska ur flera 
perspektiv. Ur ett konsekvensetisk perspektiv kan ett bedrägligt beteende göra 
att vårdarna förlorar närståendes tillit om beteendet avslöjas. Om vårdaren 
under pågående livräddningsförsök, med ett gott syfte att trösta och lugna men 
väl medveten om det grundlösa i detta, säger till den närstående: ”Din man 

kommer att klara sig. Det här kommer att gå bra” och maken därefter avlider 

finns en uppenbar risk att tilliten skadats. Den pliktetiska normer om rätten till 
sanning om det som berör ens liv blir dessutom åsidosatt. Konsekvenserna för 
vårdaren kan bli samvetskval över beteendet om vårdaren i grunden anser att 
ärlighet är ett värde som bör respekteras. Risken finns även att ett bedrägligt 
beteende blir till en tillåten strategi om den upplevs framgångsrik och uppnår 
goda syften. På längre sikt kan dock konsekvensen för den enskilde vårdaren 
bli svårigheter i att dra gränser mellan ärlighet och oärlighet och negativt 
påverka karaktärsdrag som vanligtvis förknippas som goda i en vårdande roll. 
För en organisation kan beteendet, om det utvecklas till en utbredd kultur, 
befästa ett beteende vars konsekvenser är svåra att förutse. För den avlidne 
patienten kan ett bedrägligt beteende innebära att kroppen används som ett 
medel till dess någon säger sanningen och avbryter behandlingen. Tillfogar då 
sanningen skada eller lidande hos de närstående, givet att vårdaren med 
                                                        
113 ”Den professionella rollen” innebär fortsättningsvis den roll som alla vårdare har inom 
ambulanssjukvården om inget annat anges explicit.  
114 Ett värde kan även uttryckas i form av norm eller princip. Vi kan exempelvis uttrycka att människor 
generellt sett vill kunna bestämma över sina liv. De upplever avv självbestämmande är något värdefullt 
för dem. Detta kan uttryckas även formuleras till normen/principen att ”vi bör respektera människors 

autonomi”. 
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säkerhet vet vad sanningen är? Detta förefaller inte troligt. Sanningen 
(exempelvis om att patienten avlidit) förändras inte av att den berättas i ett 
senare skede och kanske av någon annan person utan det handlar snarare om 
att det är det inträffade som har tillfogat lidande. Vad som däremot är svårt i 
sammanhanget är att veta vad som är sant avseende att förmedla ett realistiskt 
hopp. Hur kan ambulanspersonalen balansera mellan att inge ett falskt eller 
realistiskt hopp? Det rimligaste svaret förfaller att vara genom att förmedla ett 
så välgrundat hopp som möjligt. Det välgrundade hoppet bygger på vårdarens 
ärliga och professionella bedömning som varken fråntar närstående ett möjligt 
hopp eller medvetet inger ett falskt hopp. Målet bör här vara att inte orsaka 
ytterligare lidande. 

Ansvaret att förmedla ett välgrundat hopp bör ligga på samtlig 
ambulanspersonal och kräver, förutom en god bedömningsförmåga av 
patientens status, samordning i ambulansteamet så att vårdarna inte ger olika 
signaler till de närstående. Sättet på vilket hoppet förmedlas är viktigt. 
 

Ärlighet och skuld 
Ärligheten kan även komma att utmanas när ambulanspersonalen vill svara an 
på närståendes behov och de samtidigt uppfattar att den närstående har ett 
visst ansvar för patientens situation. Det kan exemplevis handla om att 
patienten har haft hjärtstopp tidigare, tillhör en riskgrupp etc. och den 
närstående har erbjudits HLR-utbildning men avböjt eller på annat sätt brustit i 
att ta ett rimligt ansvar. Detta väcker frågan om vad som är etiskt rätt i 
bekräftelsen av närstående? 

Här tycks ärligheten komma i lite annan dager än i exemplet ovan. Här kan 
ärligheten komma att tillfoga skada hos närstående utan att det förbättrar 
situationen för patienten. Ärligheten, baserad på en noggrann bedömning, kan 
ur ett konsekvensetiskt perspektiv påföra (än mer) skuld till den närstående 
och tillfoga lidande. När det gäller närståendes eventuella brister både i det 
retrospektiva och situationsbetingade ansvaret för patienten bör detta inte 
värderas av ambulanspersonal i vårdsituationen. Skälet är att de orimligen kan 
veta omständigheterna kring detta och om närstående har tagit sitt ansvar. 
Förvisso skulle inte skuldfrågan uppkomma om inte närstående hade ett visst 
ansvar för patienten men här förefaller det vara rimligt att försöka skilja på 
vad som är ett upplevt ansvar visavi vad som kan betecknas som ett 
”objektivt” ansvar. Om vårdaren exempelvis upplever att den närstående 
borde ha gjort HLR eftersom det faktiskt hade räddat livet på patienten, utan 
att ta hänsyn till att den närståendes fysiska förmåga inte hade räckt för att 
flytta den 100 kg tunga patienten från sängen till golvet eller för att 
komprimera bröstkorgen, riskerar vårdaren att oberättigat skuldbelägga den 
närstående om denne antyder vilket ansvar den närstående har utan att beakta 
om denne rimligen kunde ta ansvaret. 
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För ambulanspersonalen bör inte det upplevda eller ”objektiva” ansvaret få 

någon praktisk betydelse för vårdandet av närstående eftersom de orimligen 
kan skilja det ena från det andra i den akuta situationen. De kan inte veta 
bortom allt rimligt tvivel att närstående faktiskt har skuld i patientens 
situation.  ”Ärligheten” kan därför istället komma att bygga på på falsk grund 
vilket i så fall gör att vårdaren riktar implicita eller explicita, men likväl 
grundlösa, anklagelser mot närstående. Även om vårdarna bortom allt rimligt 
tvivel skulle kunna hålla en närstående ansvarig på något sätt och bedöma 
detta som klandervärt, bör de ändå inte ge uttryck för detta till den närstående  
då det varken tycks främja välbefinnande eller lindra lidande och därmed inte 
är en vårdande uppgift. 

Den rimligaste utgångspunkten förefaller vara att betrakta skuldavlasning 
som något gott och som tillhörande ett gott vårdande. Målet för 
ambulanspersonalen bör därför vara skuldavlastning vilket också stöds av 
internationella etiska riktlinjer (Lippert et al., 2010; Morrison et al., 2010). 
Ansvaret för att avlasta närstående från skuldkänslor bör ligga på samtlig 
ambulanspersonal genom att de lyfter fram och betonar ansvaret som den 
närstående bevisligen har tagit och bortser från ansvar som de borde ha tagit, 
utifrån vårdarens förförståelse. 
 

Delaktighet och beslutsansvar 
Ett tredje etiskt problem är hur vårdarna ska kunna respektera närståendes 
behov av delaktighet utan att tillfoga lidande genom att påföra dem ett 
orimligt ansvar. Problemet kan även kopplas till fall då närstående uppfattas 
ha förväntningar eller explicit anger krav/önskemål som är motstridiga till 
ambulanspersonalens bedömning av vad som är bäst för patienten baserat på 
överlevnadsmöjlighet och patientens eventuella önskemål. Problematiken 
finns även beskriven i forskning av Sandman och Nordmark (2006) samt 
Steen, Næss och Steen (1997). Problemet berör frågan om närståendes 
autonomi och inflytande visavi krav på vårdarna att respektera patientens 
önskemål och patientens bästa vilket väcker frågor som: Vilket ansvar har 
närstående för patienten beslut angående patientens vård och behandling? Är 
det rätt att ta över ansvar från närstående i syfte att avlasta dem? Om ja, när är 
det i så fall rätt? 

För att besvara frågorna måste vi väga in den närståendes rätt att bestämma 
över sitt eget liv men inte över patientens liv. Hänsyn måste även tas till att 
närståendes förmåga att ta väl genomtänkta beslut i det akuta skedet ofta är 
nedsatt. Ett exempel kan få illustrera problematiken med delaktighet och 
beslutsansvar: Förväntningarna som ambulanspersonalen känner av i mötet 
med närstående kan vara implicita eller explicita. Exempelvis kan en 
närstående hittas uppgiven och apatisk vid ambulanspersonalens ankomst 
medan en annan möter vårdarna vid ambulansen, är upprörd och manar 
vårdarna att skynda. Dessa båda närstående kan till det yttre tyckas signalera 
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helt olika förväntningar samt förmågor till delaktighet och beslut men ger 
egentligen ganska lite information angående detta.  Förutsättningarna för att 
kunna ta ansvar är helt enkelt dåliga i båda fallen och beslutsansvaret bör 
oavsett detta ligga på vårdarna. Om inte vårdarna är tydliga med vem som har 
beslutsansvaret finns risk för att konsekvensen för närstående blir 
skuldkänslor, antingen för att patienten har överlevt till ett för personen 
meningslöst liv eller för att patienten avlidit med osäkerhet om denne hade 
kunnat räddas om närstående stått på sig om fortsatt livräddning. Det tydliga 
beslutsansvaret under livräddningsförsöken bör när dödsfall är konstaterat 
övergå till att närstående görs delaktiga på det sätt och i den omfattning som 
de själva önskar. 

I fall där det är medicinskt möjligt att rädda patienten till ett gott eller 
acceptabelt liv och närstående vill avsluta livräddningsförsöken, bör vårdarna 
bortse från närståendes önskan. Skälet är att det här finns värdefullt liv att 
rädda och att vårdarnas primära ansvar är patientens bästa. Ett annat skäl är att 
närstående kan ha andra och etiskt oförsvarbara skäl till att patienten avlider. 
Undantag är om närstående trovärdigt kan återge patientens preferenser om att 
inte vilja ha HLR. I fall där patientens överlevnad inte är möjlig bör vårdarnas 
beslutsansvar framstå tydligt med beslut om avstående från eller avbrytande 
av HLR. Skälen till detta är de som har framförts i denna avhandlings exkurs – 
delstudie IV. Huvudansvaret för beslut om start, avbrytande och avstående 
från HLR bör ligga på ambulanssjuksköterskan. Beslutet bör förankras i 
vårdteamet och argumenten för och emot konfereras öppet, även gentemot 
närstående. Beslutet bör vara enhälligt. Detta ställer höga krav på samarbete i 
ambulansteamet och öppenhet mellan vårdarna. 
 

Rimlig ansvarsgräns avseende närståendes behov av vård och stöd 
Ytterligare ett etiskt problem är att dra gränsen mellan ambulanspersonalens 
ansvar för närstående och närståendes eget ansvar. Problemet berör vad som är 
rimligt i ambulanspersonalens vårdande professionsroll visavi vad som faller 
på närstående själva vilket väcker frågor som: Vilket egenansvar har 
närstående? Finns det risk för patologisering av sorg genom 
ambulanspersonalens vård? 

För att besvara frågorna måste vi väga risken för eventuell patologisering 
av sorgen mot risken för skuldbeläggning. Frågan om patologisering tycks 
vara av mer principiell och teoretisk karaktär, som en beskrivning av hur 
synen på kris och sorg i samhället tenderar till att betraktas som ohälsotillstånd 
som kräver behandling snarare än som något som hör livet till. Tanken om 
patologisering förefaller dock inte vara speciellt relevant i samband med 
hjärtstopp och plötslig död med tanke på den korta tid som 
ambulanspersonalens vårdande omfattar. Plötslig hjärtdöd har istället likheter 
med andra oväntade dödsfall, oavsett bakomliggande orsaker. Förvisso rör det 
sig i dessa fall ofta om traumatiska händelser och ofta med flera inblandade 
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(bussolycka, fartygshaveri, fygplansolycka etc.) men för den enskilde är 
konsekvensen densamma. Risken för patologisering bör även vägas mot att en 
allt för stor betoning på närståendes egenansvar då det i detta kan uppfattas 
som att ambulanspersonalen undviker sitt vårdande ansvar och även lägger 
beslut på närstående som de inte är i stånd att ta eller som är sådana beslut 
som ligger på ambulanspersonalens ansvar. 

Om vi jämför med forskning (Delbridge et al., 1996; Li et al., 2002; 
Brysiewizc & Uys, 2006; Zalenski et al., 2006; Lippert et al., 2010) som berör 
hur vårdare uppfattar sitt ansvar genom sättet de svarar an på närståendes 
behov så förefaller det trots allt vara viktigt med att erbjuda närvaro, ge 
information, vara ärlig, skuldavlasta och visa empati. Dessa vårdande åtgärder 
kan säga något om gränsen för närståendes respektive vårdarnas ansvar. 
Utifrån föreliggande forskning finns det dessutom skäl att betona betydelsen 
av vårdande närvaro och att den tycks vara viktigare än samtalet. 

En specifik uppgift som bör ligga i ambulanssjuksköterskans professionella 
roll är att identifiera eventuella behov utöver de som ambulanspersonalen kan 
bistå med. Här finns det skäl att vara försiktig så att det ”normala” inte 

patologiseras och samtidigt inte förbise behov som kräver stöd och hjälp. 
Ansvaret att inta en balanserad roll mellan vårdandet av närstående och 
närståendes eget ansvar ligger på samtlig ambulanspersonal och är dessutom 
en fråga för ambulanssjukvården i stort att fastställa utifrån forskningsevidens. 
Slutligen ska nämnas att det finns det fynd i en påbörjad studie som antyder att 
närstående upplever stödet från ambulanspersonalen som annat än det som 
familj och vänner kan ge och där trygghet främjas genom vårdarnas lugn. 
Detta kan tala för att det behövs mer kunskap om vad det är i ett etiskt 
professionellt vårdande som närstående upplever som värdefullt. 
 

Förutsättningar för ansvar 
Ett sista etiskt problem är när ambulanspersonalen upplever ett vårdansvar för 
närstående men inte ges förutsättningar för att kunna ta ansvaret. Problemet 
berör ambulansorganisationens ramar och resurser visavi vårdarnas uppdrag 
och vilja att ge god vård vilket väcker frågor som: Hur ska 
ambulanspersonalen förhålla sig om de blir avbrutna i vården av närstående 
för ett annat uppdrag? Vilka förväntningar har samhället, beslutsfattare och 
medborgare på ambulanspersonalens eventuella vård av närstående då en nära 
person plötsligt avlidit, i relation till eventuella konsekvenser av denna 
önskan/prioritering? 

För att besvara frågorna måste vi väga in att framförallt behov ska styra 
fördelningen av vårdens resurser mot de mest behövande 
(Prioriteringspropositionen, 1996/97:60). Ett tämligen vanligt exempel som 
beskrivs i föreliggande forskningsresultat är när ambulanspersonal får avbryta 
vården av närstående efter ett plötsligt dödsfall. Reaktionerna på detta är ofta 
starka och efterlämnar en osäkerhetskänsla över hur de närstående klarade upp 
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situationen och hur de upplevde vårdarnas plötsliga avfärd. Känslan är att man 
har upprätt oprofessionellt. Detta kan tolkas som att viktiga vårdande uppgifter 
inte alltid får plats i ambulanssjukvården och att det finns skillnader mellan 
upplevda behov, resurserna till dessa och organisationens syn på värdet av 
dessa uppgifter. Frånsett detta innebär det ändå att vi ibland tvingas välja bort 
viktig vård. Andra och viktigare behov kan således tvinga 
ambulanssjukvården att prioritera bort vård av närstående i samband med 
hjärtstopp och plötslig död. Frågan är då vilka behov som är viktigare? I 
grunden handlar frågan om rättvis och jämlik vård, varför frågan kan ställas i 
relation till övrig hälso- och sjukvård och blir då till en fråga om 
ambulanssjukvårdens totala resurser är för små i relation till vikten av vårda 
närstående. Denna fråga blir dock allt för omfattande för att diskutera inom 
ramen för denna avhandling. Helt kort kan det dock konstateras att i 
jämförelse med den palliativa vårdens strukturerade stöd till närstående är 
ambulanssjukvårdens stöd till närstående mer otydligt. Detta kan tyckas lite 
märkligt med tanke på forskning (Lindeman, 1944; Wright, 1999) som pekar 
på att sorgeprocessen vid plötslig död kan bli längre än vid förväntade dödsfall 
vilket åtminstone skulle kunna innebär ett lika stort vårdbehov vid hjärtstopp 
och plötslig död utanför sjukhus som i den palliativa vården. 

Inom ramen för denna forskning förefaller det dock vara mer relevant att 
ställa frågan om prioriteringen inom ambulanssjukvårdens egna ramar. Frågan 
blir då vilka behov av ambulanssjukvård som är viktigare och kan göra att 
ambulanspersonalen tvingas prioritera bort närståendes behov? Svaret på 
frågan innehåller ett stort mått av osäkerhet beroende på ambulanssjukvårdens 
karaktär av att till stor del vara oplanerad och att behovet och tillgången till 
ambulanssjukvård kan variera kraftigt. Ett rimligt ställningstagande är att det 
inte bör räcka med motivet att upprätthålla beredskap och tillgänglighet för 
andra uppdrag. Däremot är patienter med livshotande tillstånd viktigare än 
vården av närstående. Föreligger dessa val för ambulanspersonalen är de 
ansvariga för att möta större behov före mindre. Normalt är det emellertid 
larmcentralen som prioriterar och fördelar ambulansresurserna utifrån direktiv 
från ambulanssjukvårdens huvudmän vilket åter igen pekar på behovet av 
tydligare formulerade riktlinjer som klargör närståendes behov i relation till 
andra tillstånd/behov som har klassificerats och utgör larmcentralernas 
underlag för prioritering. 
 
Sammanfattningsvis visar ovanstående att flera viktiga värden står på spel och 
att dessa riskerar att komma i konflikt med varandra och/eller gå förlorade. 
Slutsatsen är att de fem beskrivna områdena av etiskt ansvar ingår i det 
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professionella ansvaret. Detta stöds till stora delar vid jämförelse med den nya 
kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor115. 

I denna är det etiska och professionella ansvaret för närstående något mer 
specifikt uttryckt. Här går det att tolka in att närstående till en patient med 
hjärtstopp är att betrakta som en människa i kris och ibland även som patienter 
i behov av ytterligare krisstöd utöver vad ambulanssjukvården kan erbjuda. I 
kompetensbeskrivningen anges att ambulanssjuksköterskan ska kunna främja 
välbefinnande, förebygga vårdlidande och utsatthet i plötsligt förändrade 
livssituationer samt lindra patienters och närståendes lidande. Här uttrycks 
ansvar för omvårdnaden av avlidna och deras närstående och kravet på att, då 
behov finns, kunna organisera vårdarbetet i samverkan med andra 
professioner. Ambulanssjuksköterskan ska dessutom kunna tillämpa ett etiskt 
förhållningssätt, speciellt i vårdrum på skadeplats och i offentlig miljö vilket 
är fallet i ungefär 30 procent av de prehospitalt inträffade hjärtstoppen. I 
kompetensbeskrivningen anges dessuton att ambulanssjuksköterska ska kunna 
identifiera och analysera etiska frågeställningar i relation till resursbrist, något 
som också är vanligt vid hjärtstopp och plötslig död. Föreliggande forsknings 
fem områden av etiskt ansvar bekräftas av innehållet i den nya 
kompetensbeskrivningen och fördjupar dessutom kunskapen om varför 
ansvaret bör se ut på ett visst sätt. I linje med ambulanssjuksköterskornas 
kompetensbeskrivning särskiljer Grace (2008) i vissa delar det ansvar och den 
roll som specialistsjuksköterskor har i jämförelse mot andra sjuksköterskor. 
Även föreliggande forskning pekar på att ambulanssjuksköterskan bör ha ett 
huvudansvar i beslut gällande HLR, identifikation av ytterligare stöd till 
närstående samt utvecklingen av närståendevården. 
 

Främja en vårdande etisk kompetens 
Vilken etisk kompetens krävs då för att ta ansvar för närstående i de beskrivna 
vårdsituationerna? Givet den komplexa etiska problematiken som har 
beskrivits i denna avhandling är det på sin plats att konstatera att det är svårt 
att bedriva livräddande prehospital akutssjukvård och vårda dess indirekta 
offer – de närstående. Med detta sagt ska jag ändå skissa på den vårdande 
etiska kompetensen genom att använda den tidigare beskriva vårdetiska 
modellen116 på de fem etiska problemområdena som beskrivits ovan. 
 

                                                        
115 I skrivande stund (december 2011) är kompetensbeskrivningen inte formellt antagen men reviderad 
efter den sista remissrundan. Det som återges här stämmer därför väl överens med det innehåll som 
kommer att ingå i den slutgiltiga kompetensbeskrivningen.  
116 I modellen förstås etisk kompetens som förmågan att a) uppmärksamma etiska problem, b) förstå 
vad som påverkar den etiska bedömningen, c) analysera konsekvenser av beslut, handlingar och 
förhållningssätt, d) argumentera för sin etiska ståndpunkt och ange vad som bör göras samt e) besluta, 
agera och ta ansvar. 
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Välgrundat hopp 
När det gäller målet att förmedla ett välgrundat hopp till närstående bör 
ambulanspersonalen uppmärksamma faran i att inge falska förhoppningar och 
släcka ett realistiskt hopp, förstå att oärlighet negativt kan påverka den etiska 
bedömningen, göra en analys av vad ”välgrundat hopp” innebär i det unika 

fallet, kunna argumentera för innebörden i välgrundat hopp och agera genom 
att empatiskt och ärligt informera närstående och vara förberedd på frågor. 
 

Ärlighet och skuld 
För att främja ärlighet i relationen med närstående och avlasta närstående från 
skuld bör ambulanspersonalen uppmärksamma risken att medvetet eller 
omdevetet skuldbelägga närstående, förstå hur den egna förförståelsen 
negativt kan påverka den etiska bedömningen, genom analys vara vaksam på 
förhållningssätt som riskerar att skuldbelägga närstående, kunna argumentera 
för sin bekräftande hållning och agera genom lyhördhet inför närståendes 
upplevda skuld och betona det ansvar som de har tagit. 
 

Delaktighet och beslutsansvar 
I fråga om närståendes delaktighet och ambulanspersonalens beslutsansvar bör 
vårdarna uppmärksamma gränsen mellan närståendes delaktighet och eget 
beslutsansvar, förstå att patientens bästa och patientens vilja är de legitima 
grunderna för den etiska bedömningen, göra analys  av närståendes behov 
efter avbruten HLR, vid behov kunna argumentera för sin etiska ståndpunkt 
inför närstående och ambulanssjuksköterskan bör i samråd med 
ambulansteamet besluta om patientens behandling och ha en strategi för 
närståendes delaktighet efter patientens död. 
 

Rimlig ansvarsgräns avseende närståendes behov av vård och stöd 
För att finna en rimlig ansvarsgräns mellan ambulanspersonalens ansvar och 
närståendes ansvar bör vårdarna uppmärksamma balansen mellan att själva ta 
ansvar och lägga ansvar på närstående, förstå att den egna synen på kris och 
sorg kan påverka den etiska bedömningen, göra kontinuerlig analys av 
relationen mellan eget ansvar och den närståendes ansvar och ständigt 
ompröva relationen, kunna argumentera för den valda ansvarsgränsen i det 
unika fallet och ta ansvar för att närstående inte åläggs ett ansvar som är 
övermäktigt eller som senare riskerar skuldkänslor. Ambulanssjuksköterskan 
bör ha ett huvudansvar för att identifiera närståendes eventuella behov av 
ytterligare stöd och förmedla ensådan kontakt. 
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Förutsättningar för ansvar 
Förutsättningarna till att kunna ta ansvar för närstående äe avgörande för hur 
vården gestaltas. Ambulanspersonalen bör här uppmärksamma hur det egna 
vårdansvaret påverkas av de förutsättningar som har givits, förstå att man kan 
tvingas att prioritera  andra patienters behov före närståendes, kunna analysera 
konsekvenser av att i förtid avsluta vårdrelationen med närstående och kunna 
argumentera för beslutet att i förtid lämna närstående, alternativt kvarstanna på 
bekostnad av annat uppdrag. Ambulanssjuksköterskan bör kunna agera och ta 
ansvar för utvecklingen av närståendevården med fokus på rättvis och jämlik 
vård inom organisationen såväl som i relation till övrig hälso- och sjukvård. 
 
 

Slutsatser och implikationer 
Här görs valet att kort beskriva slutsatser med efterföljande kliniska 
implikationer för ambulanspersonalens vårdande i samband med hjärtstopp 
och plötslig död. Därefter ges ett förslag till formuleringar i etiska riktlinjer för 
HLR. Slutsatserna och implikationerna är kopplade till respektive delstudie 
samt diskussionens båda frågeställningar. 

 
 Överlevande patienter söker väbefinnande genom mening och 

sammanhang. Ambulanspersonalen kan i eftervården främja patientens 
välbefinnande genom att erbjuda möten för att återskapa viktiga 
sammanhang som gått förlorade under medvetslösheten. 

 Närståendes kris och sorg innebär skuldkänslor, ensamhet och obesvarade 
frågor. Ambulanspersonalen kan lindra skuldkänslor genom att bekräfta 
det ansvar som närstående har tagit, lindra ensamheten genom vårdande 
närvaro samt lindra oro genom att aktivt efterhöra om närståendes frågor. 

 Ambulanspersonalen balanserar mellan närhet och distans i vården av 
närstående och möter i detta sin egen sårbarhet och otillräcklighet. 
Ambulanspersonalen bör därför erbjudas handledning i syfte att nå jämvikt 
i vårdandet samt trygghet och tillfredsställelse med utförd vård. 

 Ambulanspersonalen riskerar att fly från sitt ansvar för närstående. 
Ambulanspersonalen bör därför ges förutsättningar att utveckla sin etiskt 
vårdande hållning och en egen ”moralisk stil”. Detta kan främjas genom 

reflektion över situationer med hjärtstopp och plötslig död inom en 
vårdvetenskaplig och vårdetisk ram där etiska problem medvetandegörs, 
problematiseras och relateras till ambulanspersonalens egna erfarenheter. 

 Ambulanspersonalen professionella roll i relation till närstående är att 
förmedla ett välgrundat hopp, främja ärlighet och skuldavlasta, framhålla 
sitt beslutsansvar, balansera delaktighet och ansvar samt skapa 
förutsättningar för ett gott vårdande. 
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 Den etiska kompetens som krävs för att ta ansvar för närstående är 
förmågan att uppmärksamma etiska problem i samband med ärlighet, 
ansvarsfördelning och förutsättningar för ansvar, förstå hur förförståelsen 
och identifikationen med närstående påverkar den etiska bedömningen, 
analysera konsekvenser av oärlighet, skuldbeläggning, otydligt 
beslutsansvar och bristande förutsättningar för ansvar, argumentera för sin 
etiska ståndpunkt och handling utifrån patientens bästa och principen om 
att inte skada samt inta ett tydligt beslutsansvar. 

 
I etiska riktlinjer för HLR kan ambulanspersonalen ges en ram för vården av 
närstående och finna ytterligare stöd i detta. Följande punkter skulle kunna 
utgöra en sådan ram: 
 
 Närstående ska få tydlig information om att beslutsansvaret och det 

slutgiltiga ställningstagandet avseende HLR ligger på ambulanspersonalen. 
Ambulanssjuksköterskan har möjlighet att tillfråga närstående om 
patientens preferenser avseende HLR och överväga informationen i varje 
enskilt fall. 

 Närstående bör ges möjlighet att närvara under HLR. Om de så önskar, bör 
ambulanspersonalen kontinuerligt informera närstående om vad som 
händer samt ärligt och så välgrundat som möjligt återge sin bedömning av 
patientens situation. 

 Det är etiskt försvarbart att ambulanspersonal avbryter HLR prehospitalt 
med hänsyn till patientens bästa och skriftliga förhandsdirektiv samt 
undantagsvis utifrån muntligt återgivna förhandsdirektiv. 

 Ambulanspersonal ska erbjuda initialt stöd och praktisk hjälp åt närstående 
som just mist en nära person i hjärtstopp. Ambulanssjuksköterskor ska 
bedöma om närstående är i behov av ytterligare stöd och vid behov 
förmedla en sådan kontakt. Undantagsvis kan larmcentralen avbryta vården 
av nästående utifrån väl definierade och högre prioriterade uppdrag eller 
tillstånd. 

 
 

Fortsatt forskning 
Föreliggande forskningsresultat visar bland annat behov av ytterligare 
forsking avseende: 
 Intervetionsstudier riktade mot ambulanspersonal som ges stöd och 

handledning i etiska frågeställningar. Kan handledning och utbildning 
främja ambulanspersonalens etiskt vårdande kompetens? 

 Interventionsstudier riktade mot överlevande patienter som ges möjlighet 
att möta ambulanspersonalen i eftervården. Kan det vara hälso- och 
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resusrmässigt försvarbart att ambulanspersonal gör vårdinsatser i 
eftervården? 

 Interventionsstudier utifrån tillämpning av nytt vårdprogram och nya etiska 
riktlinjer riktade mot vård av närstående vid plötsliga dödsfall. Är stödet 
till närstående i dessa fall resurseffektivt? Minskar vårdprogrammet och 
riktlinjerna närståendes framtida vårdbehov? 

 Kartläggning av ambulanspersonals och ambulansorganisationers etiska 
preferenser. Hur samverkar eller motverkar de etiska preferenserna 
ambulanspersonalens möjlighet att bedriva god vård? 

 



105 

LITTERATUR 

Adams, J. G., Arnold, R., Siminoff, L., & Wolfson, A. B. (1992). Ethical conflicts in the 
prehospital setting. Annals of Emergency Medicine, 21(10), 1259-1265. 

 
Ahl, C., Nyström, M., & Jansson, L. (2006). Making up one‟s mind: Patients‟ experiences 

of calling an ambulance. Accident and Emergency Nursing, 14(1), 11-19. 
 
Ahl, C., Jansson, L., & Nyström, M. (2011). To handle the unexpected. The existential 

meaning of being cared for in ambulance. [Manuskript]  
 
Ahlenius, H. (red.). (2004). Vad är moraliskt rätt? Texter i normativ etik. Stockholm: 

Bokförlaget Thales. 
 
American Heart Association (2005). Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 

Emergency Cardiovascular Care: Part 2: Ethical issues. Circulation, 112(24), IV6-11.  
 
Atwood, C., Eisenberg, M. S., Herlitz, J., & Rea, T. D. (2005). Incidence of EMS-treated 

out-of-hospital cardiac arrest in Europe.  Resuscitation, 67(1), 75-80.  
 

Aufderheide, T. P., Frascone, R. J., Wayne, M. A., Mahoney, B. D., Swor, R. A., Domeier, 
R. M., Olinger, M. L., Holcomb, R. G., Tupper, D. E., Yannopoulos, D., & Lurie, K. G. 
(2011). Standard cardiopulmonary resuscitation versus active compression-
decompression cardiopulmonary resuscitation with augmentation of negative 
intrathoracic pressure for out-of-hospital cardiac arrest: a randomised trial. Lancet, 
377(9762), 301-311. 

 
Axelsson, Å., Herlitz, J., & Fridlund, B. (2000). How bystanders perceive their 

cardiopulmonary resuscitation intervention; a qualitative study. Resuscitation, 47(1), 
71-81. 

 
Axelsson, C., Karlsson, T., Axelsson, Å. B., & Herlitz, J. (2009). Mechanical active 

compression-decompression cardiopulmonary resuscitation (ACD-CPR) versus manual 
CPR according to pressure of end tidal carbon dioxide (PETCO2) during CPR in out-of-
hospital cardiac arrest (OHCA). Resuscitation, 80(10), 1099-1103. 



106 

 
Baskett, P., Steen, P. A., & Bossaert, L. (2005). European Resuscitation Council Guidelines 

for Resuscitation 2005. Section 8. The ethics of resuscitation and end-of-life decisions. 
Resuscitation, 67(S1), S171-180. 

 
Baskett, P., & Lim, A. (2004). The varying ethical attitudes towards resuscitation in 

Europe. Resuscitation, 62(3), 267-273. 
 
Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2008). Principles of biomedical ethics (6th ed.). New 

York: Oxford University Press. 
 
Behringer, W., Arrich, J., Holzer, M., & Sterz, F. (2009). Out-of-hospital therapeutic 

hypothermia in cardiac arrest victims. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation 
and Emergency Medicine, 17, 52. 

 
Beillon, L. M., Suserud, B. O., Karlberg, I., & Herlitz, J. (2009). Does ambulance use differ 

between geographic areas? A survey of ambulance use in sparsely and densely 
populated areas. The American Journal of Emergency Medicine, 27(2), 202-211. 

 
Bengtsson, J. (1990). Det högsta praktiskt goda och det etiska kravet. Några 

utvecklingslinjer i fenomenologisk etik. Philosophia, 19(1-2), 75-106. 
 
Bengtsson, J. (1998). Fenomenologiska utflykter. Göteborg: Daidalos. 
 
Bengtsson, J. (Red.). (2005). Med livsvärlden som grund (2:a upplagan). Lund: 

Studentlitteratur.  
 
Bergenfeldt, L. (2005). Behandling av livshotande kammararytmi, förmaksflimmer och 

höggradigt atrioventrikulärt block (AV-block). Ingår i Wallentin, L. (red.). Akut 
kranskärlssjukdom (3:e upplagan). Stockholm: Liber AB. 

 
Bergbom, I., & Askwall, A. (2000). The nearest and dearest – a lifeline for ICU patients. 

Intensive and Critical Care Nursing, 16(6), 384-395. 
 
Berzon, R., Hays, R. D., & Shumaker, S. A. (1993).  International use, application and 

performance of health-related quality of life instruments. Quality Of Life Research: An 
International Journal Of Quality Of Life Aspects Of Treatment, Care And 
Rehabilitation, 2(6), 367-368. 

 
Bexell, M. (2005). Exploring responsibility: Public and private in human rights protection. 

Disserta
Exploring responsibility: Public and private in human rights pr

University. 
 
Bishai, D.,  & Siegel, A. (2001). Moral obligations to families when there is a sudden death. 

Journal of Clinical Ethics, 12(4), 382-387. 



107 

 
Bishop, A., & Scudder, J. Jr. (2001). Nursing ethics: holistic caring practice (2nd ed.). 

Sudbury: Jones and Bartlett Publishers.  
 
Black, R. E., Cousens, S., Johnson, H. L., Lawn, J. E., Rudan, I., Bassani, D.G., et al. 

(2010). Global, regional, and national causes of child mortality in 2008: a systematic 
analysis. Lancet, 375(9730), 1969-1987. 

 
Blomström Lundqvist, C., & Bergfeldt, L. (2008). Hjärtrytmrubbningar. Ingår i 

Läkemedelsboken 2007/2008. Stockholm: Apoteket AB. 
 
Bohm, K. (2009). Bystander initiated and dispatcher assisted cardiopulmonary 

resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. Dissertation. Department of Clinical 
Science and Education, Södersjukhuset, Stockholm.  

 
Booth, C. M., Boone, R. H., Tomlinson, G., & Detsky, A. S. (2004). Is this patient dead, 

vegetative or severely neurologically impaired? Assessing outcome for comatose 
survivors of cardiac arrest. JAMA, The Journal of the American Medical Association, 
291(7), 870-879. 

 
Bremer, A. (2004). Problem och möjligheter med kvalitetsuppföljning – Balanced 

Scorecard som ram för systematisk kvalitetsuppföljning? Utredning, FoU-kommittén, 
Landstinget i Kalmar län. Växjö: Programmet för Ledarskap och organisation. 
Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet. 

 
Bremer, A. (2008). När livet skakas om – patienters och närståendes erfarenheter av 

hjärtstopp utanför sjukhus. Licentiatavhandling. Växjö: Växjö universitet, Institutionen 
för vårdvetenskap och socialt arbete. 

 
British Medical Association (2007). Decisions relating to cardiopulmonary resuscitation. A 

joint statement from the British Medical Association, the Resuscitation Council (UK) 
and the Royal College of Nursing. London: British Medical Association. 

 
Brülde, B. (1998). The human good. Doctoral thesis. University of Gothenburg, Department 

of Philosophy. Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
 
Brülde, B. (2003). Teorier om livskvalitet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Brysiewicz, P., & Uys, L. R. (2006). A model for dealing with sudden death. Advances in 

Nursing Science, 29(3), E1-11. 
 
Brysiewicz, P. (2008). The lived experience of losing a loved one to a sudden death in 

KwaZulu-Natal, South Africa. Journal of Clinical Nursing, 17(2), 224-231. 
 



108 

Brytting, T. (2001). Att vara som Gud? – Moralisk kompetens i arbetslivet. Malmö: Liber 
AB. 

 
Bunch, T. J., White, R. D., Smith, G. E., Hodge, D. O., Gersh, B. J., Hammill, S. C., Shen, 

W. K., & Packer, D. L. (2004a). Long-term subjective memory function in ventricular 
fibrillation out-of-hospital cardiac arrest survivors resuscitated by early defibrillation. 
Resuscitation, 60(2), 189-195. 

 
Bunch, T. J., White, R. D., Khan, A. H., & Packer, D. L. (2004b). Impact of age on long-

term survival and quality of life following out-of-hospital cardiac arrest. Critical Care 
Medicine, 32(4), 963-967. 

 
Bång, A. (2002). Emergency medical dispatch – The first medical response for life-

threatening conditions. Assessment and invention of patients with chest pain and/or 
suspected cardiac arrest. Dissertation. The Cardiovascular Institute, Göteborg 
University. 

 
Cane, P. (2002). Responsibility in law and morality. Oxford and Portland: Hart Publishing. 
 
Callans, D. J. (2004). Out-of-hospital cardiac arrest: the solution is shocking. The New 

England Journal of Medicine, 351(7), 632-634. 
 
Cavalcante Schuback, M. (2006). The knowledge of attention. International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-being, 1(3), 133-140. 
 
Centrala etikprövningsnämnden (2008). Etikprövning av forskning som avser människor. 

Hämtad 2008-10-14 från: http://www.epn.se/start/startsida.aspx 
 
Coleman, K. G. (2011). Computing and moral responsibility. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Summer 2011 Edition. Edward N. Zalta (ed.). Hämtad 2011-09-28 från: 
http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/computing-responsibility/  

 
Compton, S., Madgy, A., Goldstein, M., Sandhu, J., Dunne, R., & Swor, R. (2006). 

Emergency medical service providers‟ experience with family presence during 
cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation, 70(2), 223-228. 

 
Dahlberg, H., & Dahlberg, K. (2003). To not make definite what is indefinite. A 

phenomenological analysis of perception and its epistemological consequences. Journal 
of the Humanistic Psychologist, 31(4), 34-50. 

 
Dahlberg, K., & Dahlberg, H. (2004). Description vs. interpretation - a new understanding 

of an old dilemma in human science research. Journal of Nursing Philosophy, 5(3), 
268-273. 

 



109 

Dahlberg, K. (2006a). „The individual in the world – the world in the individual‟: towards a 
human science phenomenology that includes the social world. Indo-Pacific Journal of 
Phenomenology, 6. (www.ipjp.org). 

 
Dahlberg, K. (2006b). The essence of essences - the search for meaning structures in 

phenomenological analysis of lifeworld phenomena. International Journal of 
Qualitative Studies on Health and Well-being, 1(1), 11-19. 

 
Dahlberg, K. (2006c). Did Husserl change his mind? Ingår i Ashworth, P. D, & Chung, M. 

C. (Red). Phenomenology and Psychological Science: Historical and Philosophical 
Perspectives. New York: Springer. 

 
Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström, M. (2008). Reflective lifeworld research (2nd 

revised ed.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 
 
Daniels, N. (1980). Reflective equilibrium and Archimedean points. Canadian Journal of 

Philosophy, 10(1), 83-103. 
 
Deakin, C. D., Nolan, J. P., Soar, J., Sunde, K., Koster, R. W., Smith, G. B., & Perkins, G. 

D. (2010). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 
4. Adult Advanced Life Support. Resuscitation, 81(10), 1305-1352. 

 
Delbridge, T. R., Fosnocht, D. E., Garrison, H. G., & Auble, T. E. (1996). Field termination 

of unsuccessful out-of-hospital cardiac arrest resuscitation: acceptance by family 
members. Annals of Emergency Medicine, 27(5), 649-654. 

 
Dickerson, S. S. (2002). Redefining life while forestalling death: Living with an 

implantable cardioverter defibrillator after a sudden cardiac death experience. 
Qualitative Health Research, 12(3), 360-372. 

 
Dougherty, C. M. (1994). Longitudinal recovery following sudden cardiac arrest and 

internal cardioverter defibrillator implantation: Survivors and their families. American 
Journal of Critical Care, 3(2), 145-154. 

 
Dougherty, C. M., Pyper, G. P., & Benoliel, J. (2004). Domains of concern of intimate 

partners of sudden cardiac arrest survivors after ICD implantation. Journal of 
Cardiovascular Nursing, 19(1), 21-32. 

 
Dougherty, C. M., Benoliel, J., & Bellin, C. (2000). Domains of nursing intervention after 

sudden cardiac arrest and automatic internal cardioverter defibrillator implantation.  
Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 29(2), 79-86. 

 



110 

Drysdale, E., Grubb, N., Fox, K., & O‟Carroll, R. (2000). Chronicity of memory 
impairment in long-term out-of-hospital cardiac arrest survivors. Resuscitation, 47(1), 
27-32. 

 
Duchateau, F. X., Burnod, A., Ricard-Hibon, A., Mantz, J., & Juvin, P. (2008). 

Withholding advanced cardiac life support in out-of-hospital cardiac arrest: a 
prospective study. Resuscitation, 76(1), 134-136. 

 
Duncombe, J., & Jessop, J. (2002). “Doing rapport” and the ethics of “faking friendship”. 

Ingår i Mauthner, M., Birch, M., Jessop, J., & Miller, T. Ethics in qualitative research. 
London: SAGE Publications. 

 
Edwardsen, E., Chiumento, S., & Davis, E. (2002). Family perspective of medical care and 

grief support after field termination by emergency medical services personnel: A 
preliminary report. Prehospital Emergency Care, 6(4), 440-444. 

 
Engdahl, J., Holmberg, M., Karlson, B. W., Luepker, R., & Herlitz, J. (2002). The 

epidemiology of out-of-hospital „sudden‟ cardiac arrest. Resuscitation, 52(3), 235-245. 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber Utbildning. 
 
Eriksson, K. (red.). (1995). Den mångdimensionella människan – verklighet och visioner. 

Slutrapport. Vasa sjukvårdsdistrikt och Institutionen för vårdvetenskap. Åbo: Åbo 
Akademi. 

 
Eriksson, K. (1996). Mot en vårdetisk teori. Hoitotyön vuosikirja 1997. Pro Nursing RY:n 

vuosikirja, Hygieia. Helsingfors: Kirjayhtymä, 9-23. 
 
Ferrand, E., & Marty. J. (2006). Prehospital withholding and withdrawal of life-sustaining 

treatments. The French LATASAMU Survey. Intensive Care Medicine, 32(10), 1498-
1505. 

 
Finnegan, J. R., Meischke, H., Zapka, J. G., Leviton, L., Meshack, A., Benjamin-Garner, 

R., Estabrook, B., Johnston Hall, N., Schaeffer, S., Smith, C., Weitzman, E. R., 
Raczynski, J. & Stone, E. (2000). Patient delay in seeking care for heart attack 
symptoms: Findings from focus groups conducted in five U.S. regions. Preventive 
Medicine, 31(3), 205-213. 

 
Fischer, J. M., & Ravizza, M. (1998). Responsibility and control: A theory of moral 

responsibility. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Flexner, A. (1915). Is social work a profession? Proceedings of the National Conference of  

Charites and  Correction, 581, 584-588, 590. Retrieved May 26, 2007 from 
http://darkwing.uoregon.edu/~adoption/archive/FlexnerISWAP.htm 

 



111 

Foot, P. (2001). Natural goodness. Oxford: Oxford University Press. 
 
Foss, C., & Ellefsen, B. (2004). De utydelige overtramp? Etiske utfordringer ved kvalitative 

studier. Vård i Norden, 24(3), 48-51. 
 
Gadamer, H. -G. (1996). The enigma of health. Stanford: Stanford University Press. 
 
Gadamer, H. -G. (1995/1960). Truth and method (2nd ed.). (J. Weinsheimer & D. Marshall, 

Trans.). New York: The Continuum Publishing Company. 
 
Giorgi, A. (1997). The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as 

a qualitative research procedure. Journal of Phenomenological Psychology, 28(2), 235-
260. 

 
Grace, P. J. (2008). Nursing ethics and professional responsibility in advanced practice. 

Boston: Jones and Barlett Publishers. 
 
Grafström, M., Göthberg, P., & Windell, K. (2010). Ansvar. Malmö: Liber. 
 
Grubb, N. R., O‟Carroll, R., Cobbe, S. M., Sirel, J., & Fox, K. A. (1996). Chronic memory 

impairment after cardiac arrest outside hospital. British Medical Journal, 313(7050), 
143-146. 

 
Hance-Olsen, T., & Nielsen, E. W. (2002). High survival in out-of-hospital 

cardiopulmonary resuscitation – 7 years‟ incidence according to the Utstein template in 
a small town in Northern Norway. European Journal of Emergency Medicine, 9(1), 19-
24. 

 
Hart, H. (1985). Punishment and responsibility. Ingår i Johnsson, D., & Snapper, J.M. 

(eds.). Ethical issues in the use of computers. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.  
 
Harve, H., Tiainen, M., Poutiainen, E., Maunu, M., Kajaste, S., Roine, R. O., & Silfvast, T. 

(2007). The functional status and perceived quality of life in long-term survivors of out-
of-hospital cardiac arrest. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 51(2), 206-209. 

 
Heidegger, M. (2004/1926). Varat och Tiden 1. Göteborg: Daidalos. 
 
Heilicser, B., Stocking, C., & Siegler, M. (1996). Ethical dilemmas in emergency medical 

services: the perspective of the emergency medical technician. Annals of Emergency 
Medicine, 27(2), 239-243. 

 
Herlitz, J. (Red.). (2008). Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus. Årsrapport 

2007. Göteborg: Föreningen ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård 
(FLISA) & Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning (HLR-rådet). 



112 

 
Herlitz, J. (Red.). (2011). Nationellt register för hjärtstopp. Årsrapport 2010. Göteborg: 

Föreningen ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård (FLISA) & Svenska 
Rådet för Hjärt-lungräddning (HLR-rådet). 

 
Herlitz, J., Engdahl, J., Svensson, L., Ängquist, K. A., Young, M., & Holmberg, S. (2005). 

Factors associated with an increased chance of survival among patients suffering from 
an out-of-hospital cardiac arrest in a national perspective in Sweden. American Heart 
Journal, 149(1), 61-66. 

 
Hermerén, G. (1996). Kunskapens pris. Forskningsetiska problem och principer i 

humaniora och samhällsvetenskap. Uppsala: HSFR (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet). 

 
Hjälte, L., Suserud, B. O., Herlitz, J., & Karlberg, I. (2007). Why are people without 

medical needs transported by ambulance? A study of indications for pre-hospital care. 
European Journal of Emergency Medicine, 14(3), 151-156. 

 
Holmberg, S. (2005). Hjärtstopp. Ingår i Wallentin, L. (Red.). Akut kranskärlssjukdom (3:e 

upplagan). Stockholm: Liber AB. 
 
Holmberg, M., Holmberg, S., & Herlitz, J. (2000a). Effect of bystander-CPR in out-of 

hospital cardiac arrest patients in Sweden. Resuscitation, 47(l), 59-70. 
 
Holmberg, M., Holmberg, S., & Herlitz, J. (2000b). Incidence, duration and survival of 

ventricular fibrillation in out-of-hospital cardiac arrest patients in Sweden. 
Resuscitation, 44(l), 7-17. 

 
Horsted, T. I., Rasmussen, L. S., Lippert, F. K., & Nielsen, S. L. (2004). Outcome of out-

of-hospital cardiac arrest – Why do physicians withhold resuscitation attempts? 
Resuscitation, 63(3), 287-293. 

 
Horsted, T. I., Rasmussen, L. S., Meyhoff, C. S., & Nielsen, S. L. (2007). Long-term 

prognosis after out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, 72(2), 214-218. 
 
Hua, W., Zhang, L. F., Wu, Y. F., Liu, X. Q., Guo, D. S., Zhou, H. L., Gou, Z. P., Zhao, L. 

C., Niu, H. X., Chen, K. P., Mai, J. Z., Chu, L. N., & Zhang, S. (2009). Incidence of 
sudden cardiac death in China: analysis of 4 regional populations. Journal of the 
American College of Cardiology, 54(12), 1110-1118. 

 
Husserl, E. (1964/1928). The phenomenology of internal time consciousness (J. S. 

Churchill, Trans.). Bloomington: Indiana University Press. 
 
Husserl, E. (1992/1945). Cartesianska meditationer: En inledning till fenomenologin. 

Göteborg: Daidalos. 



113 

 
Husserl, E. (2004/1913). Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. 

Stockholm: Thales. 
 
Höglund, A. T. (2005). Inga lätta val. Om riktlinjer och etisk kompetens vid prioriteringar i 

vården. En studie i empirisk etik. Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 15; Acta 
Universitatis Upsaliensis. Uppsala: Uppsala Universitet. 

 
Ingarfield, S. L., Jacobs, I. G., Jelinek, G. A., & Mountain, D. (2005). Patient delay and use 

of ambulance by patients with chest pain. Emergency Medicine Australasia, 17(3), 218-
223. 

 
Iserson, K. V. (2000a). The gravest words: sudden-death notifications and emergency care. 

Annals of Emergency Medicin, 36(1), 75-77. 
 
Iserson, K. V. (2000b). Notifying survivors about sudden, unexpected deaths. Western 

Journal of Medicine, 173(4), 261-265. 
 
Jacobsen, B. (2000). Existensens psykologi. En introduktion. Stockholm: Bokförlaget Natur 

och Kultur.  
 
Johansson, I., Swahn, E., & Strömberg, A. (2007). Manageability, vulnerability and 

interaction: A qualitative analysis of acute myocardial infarction patients‟ conceptions 
of the event. European Journal of Cardiovascular Nursing, 6(3), 184-191. 

 
Jormsri, P., Kunaviktikul, W., Ketefian, S., & Chaowalit, A. (2005). Moral competence in 

nursing practice. Nursing Ethics, 12(6), 582-594. 
 
Kamphuis, H., Verhoeven, N., De Leeuw, J., Derksen, R., Hauer, R., & Winnubst, J. 

(2004). ICD: a qualitative study of patient experience the first year after implantation. 
Journal of Clinical Nursing, 13(8), 1008-1016. 

 
Karolinska Institutet (2011). MeSH Tree Location(s) for Death, Sudden. Hämtat 2011-04-

18 från: 
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?mesh_eng=Death%2C+Sudden 

 
Kavathatzopoulos, I. (2003). The use of information and communication technology in the 

training for ethical competence in business. Journal of Business Ethics, 48(1), 43-51. 
 
Kent, H., & McDowell, J. (2004). Sudden bereavement in acute care settings. Nursing 

Standard, 19(6), 38-42. 
 
Kepler, M. O. (1981). Medical stewardship: Fulfilling the Hippocratic legacy. Westport: 

Greenwood Press. 
 



114 

Kong, M. H., Fonarow, G. C., Peterson, E. D., Curtis, A. B., Hernandez, A. F., Sanders, G. 
D., Thomas, K. L., Hayes, D. L., & Al-Khatib, S. M. (2011). Journal of the American 
College of Cardiology (JACC), 57(7), 794-801. 

 
Kuhse, H. (1999). Kvinnor, sjuksköterskor och etik. Stockholm: Thales. 
 
Kämäräinen, A., Virkkunen, I., Yli-Hankala, A., & Silfvast, T. (2007). Presumed futility in 

paramedic-treated out-of-hospital cardiac arrest: An Utstein style analysis in Tampere, 
Finland. Resuscitation, 75(2), 235-243. 

 
Langhelle, A., Nolan, J., Herlitz, J., Castren, M., Wenzel, V., Soreide, E., Engdahl, J., & 

Steen, P. A. (2005). Recommended guidelines for reviewing, reporting, and conducting 
research on post-resuscitation care: The Utstein style. Resuscitation, 66(3), 271-283. 

 
Larsen, M., Eisenberg, M., Cummins, R., & Hallstrom, A. (1993). Predicting Survival 

From Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Graphic Model. Annals of Emergency 
Medicine, 22(11), 1652-1658. 

 
Layon, A. J., & Modell, J. H. (2009). Drowning: Update 2009. Anesthesiology, 110(6), 

1390-1401. 
 
Leske, J. S. (2003). Comparison of family stresses, strengths, and outcomes after trauma 

and surgery. AACN Clinical Issues, 14(1), 33-41. 
 
Levin, B. (1998). Grief counselling. American Journal of Nursing, 98(5), 69-72. 
 
Levinas, E. (2005/1961). Totality and Infinity. An Essay on Exteriority. (Trans. A. Lingis). 

Pittsburgh: Duquesne University Press. 
 
Li, S. P., Chan, C. W. H., & Lee, D. T. F. (2002). Helpfullness of nursing actions to 

suddenly bereaved family members in an accident and emergency setting in Hong 
Kong. Journal of Advanced Nursing, 40(2), 170-180. 

 
Lindahl, B., & Johansson, P. (2005). Klinisk bild, intagningsindikatorer, EKG och 

biokemiska markörer. Ingår i Wallentin, L. (Red.). Akut kranskärlssjukdom (3:e 
upplagan). Stockholm: Liber AB. 

 
Lindemann, E. (1944). Symptomatology and management of acute grief. American Journal 

of Psychiatry, 101(22), 141-148. 
 
Lindskog, B. (2004). Medicinsk terminologi. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 
 
Lippert, F. K., Raffay, V., Georgiou, M., Steen P. A., & Bossaert, L. (2010). European 

Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 10. The ethics of 
resuscitation and end-of-life decisions. Resuscitation, 81(12), 1445-1451. 



115 

 
Lucas, J. R. (1993). Responsibility. Oxford: Clarendon Press.  
 
Lundgren-Nilsson, Å., Rosén, H., Hofgren, C., & Stibrant Sunnerhagen, K. (2005). The 

first year after successful cardiac resuscitation: Function, activity, participation and 
quality of life. Resuscitation, 66(3), 285-289. 

 
Lundin, T. (1984). Long-term outcome of bereavement. The British Journal of Psychiatry, 

145(4), 424-428.  
 
Løgstrup, K. E. (1992). Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos. 
 
Machina, K. (2007). Moral responsibility – What is all the fuss about? Acta Analytica, 

22(1), 29-47. 
 
MacIntyre, A. (2007). After virtue (3rd ed.). Notre Dame, IN: University of Notre Dame 

Press. 
 
Marco, C. A. (1999). Ethical issues of resuscitation. Emergency Medicine Clinics of North 

America, 17(2), 527-538. 
 
Martens, P. R. (1994). Near-death-experiences in out-of-hospital cardiac arrest survivors. 

Meaningful phenomena or just fantasy of death? Resuscitation, 27(2), 171-175. 
 
Martinell, L., Larsson, M., Bång, A., Lindqvist, J., Thorén A-B., & Herlitz, J. (2010). 

Survival in out of hospital cardiac arrest before and after use of advanced post 
resuscitation care. A survey focusing on incidence patient characteristics, survival and 
estimated cerebral function after postresuscitation care. American Journal of 
Emergency Medicine, 28(5), 543-551. 

 
Meischke, H., Chavez, D., Feder, S., Rea, T., Albert, T., & Eisenberg, M. (2009). Reasons 

9-1-1 is called for cardiac arrest cases in which no resuscitation is attempted. 
Prehospital Emergency Care, 13(3), 335-340. 

 
Merleau-Ponty, M. (2002/1945). Phenomenology of perception. London: Routledge. 
 
Merlevede, E., Spooren, D., Henderick, H., Portzky, G., Buylaert, W., Jannes, C., Calle, P., 

Van Staey, M., De Rock, C., Smeesters, L., Michem, N., & van Heeringen, K. (2004). 
Perceptions, needs and mourning reactions of bereaved relatives confronted with a 
sudden unexpected death. Resuscitation, 61(3), 341-348. 

 
Meyers T. A., Eichhorn, D. J., & Guzzetta, C. E. (1998). Do families want to be present 

during CPR? A retrospective survey. Journal of Emergency Nursing, 24(5), 400-405. 
 



116 

Morgans, A., Archer, F., Walker, T., & Thuma, E. (2005). Barriers to accessing ambulance 
service in rural Victoria for acute asthma: Patients‟ and medical professionals‟ 
perspective. Australian Journal of Rural Health, 13(2), 116-120.  

 
Morrison, L. J., Kierzek, G., Diekema, D. S., Sayre, M. R., Silvers, S. M., Idris, A. H., & 

Mancini, M. E. (2010). Part 3: Ethics. American Heart Association Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science. 
Circulation, 122(S3), S665-675. 

 
Morrison, L. J., Verbeek, P. R., Vermeulen, M. J., Kiss, A., Allan, K. S., Nesbitt, L., & 

Stiell, I. (2007). Derivation and evaluation of a termination of resuscitation clinical 
prediction rule for advanced life support providers, Resuscitation, 74(2), 266-275. 

 
Myerburg, R., Kessler, K., Bassett, A., & Castellanos, A. (1989). A biological approach to 

sudden cardiac death: Structure, function and cause. American Journal of Cardiology, 
63(20), 1512-1516. 

 
Næss, A. C., Steen, E., & Steen, P. A. (1997). Ethics in treatment decisions during out-of-

hospital resuscitation. Resuscitation, 33(3), 245-256. 
 
Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se (2011). Ansvar. Hämtad 2011-09-28 från 

http://www.ne.se 
 
Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se (2011). Kompetens. Hämtad 2011-12-12 från 

http://www.ne.se 
 
Nichol, G., Stiell, I. G., Hebert, P., Wells, G. A., Vandemheen, K., & Laupacis, A. (1999). 

What is the quality of life for survivors of cardiac arrest? A prospective study. 
Academic Emergency Medicine, 6(2), 95-102. 

 
Nilstun, T., Lundqvist, A., & Löfmark, R. (2006). Etik och ansvar i sjukvården – från 

sinnelag till situation. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nolan, J. P., Morley, P. T., Vanden Hoek, T. L., Hickey, R. W., & ALS Task Force (2003). 

Therapeutic hypothermia after cardiac arrest. An advisory statement by the Advanced 
Life Support Task Force of the International Liaison Committee on Resuscitation. 
Resuscitation, 57(3), 231-235. 

 
Nolan, J. P., Soar, J., Zideman, D. A., Biarent, D., Bossaert, L. L. Deakin, C., Koster, R. 

W., Wyllie, J., Böttiger, B. on behalf of the ERC Guidelines Writing Group. (2010). 
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010, Section 1. 
Executive summary. Resuscitation, 81(10), 1219-1276. 

 
Nolin, J. (2008). In search of a new theory of professions. Science for the professions. 

Report no. 4. Borås: University of Borås. 
 



117 

Nybom, M., & Torrkulla G. (2011). Filosofisk ordbok, Filosofia.fi (Eurooppalaisen 
filosofian seura ry). Hämtat 2011-04-27 från: http://filosofia.fi/se/ordbok 

 
Parnia, S., Spearpoint, K., & Fenwick, P. B. (2007). Near death experiences, cognitive 

function and psychological outcomes of surviving cardiac arrest. Resuscitation, 74(2), 
215-221. 

 
Parfit, D. (1984). Reasons and persons. Oxford: Oxford University Press. 
 
Pell, J. P., Sirel, J. M., Marsden, A. K., Ford, I., Walker, N. L., & Cobbe, S. M. (2003). 

Presentation, management, and outcome of out of hospital cardiopulmonary arrest: 
comparison by underlying aetiology. Heart, 89(8), 839-842. 

 
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence 

for Nursing Practice (8th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Prioriteringspropositionen (1996/97:60). Stockholm: Sveriges Riksdag. Hämtad 2011-12-

18 från: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dokid=GK0360 
 
Purves, Y., & Edwards, S. (2005). Initial needs of bereaved relatives following sudden and 

unexpected death. Emergency Nurse, 13(7), 28-35. 
 
Pußwald, G., Fertl, E., Faltl, M., & Auff, E. (2000). Neurological rehabilitation of severely 

disabled cardiac arrest survivors. Part II. Life situation of patients and families after 
treatment. Resuscitation, 47(3), 241-248. 

 
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 
Rea, T. D., Eisenberg, M. S., Sinibaldi, G., & White, R. D (2004). Incidence of EMS-

treated out-of-hospital cardiac arrest in the United States. Resuscitation, 63(1), 17-24. 
 
Rewers, M., Tilgreen, R. E., Crawford, M. E., & Hjortsø, N-C. (2000). One-year survival 

after out-of-hospital cardiac arrest in Copenhagen according to the „Utstein style‟. 
Resuscitation, 47(2), 137-146. 

 

Ruygrok, M. L., Byyny, R. L., Haukoos, J. S., Colorado Cardiac Arrest & Resuscitation 
Collaborative Study Group, & The Denver Metro EMS Medical Directors. (2009). 
Annals of Emergency Medicine, 54(2), 239-247. 

 
Sandman, L. (2005a). Ett gott liv på äldre da’r. Vårdalinstitutets Tematiska rum: Etik. 

Hämtad 2008-10-10 från: http://www.vardalinstitutet.net/sce/ls_gott_liv.pdf  
 
Sandman, L. (2005b). A good death: On the value of death and dying. Berkshire, UK: Open 

University Press, McGraw-Hill Education. 



118 

 
Sandman, L., & Nordmark, A. (2006) Ethical conflicts in prehospital emergency care. 

Nursing Ethics, 13(6), 592-607. 
 
Saner, H., Borner Rodriguez, E., Kummer-Bangerter, A., Schüppel, R., & von Planta, M. 

(2002). Quality of life in long-term survivors of out-of-hospital cardiac arrest. 
Resuscitation, 53(1), 7-13. 

 
SAOB, Svenska Akademiens ordbok (2011). Exkurs. Elektronisk resurs. Hämtad 2011-12-

12 från: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
 
SAOL, Svenska Akademiens ordlista (2011). Exkurs. Elektronisk resurs. Hämtad 2011-12-

12 från: 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_p
a_natet/ordlista  

 
Sasson, C., Rogers, M. A., Dahl, J., & Kellermann, A. L. (2010). Predictors of survival 

from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. Circulation: 
Cardiovascular Quality and Outcomes, 3(1), 63-81. 

 
Schmidt, T. A., & Harrahill, M. A. (1995). Family response to out-of-hospital death. 

Academic Emergency Medicine, 2(6), 513-518. 
 
Schroeter, F. (2004). Reflective equilibrium and anti-theory. Nous, 38(1), 110-134.  
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2011-

04-27 från: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763 
 
SFS 1998:531. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 

Socialdepartementet, Stockholm. Hämtad 2008-10-14 från: 
http://www.lagrummet.se/rattsinformation/alla/ 

 
SFS 2003:460. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:198. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 
2007-08-17 från: http://www.forskningsetikprovning.se/lag_460.htm 

 
Shaver, K., & Drown, D. (1986). On causality, responsibility, and self-Blame: A theoretical 

note. Journal of Personality and Social Psychology, 50(4), 697-702. 
 
Silfverberg, G. (2006). (Red.). Nya vägar i vårdetiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Smith-Cumberland, T. L. (2005). Survey of EMTs‟ attitudes towards death. Prehospital & 

Disaster Medicine, 20(3), 184-188. 
 



119 

Smith-Cumberland, T. L., & Feldman, R. H. (2006). EMT’s attitudes toward death and 
after a death education program. Prehospital Emergency Care, 10(1), 89-95. 

 
Socialstyrelsen (2004a). Närstående. Hämtad 2011-04-27 från: 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=645 
 
Socialstyrelsen (2004b). Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004. Det medicinska 

faktadokumentet. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad 2011-09-19 från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf 

 
Socialstyrelsen (2008a). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för 

prioriteringar. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen (2008b). Kranskärlssjukdom – vetenskapligt underlag för Nationella 

riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen (2011). Dödsorsaker 2009. Sveriges officiella statistik. Statistik – Hälso- 

och Sjukvård. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
SOSFS 1992:2. Socialstyrelsens allmänna råd. Livsuppehållande åtgärder i livets slutskede. 

Stockholm: Allmänna Förlaget. 
 
SOSFS 1997:18. Socialstyrelsens allmänna råd. Ändring i allmänna råd om 

kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor 1995:5. Stockholm: 
Socialstyrelsen. Hämtad 2008-10-14 från: 
http://www.sos.se/sosfs/1997_18/1997_18.htm 

 
SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2009-05-
14 från: http://www.sos.se/sosfs/2005_12/2005_12.htm 

 
SOU 2001:6. Statens offentliga utredningar. Döden angår oss alla: värdig vård vid livets 

slut: Slutbetänkande från Kommittén om vård i livets slutskede. Socialdepartementet, 
Stockholm. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

 
Spiro, H. J. ( 969). Responsibility in government. Theory and practice. New York: Van 

Nostrand Reinhold Company. 
 
SSF, Svensk sjuksköterskeförening (2009). Svensk sjuksköterskeförening om 

sjuksköterskans profession. Hämtad 2011-11-28 från: 



120 

http://www.swenurse.se/PageFiles/5957/nr%20107,%201%20sept,%20OM%20proffesi
onen.pdf 

 
SSF, Svensk sjuksköterskeförening (2011a). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 

2011-09-19 från: 
http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf 

 
SSF, Svensk sjuksköterskeförening (2011b). Kompetentbeskrivning. Legitimerad 

sjuksköterska med inriktning mot specialistsjuksköterskeexamen mot ambulanssjukvård. 
(Manuskript efter remissförfarande, daterat 2011-10-17). 

 
Starmark, J. E. (2005). Tidig prognosbedömning efter hjärtstopp är i dagsläget omöjlig. 

Kliniska parametrar är lätta att använda men behäftade med osäkerhet. Läkartidningen, 
45(102), 3306-3310. 

 
Starmark, J. E., Stålhammar, D., & Holmgren, E. (1988). The reaction level scale (RLS85). 

Manual and guidelines. Acta Neurochirurgica, 91(1-2), 12-20. 
 
Steen, E., Næss, A. C., & Steen, P. A. (1997). Paramedics organizational culture and their 

care for relatives of cardiac arrest survivors. Resuscitation, 34(1), 57-63. 
 
Stiell, I., Nichol, G., Wells, G., De Maio, V., Nesbitt, L., Blackburn, J., & Spaite, D. 

(2003). Health-related quality of life is better for cardiac arrest survivors who received 
citizen cardiopulmonary resuscitation. Circulation, 108(16), 1939-1944. 

 
Straus, S. M., Bleumink, G. S., Dieleman, J. P., van der Lei, J., Stricker, B. H., & 

Sturkenboom, M. C. (2004). The incidence of sudden cardiac death in the general 
population. Journal of Clinical Epidemiology, 57(1), 98-102. 

 
Suserud, B. O., Beillon, L., Karlberg, I., Pappinen, J., Castrén, M., & Herlitz, J. (2011). Do 

the right patients use the ambulance service in south-eastern Finland? – A prospective 
descriptive study of ambulance dispatching in relation to the ambulance staff‟s 
assessment of patients‟ needs in a subset in the south east of Finland. International 
Journal of Clinical Medicine, 2, 544-549. doi:10.4236/ijcm.2011.25089 Published 
online November 2011 (http://www.SciRP.org/journal/ijcm) 

 
Svenaeus, F. (2003). Sjukdomens mening. Det medicinska mötets fenomenologi och 

hermeneutik. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Thorén, A. B., Danielsson, E., Herlitz, J., & Axelsson, Å. B. (2010). Spouses‟ experiences 

of a cardiac arrest at home: An interview study. European Journal of Cardiovascular 
Nursing, 9(3), 161-167. 

 
Todres, L., Galvin, K., & Dahlberg, K. (2007). Lifeworld-led healthcare: revisiting a 

humanising philosophy that integrates emerging trends. Medicine, Health Care and 
Philosophy, 10(1), 53-63. 



121 

 
Toombs, K. (1993). The meaning of illness – a phenomenological account of the different 

perspectives of physician and patient. Philosophy & Medicine, 42. Boston: Kluwer 
Academic Publishers. 

 
Wachelder, E. M., Moulaert, V. R., van Heugten, C., Verbunt, J. A., Bekkers, S. C., & 

Wade, D. T. (2009). Life after survival: long term daily functioning and quality of life 
after an out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, 80(5), 517-522. 

 
Walker, M. U. (2007). Moral understandings: A feminist study in ethics. 2nd edition. New 

York: Oxford University Press. 
 
van Alem, A. P., de Vos, R., Schmand, B., & Koster, R. W. (2004). Cognitive impairment 

in survivors of out-of-hospital cardiac arrest. American Heart Journal, 148(3), 416-421. 
 
Wenger, N. K., Mattson, M. E., Furberg, C. D., & Elinson, J. (1990). Quality of life 

assessments in clinical trials. New York: Raven Press Publishers. 
 
Werling, M., Thorén, A. B., Axelsson, C., & Herlitz, J. (2007). Treatment and outcome in 

post-resuscitation care after out-of-hospital cardiac arrest when a modern therapeutic 
approach was introduced. Resuscitation, 73(1), 40-45. 

 
Weslien, M., Nilstun, T., Lundqvist, A., & Fridlund, B. (2005). When the unreal becomes 

real: family members´ experiences of cardiac arrest. Nursing in Critical Care, 10(1), 
15-22. 

 
Weslien, M., Nilstun, T., Lundqvist, A., & Fridlund, B. (2006). Narratives about 

resuscitation – Family members differ about presence. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 5(1), 68-74. 

 
Windell, K. (2009). Socialt ansvar på dagordningen. Ingår i Nilsson, T., Windell, K., 

Johansson, A. L., Östlund, D., & De Geer, H. 125 år med Corporate Social 
Responsibility. Bromma: Centrum för Näringslivshistoria. 

 
Woods, S., & Sandman, L. (2002). Continental philosophy and nursing ethics. In Tadd, W. 

(Ed.). Ethical issues in nursing and midwifery practice: Perspectives from Europe. Vol. 
2. New York: Macmillan. 

 
World Health Organization, WHO (1946). Constitution of the World Health Organization. 

Hämtad 2011 från: from http://www.searo.who.int/LinkFiles/About_SEARO_const.pdf 
 
World Health Organization, WHO (2010). Global status report on road safety 2009. 

Hämtad 2011-04-18 från: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009/en/index.html 

 



122 

World Medical Association Declaration of Helsinki (2005). Ethical Principles for Medical 
Research Involving Human Subjects. Hämtad 2007-09-03 från: 
http://www.wma.net/e/policy/b3.htm 

 
Wright, B. (1999). Sudden Death: A research base for practice (2nd ed.). London: Churchill 

Livingstone. 
 
Zalenski, R., Gillum, R. F., Quest, T. E., & Griffith, J. L. (2006). Care for the adult family 

members of victims of unexpected cardiac death. Academic Emergency Medicine, 
13(12), 1333-1338. 

 
Zimmerman, M. J. (1992). Responsibility. In Becker, L. C. (ed.). Encyclopedia of Ethics 1-

2. Chicago: St. James Press, pp. 1089-1095. 
 
Ågren Bolmsjö, I., Edberg, A. K., & Sandman, L. (2006). Everyday ethical problems in 

dementia care: a teleological model. Nursing Ethics, (13)4, 340-359. 


	Förtexter
	kappa
	Flik I
	1
	Flik II
	2
	Flik III
	3
	Flik IV
	4
	Eftertexter


 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 6.496 x 9.528 inches / 165.0 x 242.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20110218134946
       685.9843
       S5
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     0
     627
     254
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     19
     18
     19
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
     Condition: If number of pages is Odd
      

        
     Blanks
     If
     Odd
     1
     1
     1
     602
     230
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       PDDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Odd
         1
         AllDoc
         76
              

       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     20
     18
     10
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Even
         1
         AllDoc
         76
              

      
       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     20
     19
     10
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 266
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 266
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 900
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000530061006700650020007300740061006e0064006100720064002000730065007400740069006e0067007300200066006f00720020006300720065006100740069006e006700200077006500620020005000440046002000660069006c00650073002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200063006f006e006600690067007500720065006400200066006f00720020004100630072006f006200610074002000760037002e0030002e00200043007200650061007400650064002000620079002000540072006f00790020004f00740073002000610074002000530061006700650020005500530020006f006e002000310031002f00310030002f0032003000300036002e000d000d003200300030005000500049002f003600300030005000500049002f004a0050004500470020004d0065006400690075006d002f00430043004900540054002000470072006f0075007000200034>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        9
        9
        9
        9
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 9
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [288 288]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 6.496 x 9.528 inches / 165.0 x 242.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20110218134946
       685.9843
       S5
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     0
     627
     254
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     14
     13
     14
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Odd
         1
         AllDoc
         76
              

       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     14
     12
     7
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Even
         1
         AllDoc
         76
              

      
       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     14
     13
     7
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Rotate pages
     Range: all pages
     Rotate: 90° CCW
     Rotate only wide pages
      

        
     RotatePages
     2
     1
     Wide
     627
     308
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     R90
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.496 x 11.693 inches / 165.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20110905100259
       841.8898
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     No
     651
     320
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     3
     4
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 155.91 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     651
     320
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     155.9055
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     3
     4
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
     Condition: If number of pages is Odd
      

        
     Blanks
     If
     Odd
     1
     1
     1
     602
     230
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       PDDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Odd
         1
         AllDoc
         76
              

       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     2
     2
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Even
         1
         AllDoc
         76
              

      
       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     3
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 6.496 x 9.528 inches / 165.0 x 242.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20110218134946
       685.9843
       S5
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     0
     627
     254
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     10
     9
     10
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Odd
         1
         AllDoc
         76
              

       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     10
     8
     5
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Even
         1
         AllDoc
         76
              

      
       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     10
     9
     5
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Rotate pages
     Range: all pages
     Rotate: 90° CCW
     Rotate only wide pages
      

        
     RotatePages
     2
     1
     Wide
     627
     308
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     R90
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.496 x 11.693 inches / 165.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20110905100259
       841.8898
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     No
     651
     320
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     3
     4
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 155.91 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     651
     320
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     155.9055
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     3
     4
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
     Condition: If number of pages is Odd
      

        
     Blanks
     If
     Odd
     1
     1
     1
     602
     230
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       PDDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Odd
         1
         AllDoc
         76
              

       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     2
     2
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Even
         1
         AllDoc
         76
              

      
       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     3
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 6.496 x 9.528 inches / 165.0 x 242.0 mm
      

        
     AllSame
     1
            
       D:20110218134946
       685.9843
       S5
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     0
     627
     254
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     16
     15
     16
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Odd
         1
         AllDoc
         76
              

       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     16
     14
     8
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Even
         1
         AllDoc
         76
              

      
       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     16
     15
     8
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Odd
         1
         AllDoc
         76
              

       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     124
     122
     62
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070911144105
       881.5748
       Blank
       150.2362
          

     Tall
     1
     0
     No
     754
     292
     None
     Right
     127.5591
     0.0000
            
                
         Even
         1
         AllDoc
         76
              

      
       PDDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0d beta 2
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     124
     123
     62
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





