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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ett hjärtstopp kan helt oväntat drabba en individ och i Sverige drabbas cirka 10 

000 personer om året. Om inte hjärt- och lungräddning påbörjas snarast leder tillståndet till 

döden.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med ett hjärtstopp på sjukhus.  

Metod: En litteraturstudie genomfördes där tidigare forskningsresultat har sammanställts av 

nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod. Sammanställningen 

gjordes genom innehållsanalys där artiklarnas resultat kondenserades och kodades för att 

slutligen bilda kategorier till resultatdelen.  

Resultat: Hjärtstopps situationer upplevdes både fysiskt och psykiskt påfrestande. Flera 

sjuksköterskor upplevde stor oro inför hjärtstopp på grund av osäkerhet över deras kompetens, 

bristande självförtroende och rädsla att skada patienterna. Oerfarna sjuksköterskor upplevde 

större osäkerhet och var osäkra på deras roller under förloppet.  

Slutsats: Litteraturöversikten visar på vilken känslomässig påverkan ett hjärtstopp kan ha för 

sjuksköterskor och på deras osäkerhet i den akuta omvårdnadssituationen. Flera kontinuerliga 

hjärt- och lungräddnings utbildningar samt reflektion efter händelserna skulle kunna minska 

sjuksköterskors osäkerhet och stress inför återupplivningssituationer.  

Nyckelord: Hjärt- och lungräddning, känslomässig påverkan, reflektion, sjuksköterskors 

upplevelser och utbildning 
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1. INLEDNING  

Ett hjärtstopp på sjukhus kan inträffa alla timmar på dygnet och är något som sjuksköterskan 

med stor sannolikhet kommer att stöta på under sin yrkesverksamma tid. Trots många hjärt-

och lungräddnings utbildningar är ett hjärtstopp något oväntat och för många en ovan 

situation att hamna i. Intresset har väckts efter egna erfarenheter och upplevelser av 

deltagande vid hjärtstopp samt de reflektioner som uppstod i efterförloppet. En fördjupning av 

tidigare forskning över hur sjuksköterskor upplever situationerna kring ett hjärtstopp kan 

bidra till ökad förståelse och kunskap.  

2. BAKGRUND 

2.1 HJÄRTSTOPP  

Definitionen av hjärtstopp är att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod och har problem med 

det elektriska systemet (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2016b). Personen förlorar 

medvetandet och livstecken på grund av att hjärtat stannar (Svensson, 2012). När ett 

hjärtstopp inträffar övergår den vanliga sinusrytmen till kammarflimmer och hjärtat slutar då 

att pumpa runt blodet i kroppen. När blodet slutar pumpas runt dröjer det inte lång tid innan 

den drabbade blir medvetslös och hjärnan får syrebrist. Om inte behandling ges snarast leder 

tillståndet till döden (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2016b).  

Hjärtsjukdomar och hjärtstillestånd är det största internationella hälsoproblemet. 

Trots framsteg inom medicin och kardiologi är det fortfarande förknippat med hög dödlighet 

(Sadrawi, Sun, Huei-Ming Ma, Dai, Abbod & Shien, 2016). Enligt Svensson (2012) drabbas 

cirka 50 individer per 100 000 invånare av hjärtstopp i Europa och USA. I Sverige drabbas 

cirka 10 000 personer per år av hjärtstopp varav endast cirka 500 personer överlever.  

 

2.2 BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL HJÄRTSTOPP 

Alla människor kan drabbas av ett plötsligt hjärtstopp oavsett ålder och fysiskt välmående. De 

som löper störst risk är äldre personer och människor med bakomliggande hjärtsjukdomar 

(Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2016a). Bakomliggande orsaker som kan leda till 

hjärtstopp är bland annat kranskärlssjukdomar, långvarig fysisk stress, ärftliga hjärtsjukdomar 

och förändringar i hjärtat. Förändringarna kan uppstå av högt blodtryck under längre tid som 
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ger ett förstorat hjärta, det kan leda till elektrisk instabilitet som resulterar i arytmier (Palmer, 

2015). Arytmier är ett samlingsnamn för tillstånd när hjärtats rytm inte slår normalt 

(Strömberg, 2009). De arytmier som orsakar plötsligt hjärtstopp är ventrikeltakykardi, 

ventrikelflimmer, pulslös elektrisk aktivitet (PEA) och asystoli vilket alla är livshotande 

tillstånd (Jensen-Urstad & Linde, 2015). Händelser utan fysiologiska sjukdomar i bakgrunden 

kan också leda till hjärtstopp. Trauma, kvävning, drunkning samt överdoser av droger eller 

läkemedel kan trots ett friskt hjärta, få det att plötsligt stanna på grund av syrebrist eller 

livshotande blödningar (Palmer, 2015). 

2.3 BEHANDLING VID HJÄRTSTOPP 

Hjärt-och lungräddning (HLR) är den enda behandlingen vid ett akut hjärtstopp. Snabb 

påbörjad HLR är en förutsättning för att öka chanserna till överlevnad samt undvika kognitiva 

funktionsnedsättningar (Larsson & Engström, 2013). Avsikten med att utföra HLR är att förse 

patienten med tillräcklig blodförsörjning till hjärnan så att inte syrebrist uppstår (Ericson & 

Ericson, 2012). Tiden tills påbörjad HLR har stor betydelse för patientens chanser till 

överlevnad och enligt både internationella och nationella riktlinjer så rekomenderas att HLR 

inleds inom en minut (Svensson, 2012). Om hjärtstopp uppstår på sjukhus skall genast HLR 

påbörjas av sjukvårdspersonalen om inte ett förhandsbeslut tagits om att HLR ej ska utföras 

av ansvarig läkare. Dömer läkaren att HLR inte är medicinskt motiverat eller att patienten 

själv vill avstå behandlingen är det godtagbara skäl till att avstå. Finns inget beslut 

dokumenterat förutsätts att läkare och patient samtycker till behandling (Svenska rådet för 

hjärt- lungräddning, 2012). 

Nilsson (2013) beskriver att behandlingen delas in i basal och avancerad HLR 

där all sjukvårdspersonal ska kunna klara av utförandet av basal HLR som innebär 

kompressioner på bröstkorgen och inblåsningar i munnen. Avancerad hjärt-och lungräddning 

(A-HLR) förekommer inom sjukvården och kräver avancerad kunskap då läkemedel och 

defibrillator används. Endast sjuksköterskor och läkare som fått utbildning får utföra A-HLR. 

När hjärt-och lungräddning påbörjas utförs kompressioner med händerna i 

mitten på patientens bröstkorg. Enligt 2010 års internationella riktlinjer för återupplivning ska 

kompressionerna ha ett djup på 5-6 centimeter samt en takt på 100-120 kompressioner per 

minut på en vuxen människa. För att förhindra försämrad kvalité bör utförare bytas var annan 

minut (Sánchez, Algarte, Piacentini, Trenado, Romay, Cerdà, & Quintana, 2015). Efter 30 

kompressioner genomförs två inblåsningar i patientens mun för att fylla lungorna med luft. På 

sjukhuset ges A-HLR konstant tills defibrillatorn startas och meddelar att HLR skall pausas 
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för analys och eventuell defibrillering. Defibrillatorn läser av om patientens hjärta visar någon 

aktivitet, om så är fallet ges elchockbehandling för att få normal hjärtrytm. Behandlingen 

fortsätter tills hjärtat får aktivitet eller tills dess att läkaren beslutar att fortsatta åtgärder inte 

kommer att ge resultat (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011).  

2.4 SJUKSKÖTERSKANS ROLL OCH ANSVAR  

Sjuksköterskan ska arbeta efter evidensbaserad omvårdnad vilket avser att förena 

vetenskaplig kunskap med beprövad erfarenhet samt kunskap om patienters upplevelser och 

situationer. Avsikten för evidensbaserad omvårdnad är att uppnå den bästa tänkbara 

omvårdnaden (Willman, 2013). Enligt ICN:S etiska kod (2014) är sjuksköterskor skyldiga till 

att hålla sig uppdaterad angående ny forskningsbaserad kunskap för att upprätthålla en 

evidensbaserad omvårdnad.   

Finnström (2014) beskriver sjuksköterskeprofessionen som ett yrke med stor 

komplexitet som kräver god förståelse och kunskap samt ett bra förhållningssätt för att kunna 

genomföra en god och patientsäker vård. Sjuksköterskor ställs inför vårdsituationer som 

kommer kräva komplicerade medicinska åtgärder samtidigt som patienter och närstående ska 

informeras. För att få en förbättring och utveckling av omvårdnadskompetensen behövs 

regelbunden reflektion över patientmöten och arbetssätt (Ibid).  

Dagens sjuksköterskor förväntas ha en hög kompetens gällande grundläggande 

omvårdnad och HLR (Josipovic, Webb & Grath, 2009). Sjuksköterskor ska kunna tillämpa 

lämpliga omvårdnadsåtgärder även vid akuta situationer. Att använda sin kliniska blick samt 

övervaka vitala parametrar på patienten i en akut situation ansågs vara av stor vikt (Chua, 

Mackey, MsNurs & Liaw, 2013). Att utföra HLR är dessutom en skyldighet för legitimerade 

sjuksköterskor om det uppstår situationer som kräver det. Vid ett oväntat hjärtstopp som 

uppstår på sjukhuset ska följande anvisningar genomföras: Larma hjärtteam, påbörja 

kompressioner och starta defibrillering med hjärtstartare och administrera läkemedel (Mancini 

& Bubien, 2007). Rogal, Finn och Jackobs (2009) skriver att alla sjuksköterskor måste 

utbildas i HLR och defibrillering och varje avdelning ska ha tillgång till en hjärtstartare.  

2.5 TEORETISK FÖRANKRING 

Valet av teori grundas på att Benners teori från novis till expert (1993) beskriver hur 

sjuksköterskans yrkesroll utvecklas genom praktiska erfarenheter och kunskap. När erfarenhet 

och teoretisk kunskap kombineras med reflektion över den egna förmågan kan utvecklingen 

från nybörjare till expert utvecklas.  
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Benner (1993) förklarar sjuksköterskans utveckling genom olika stadier. Stadie 

ett kallas novis som beskriver hur sjuksköterskan saknar erfarenheter inför vad de förväntas 

prestera i olika situationer. För noviserna är det nödvändigt med tydlig vägledning i deras 

handlande. Stadie två innebär avancerad nybörjare som har klarat av ett godtagbart antal 

situationer i verkligenheten men är fortfarande för ny och oerfaren för att uppfatta hela 

omvårdnadssituationen. I stadie tre beskrivs kompetent sjuksköterska ha arbetslivserfarenhet 

från två till tre år inom liknande arbetsuppgifter.  Situationer kan hanteras och sjuksköterskan 

klarar av oförberedda händelser men saknar fortfarande skicklig anpassningsförmåga och 

snabbhet. Stadie fyra är den skickliga sjuksköterskan som ser varje situation som en helhet 

och ser fort när det normala tillståndet avviker tack vare sina erfarenheter och kunskaper. Det 

sista stadiet är experten som har stor erfarenhetsbakgrund och kan fördjupa sig på situationens 

problem med ett snabbt handlande. Vetenskaplig kunskap både förstår och tillämpar experten 

i sitt yrkeshandlande samt har ett kritiskt tänkande över sina handlingar (Ibid). 

Enligt Lyneham, Parkinson & Denholm (2009) är erfarenhet en viktig del för 

praktisk utveckling. Studien lyfter att det är viktigt att nyutbildade sjuksköterskor utsätts för 

nya kliniska erfarenheter i olika miljöer.  Slutligen kan professionell utveckling och mognad i 

sin roll att utföra omvårdnad uppnås som är grunden till expert sjuksköterskan (Ibid).  

2.6 PROBLEMFORMULERING  

Hjärtstillestånd är det största internationella hälsoproblemet som är förknippat med hög 

dödlighet och HLR är den enda behandlingen vid ett akut hjärtstopp. Som sjuksköterska är 

sannolikheten stor att under sin yrkeskarriär hamna i en situation där en patient drabbas av ett 

hjärtstopp. Den legitimerade sjuksköterskan är skyldig till att utföra HLR när ett hjärtstopp 

uppstår. Sjuksköterskan ställs i den akuta situationen inför komplicerade uppgifter där 

avancerad teknisk utrustning ska kombineras med att vara omvårdnadsinriktad. Att beskriva 

sjuksköterskans upplevelser i samband med hjärtstopp är viktigt för att finna områden som 

behöver utvecklas och därmed öka kunskapen. 

3. SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med hjärtstopp på sjukhus.  
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4. METOD 

4.1 DESIGN  

För att uppnå syftet genomfördes en litteraturstudie med systematiska sökningar och 

deskriptiv design. Det innebär att tidigare forskningsresultat har sammanställts och 

analyserats vilket ger en översikt över det aktuella kunskapsläget för att kunna besvara syftet 

(Kristensson, 2014).   

4.2 SÖKSTRATEGI  

Artiklar till studien söktes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. 

Genom syftet har följande meningsbärande ord framkommit: hjärtstopp, sjuksköterskors 

upplevelser och sjukhus. Efter översättning framkom orden: heart arrest, nurse attitude och 

hospital som alla blev sökord. För att få fram en bredare sökning användes synonymer 

cardiopulmonary resuscitation, attitude och resuscitation som togs fram genom de 

meningsbärande orden. Ämnesord söktes fram i Term Finder i PsycINFO, CINAHL Headings 

och svensk MESH som tillhör databasen PubMed. Nurse*, Critical incident, attitude och 

hospital användes i fritext vid olika sökningar (se bilaga 1). Sökningen kombinerades med 

booleska frasen AND som begränsar sökningen till ett mindre resultat och OR som ger ett 

bredare resultat av sökningen. För att hitta olika kombinationer i fritext användes trunkering 

(*) i sökningen (Forsberg & Wengström, 2013). Begränsningar som användes var peer-

reviewed, engelsk text, årtalen 2000-2016. I PubMed begränsades sökningen även till studier 

på människor.  

4.3 URVAL 

I urval ett hittades totalt 115 artiklar sammanlagt med olika sök kombinationer där alla titlar 

lästes. I urval två var det 43 artiklars abstract som lästes. I urval tre var det 16 artiklar där hela 

artikeln lästes grundligt varav sex artiklar inte uppfyllde inklusionskriterierna och tio artiklar 

var relevanta för syftet (se bilaga 1). 

Inklusionskriterier som användes var studier endast gjorda på sjukhus, 

sjuksköterskor oavsett erfarenhet och att det skulle finnas ett etiskt godkännande för att 

genomföra studien. Exklusionskriterierna var prehospitala studier, HLR på barn och övrig 

personals upplevelser av HLR.  
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4.4 VÄRDERING 

Granskningen utfördes utifrån Kristenssons (2014) granskningsmallar för både kvantitativa 

och kvalitativa studier. Artikeln med mixad metod granskades med både kvalitativ och 

kvantitativ mall. Granskningsmallarna följdes med fokus på syfte, metod, resultat, diskussion 

och etiska överväganden. Det gjordes för att bekräfta trovärdigheten i kvalitativa studier och 

tillförlitligheten i kvantitativa studier. Syftet med granskningen var att få fram artiklarnas 

kvalitet (Kristensson, 2014). Efter kvalitetsgranskningen behölls nio artiklar och det var 

endast en artikel som inte uppfyllde kraven för god kvalité som exkluderades.  

4.5 ANALYS 

Analysen genomfördes genom innehållsanalys, först lästes alla artiklar grundligt individuellt 

ett flertal gånger för att få en övergripande bild av innehållet. Resultatet diskuterades sedan 

gemensamt och texterna bearbetades så att meningsbärande enheter kunde plockas ut. 

Meningsbärande enheter kondenserades och kodades för att slutligen bilda kategorier (se 

bilaga 3). Kategorierna sammanfattade kodernas innebörd och bildade rubriker som resultatet 

sedan utgick ifrån (Forsberg & Wengström, 2013). 

4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

När en litteraturstudie görs ska en bedömning av artiklarna göras gällande etiska 

överväganden i urval och resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna som valdes hade 

fått ett godkännande från en etisk kommitté eller publicerats i en tidskrift som kräver det. 

Under processen då artiklar valdes var ambitionen att vara så objektiv som möjligt så att egna 

erfarenheter och värderingar inte påverkade urvalet.  

5. RESULTAT  

I litteraturstudien ingick nio studier med kvantitativ, kvalitativ och mixad metod (se bilaga 2). 

Studierna har utförts i flera olika länder som USA, Australien, Sverige, Norge, Finland och 

Kina. Resultatet som sammanställts från studierna beskrivs utifrån fyra kategorier: Roller och 

ledarskap under hjärtstopp, att känna sig osäker under hjärtstopp, stress och kaos under 

hjärtstopp, upplevelser efter den akuta fasen.  
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5.1 ROLLER OCH LEDARSKAP UNDER HJÄRTSTOPP 

Sjuksköterskorna i flera studier ansåg att det var viktigt att någon i arbetsgruppen snabbt tog 

ansvaret för att fördela uppgifterna under själva HLR situationen för att få ett bra samarbete. 

Tydligt ledarskap, god kommunikation och att upprätthålla ordningen på platsen ansågs som 

avgörande för en bra HLR prestation (O'Donoghue, DeSanto-Madeya, Fealy, Saba, Smith & 

McHughs 2015; Sjöberg, Schönning & Salzmann-Erikson, 2015). 

Rutinen var att första sjuksköterskan på plats oftast tog ledarrollen och 

samordnade HLR förfarandet tills läkare anlände. Förvirring uppstod oftast då oerfarna 

sjuksköterskor kände sig osäkra på sina roller och arbetsuppgifter under HLR. Oklara roller 

och förvirring ledde lätt till att saker glömdes bort som dokumentation av tider då läkemedel 

gavs samt att kontakta anhöriga (Hui, Low & Lee , 2011).  

Enligt Dwyes, Williams och Mummerys (2007) studie var sjuksköterskorna 

negativt inställda till deras arbetsfördelning och att ta på sig rollen som ansvarig för 

defibrilleringen. Det var en ny arbetsuppgift som innan bara utfördes av läkare eller 

specialistsjuksköterskor. Negativiteten för den rollen berodde på deras oro för att skada 

patienten och att dra på sig anmälningar på grund av felaktigt utfört arbete. Vidare visade 

studien att sjuksköterskorna upplevde det svårt att tolka arytmier i samband med 

defibrillering. De ansåg att det hände för lite hjärtstopp och HLR situationer för att lära sig att 

bli bekväm i den nya rollen. När ett hjärtstopp inträffade var det oftast sjuksköterskorna som 

var först på plats. De ansåg att om de påbörjade HLR och defibrillering så kunde det öka 

patientens chanser till att överleva (Ibid). 

  Enligt O'Donoghue et al., (2015) studie tyckte majoriteten av sjuksköterskorna 

att de hade tydliga roller under HLR situationer och de flesta tyckte att deras roller i teamet 

tilldelades naturligt. Sjuksköterskorna upplevde deras kommunikation och lagarbete positivt 

under HLR arbetet för att de hjälpte varandra och bad om hjälp när det behövdes. 

Kommunikationen mellan personalen ansåg sjuksköterskorna i studien var bra och med en 

respektfull ton vilket ansågs ännu viktigare om personalen aldrig tidigare jobbat tillsammans. 

Sjuksköterskorna ansåg att deras roller i arbetslaget och samarbetet mellan 

kollegor under hjärtstoppet förbättrades när de fick möjlighet till regelbundna 

scenarioträningar i grupp. Det gjorde sjuksköterskorna mer förberedda inför händelsen och 

ledarskapet förbättrades när verklighetstrogna scenarion hölls (Sjöberg et al., 2015).  
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5.2 ATT KÄNNA SIG OSÄKER UNDER HJÄRTSTOPP 

Den största anledningen till att sjuksköterskorna kändes sig osäkra inför hjärtstoppssituationer 

var på grund av bristande självförtroende, rädsla för att göra fel och skada patienten (Hui et 

al., 2011; Laws, 2001; Mäkinen, Niemi-Murola, Kaila & Castrén, 2009). För 

nyutexaminerade sjuksköterskor var HLR en arbetsuppgift som förknippades med osäkerhet 

och behovet av stöd från mer erfarna sjuksköterskor under situationen var stor (Ranse & 

Arbon, 2008). Deltagarna i studierna bekymrade sig över sina personliga brister när det gäller 

teknisk prestationsförmåga och hantering. Risken för att själv göra sig illa var också en oro 

inför HLR. De nämnde tidigare olyckor som uppstått i samband med HLR när defibrillator 

använts då sjuksköterskor fått allvarliga stötar och explosioner uppstått (Hui et al., 2011; 

Laws, 2001).  

Sjuksköterskorna i Mäkinens et al., (2009) studie ville inte ha ansvaret för att 

påbörja HLR, defibrillering och att delegera uppgifter på grund av oro och rädsla för att känna 

sig skyldig om patienten skadades eller avled. Sjuksköterskorna ansåg att osäkerheten skulle 

bli mindre om deras självförtroende och HLR kompetens ökade genom regelbundna 

utbildningar. Utbildningar förbättrade säkerheten, patientvården och samspelet mellan 

personal och patient. Sjuksköterskorna upplevde inte att det minskade känslorna av ångest om 

att vara i en återupplivningssituation (Ibid). 

 Sjuksköterskorna i studien beskrev att det fanns ett akutteam att ringa vid 

kritiska händelser som hjärtstopp vilket minskade deras osäkerhet i situationen och bekräftade 

deras oro om patientens tillstånd. Samtidigt som akutteamet minskade deras osäkerhet vågade 

en del av sjuksköterskorna inte alltid kalla på akutteamet. Det var på grund av osäkerhet om 

det var befogat eller inte. Oftast upplevde sjuksköterskorna att akutteamet hade en negativ 

attityd samt hade orealistiska förväntningar då allt förväntades vara klart innan de kom fram 

till patienten vilket orsakade ännu mer osäkerhet (Astroth, Woith, Stapleton, Degitz & 

Jenkins, 2013).  

 Anhörigas närvaro under ett hjärtstopp upplevdes av sjuksköterskorna som 

påfrestande och som en oro, speciellt vid dåligt resultat av HLR. Det blev mycket starka 

känslor då anhöriga hade gått till attack mot personal i situationer där patienter inte gått att 

rädda. Det uppfattades obehagligt och gav sjuksköterskorna skuldkänslor (Laws, 2001). 
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5.3 STRESS OCH KAOS UNDER HJÄRTSTOPP  

Sjuksköterskorna i två av studierna förknippade hjärtstopps situationer med panikkänslor. De 

beskrev första reaktionen som kamp och flykt känslor blandat med panik. Känslorna uppkom 

på grund av att de kände sig oförberedda både inför arbetsuppgiften och känslomässigt. Det 

fanns inte utrymme för att tänka utan de var tvungna att agera direkt vilket skapade stress, 

osäkerhet, förvirring, kaos och panik (Ranse & Arbon, 2008; Sjöberg et al., 2015). 

Hjärtstopps situationer upplevdes både fysiskt och psykiskt påfrestande och det var svårt att 

uppskatta tid, ta avstånd från känslor och följa instruktioner i den kaotiska situationen.  Att 

hantera administrationen av läkemedel upplevdes väldigt obehagligt och stressande på grund 

av rädslan för att göra fel. När ett hjärtstopp skedde på natten eller på helgen upplevdes det 

som mer kaotiskt för att det tog längre tid för läkare att närvara (Sjöberg et al., 2015). 

Enligt Laws (2001) studie svarade hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna att 

utförandet av HLR på en allmän vårdavdelning upplevdes som den mest stressade händelsen i 

deras arbete. Den känslomässiga stress som uppstod i samband med att utföra HLR upplevdes 

på grund av dåligt med resurser, brist på personal och bristande tillgänglighet. Mer erfarna 

sjuksköterskor kände sig mindre stressade för de upplevde sig ha mer kontroll över en 

hjärtstopps situation. De kände sig även tryggare när de arbetade tillsammans med erfarna 

sjuksköterskor än med nyutexaminerade (Laws, 2001).   

En annan stressande upplevelse sjuksköterskorna beskrev gällande hjärtstopp 

var den emotionella stress som uppstod vid otydliga beslut angående att ej inleda HLR. Ett 

hjärtstopp kan drabba patienten fort utan förvarning så beslut om HLR hinner inte alltid att 

diskuteras (Laws, 2001). Det fanns en hel del känslomässiga reaktioner i samband med krav 

att återuppliva patienter med hög ålder och sjukdom när HLR beslut saknades. Om det inte 

fanns något HLR beslut på patienten måste HLR påbörjas trots deras personliga åsikter då 

personalen uppfattade det som meningslöst och ovärdigt för att patienten var svårt sjuk 

och/eller gammal (Laws, 2001; Sævareid & Balandin 2011). Sjuksköterskorna upplevde det 

ovärdigt att återuppliva någon som kanske inte vill det och som inte fick möjlighet att prata 

om HLR beslut. Trots att patienten är döende och det är uppenbart att personen inte bör 

återupplivas har sjuksköterskor enligt juridisk mening inte rätt att utesluta HLR om inget 

beslut tidigare tagits. Att knäcka revbenen på dessa sjuka och/eller gamla patienterna ansåg 

sjuksköterskorna vara mycket oetiskt. De upplevde att det var mer värdigt att ge patienterna 

ett lugnt och stillsamt slut än att de skulle vakna upp i ett värre skick än de var i innan 

hjärtstoppet. Det upplevdes även som svårt att inte utföra HLR på patienter som hade beslut 

för att HLR ej skulle göras (Sævareid & Balandin, 2011).                                                             
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 I Sjöberg et al., (2015) studie ansåg sjuksköterskorna att antalet deltagare under 

återupplivningen också var en stressfaktor. Fem var det mest ultimata antalet deltagare i 

rummet då fler oftast utgjorde kaos i rummet och färre upplevdes som stressande. Ibland 

användes mekanisk bröstkompressions maskin (LucasTM) vilket beskrevs som positivt och 

mindre stressande. Ingen personal behövdes till kompressioner utan de kunde fokusera på att 

administrera läkemedel och andra huvuduppgifter.  

5.4 UPPLEVELSER EFTER DEN AKUTA FASEN  

Enligt Ranse och Arbons (2008) studie beskrev sjuksköterskorna att de trots alla känslor såg 

deltagandet i en återupplivningssituation som en förmån till att öka deras lärande och 

kunskap. Det var intressant, spännande och en fantastisk erfarenhet som efter det akuta skedet 

gav mer kunskap och självförtroende inom området. 

Enligt Laws (2001) upplevde sjuksköterskorna efter den akuta fasen en 

ihållande trötthet som uppkom i anslutning till att adrenalinpåslaget försvann. 98 % av 31 

stycken sjuksköterskor upplevde några kvarvarande känslomässiga effekter av att ha utfört 

HLR. Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att kunna frigöra sig från de obehagliga 

känslorna som suttit kvar efter utförandet av HLR (Ibid). Stöd och hjälp genom 

reflektionstillfällen efter återupplivningssituationen underlättade sjuksköterskornas förmåga 

att utvecklas i deras yrkesroll och som grupp. Det gav även utrymme till positiv feedback och 

minskade risken för att ta med sig negativa och obearbetade känslor hem efter arbetspasset 

(Sjöberg et al., 2015). Sjuksköterskorna menade att obehagliga minnen från tidigare 

hjärtstopp och HLR fanns kvar i deras tankar och framkallade ångest. HLR händelsen 

kopplade automatiskt deras känslor till obehaglig lukt av kroppsvätskor och spyor samt det 

otrevliga ljudet av sprickbildning på revbenen från bröstkompressioner. Deltagarna nämnde 

att personal hade behövt ta ledigt efter hjärtstopp på grund av deras fysiska och emotionella 

utmattning. Vissa sjuksköterskor valde till och med att lämna yrket som följd av den 

stressande händelsen (Laws, 2001). 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns för lite tid att ventilera och reflektera 

efter hjärtstoppshändelser och flertalet hade aldrig fått chansen till det (O'Donoghue et al., 

2015). Sjuksköterskorna beskrev att behovet av stöd och reflektion var större efter utförandet 

av HLR på yngre patienter då det upplevdes mer traumatiskt och emotionellt påfrestande 

(Sjöberg et al., 2015). Enligt Laws (2001) svarade hälften av deltagarna att de hade upplevt 

starka känslor vid tidigare hjärtstopp och var bekymrade över hur det skulle påverka deras 

fysiska och känslomässiga reaktioner i framtiden. För att lösa känslomässiga reaktioner till 
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HLR behövdes reflektion av händelsen efteråt samt någon hemma att kunna ventilera sina 

känslor med.  

5.5 RESULTATSAMMANFATTNING  

Hjärtstopps situationer upplevdes både fysiskt och psykiskt påfrestande och de flesta 

sjuksköterskor hade upplevt någon form av stress efteråt.  Sjuksköterskorna kände oro vid 

hjärtstoppssituationer på grund av bristande självförtroende, rädslan att göra fel och rädslan 

för att skada patienten. Oerfarna sjuksköterskor upplevdes mer stressade under HLR och var 

osäkra på sina roller. Trots alla känslor såg sjuksköterskorna deltagandet i en hjärtstopps 

situation som en förmån till deras lärande och utveckling i yrkesrollen. Kommunikationen och 

lagarbete där fem deltagare ansågs som det mest ultimata, upplevdes positivt under ett 

hjärtstopp vilket de ansåg vara avgörande för ett bra teamarbete. Samtal och reflektion efter 

den akuta fasen ansågs betydelsefullt för utveckling av yrkesrollen samt för bearbetning av 

känslor som uppstod efteråt, vilket det oftast inte fanns utrymme till under arbetspasset.  

6. DISKUSSION 

6.1 METODDISKUSSION  

Metoden som valdes var en litteraturstudie med deskriptiv design då det ansågs vara passande 

för att det skapade en bra insikt inom kunskapsområdet och gav mycket material under kort 

tid. Det gav även en inblick i hur kunskapsläget ser ut i dagsläget (Polit & Beck, 2012).  

Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, PubMed och Psychinfo. De valdes för 

att databaserna hade ett stort utbud inom medicin och omvårdnad samt var igenkännande 

databaser sedan tidigare. PubMed innehåller framför allt medicinsk vetenskap och i CINAHL 

finns vetenskaplig litteratur inom omvårdnad (Kristensson, 2014). PsycINFO täcker forskning 

inom psykologi som är riktad mot omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013).  

Sökorden valdes efter syftet och CINAHL headings, MESH och Term Findes 

användes för att få rätt sökord till tillhörande databas. Även om söktermer använts i respektive 

databas kunde kanske en bredare sökning erhållits om fler sökord och databaser hade använts. 

Efter översättning av det meningsbärande ordet upplevelser framkom experience och life 

change event som användes i test sökningen. De sökorden gav inga relevanta träffar för syftet 

och byttes ut till nurse attitude som gav bättre resultat. Kombinationer med booleska fraserna 

AND och OR nyttjades för att få variation i sökningarna. Frasen OR användes i en sökning 
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och skulle ge ett bredare resultat. Sökningen gav bara dubbletter på artiklar som redan hade 

valts ut.  

Sökningarna begränsades till peer-reviewed som enligt Polit och Beck (2012) 

bör användas för att få bra vetenskaplig kvalité på omvårdnadsforskningen som sökts fram. 

Begränsningen av publicerings år gjordes till 2000-2016 för att få relativt ny forskning vilket 

kunde ha begränsats ytterligare för att enbart få ny forsknings resultat. Forsberg och 

Wengström (2008) menar att forskning och vetenskapliga artiklar är en färskvara. Äldre 

användbart material kan ha försvunnit i begränsningen vilket kan vara en nackdel. Artiklarna 

begränsades med engelsk text för att språket skulle kunna hanteras vilket kan ha uteslutit 

relevant forskning på annat språk.  

Då syftet fokuserade på sjuksköterskors upplevelser resulterade det i att 

majoriteten av studierna var kvalitativa vilket ansågs lämpligt då Forsberg och Wengström 

(2013) anser det betydelsefullt att använda kvalitativa studier när upplevelser beskrivs. I brist 

på sökresultat inkluderades studier med mixad och kvantitativ metod vilket kan vara en fördel 

för resultatet. Granskär och Höglund-Nielsen (2012) skriver att det är en styrka att ha med 

både kvantitativa och kvalitativa studier i resultatet för att det visar fenomenet ur olika 

perspektiv och ger en bredare förståelse. Dock hade det varit önskvärt med fler kvalitativa 

artiklar eftersom det är upplevelser av ett fenomen som undersökts.  

Intresset var att få fram sjuksköterskors upplevelser oavsett erfarenhet och 

avdelning. Därför inkluderades alla sjuksköterskor som jobbar på sjukhus. Ytterligare 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle ha ett etiskt godkännande vilket alla hade. 

Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om prehospitala hjärtstopp för att det kunde 

innefatta studier med annan yrkeskategori än sjuksköterska och på andra platser än sjukhus. 

Studier om hjärtstopp på barn exkluderades för att behandlingen på barn är annorlunda 

jämförelsevis med vuxna. Upplevelser från övrig personal valdes också bort då fokus var på 

sjuksköterskor.  

Granskning av artiklarna gjordes med hjälp av Kristenssons (2014) 

granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod då det var igenkännbart sedan tidigare. 

Valda artiklar granskades enskilt för att sedan gemensamt besluta kvalitén på studierna där 

artiklarna delades in i hög, medelhög och låg kvalité. Forsberg och Wengström (2013) anser 

att trovärdigheten och tillförlitligheten stärks i en litteraturöversikt om studier med hög kvalité 

används och att det ger litteraturstudien svaghet om artiklar med låg kvalité inkluderas.    

Innehållsanalys valdes för att det ansågs vara ett lättförståeligt sätt att bearbeta 

och analysera resultatet. Kristensson (2014) beskriver innehållsanalys som en bra metod att 
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använda sig av vid mindre erfarenhet av forskning (Ibid). Det finns en risk att den egna 

förståelsen kan påverka analysprocessen (Forsberg & Wengström, 2013). Utgångspunkten 

under hela processen har varit att analysera artiklarna så objektivt som möjligt.  

 

6.2 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med ett 

hjärtstopp på sjukhus som innefattar upplevelser under och efter den akuta fasen. Artiklarna 

som redovisas i resultatet beskriver hur sjuksköterskorna upplever både fysisk och psykisk 

stress i hjärtstoppssammanhang. De kände oro och rädsla för sin egen kompetens som kunde 

påverka patientens tillstånd. Stress, förvirring och osäkerhet upplevdes större hos nyare och 

mindre erfarna sjuksköterskor. Det kan vara svårt att veta hur en situation upplevs och utförs i 

verkligheten om inga praktiska erfarenheter finns utan endast teori och utbildning inom 

omvårdnadssituationen. Därför anses det betydelsefullt att ha både praktisk och teoretisk 

erfarenhet innan sjuksköterskor själva ställs inför situationen. Benner (1993) anser att en 

situation för sjuksköterskor omfattar mycket mer än vad endast teorin redogör för och kan 

bara upplevas i verkligheten för att kunna förstås. 

Resultatet påvisar att framförallt oerfarna sjuksköterskor upplevde det svårt att 

hitta sin roll i ett hjärtstopps arbete samt att många har för lite erfarenhet och dåligt med 

kunskap gällande hjärtstopp och HLR. En del sjuksköterskor i studierna beskrev defibrillering 

som en ny arbetsuppgift som tidigare bara utförts av läkare och specialistsjuksköterskor. Det 

är förvånande med tanke på att i Sverige måste alla sjuksköterskor utbildas i defibrillering 

(Rogal et al., 2009). ICN:S etiska kod (2014) menar att det är sjuksköterskors ansvar att hålla 

sig uppdaterad angående ny kunskap och att inte undvika arbetsuppgifter på grund av 

kunskapsbrist.  

Många sjuksköterskor i studierna förknippade hjärtstopp med stress och 

panikkänslor på grund av att de kände sig oförberedda både fysiskt och psykiskt. Att kaos och 

stress uppstår runt patienten under HLR är ganska självklart inom rimliga gränser då ett liv 

står på spel. Ett stresspåslag till en viss gräns kanske kan ge bättre fokus och öka 

koncentrationsförmågan under kritiska händelser. Uppstår panikkänslor under utförandet kan 

det drabba patientsäkerheten och det borde vara sjuksköterskans eget ansvar att se till att 

överlämna uppgifterna till någon annan om panikkänslor uppstår. 

Många av sjuksköterskorna upplevde även emotionell stress efter att hjärtstoppet 

var avslutat och en del mådde så dåligt av händelsen att de behövde ledighet eller i värsta fall 

säga upp sig. En tanke av vad det kan bero på är brist av stöd och hjälp efter själva händelsen. 
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På en del arbetsplatser hann de inte ens prata av sig om händelsen utan var direkt tvungna att 

gå vidare till nästa patient. I Larsson och Engströms (2012) studie ansåg sjuksköterskorna att 

reflektion var av stor betydelse både känslomässigt och för att vården skulle kunna förbättras. 

Uppföljningen efter ett hjärtstillestånd var bristfällig vilket sjuksköterskorna önskade skulle 

bli bättre för deras och kommande patienters skull (Ibid). Det här tyder på att reflektion efter 

ett hjärtstopp borde vara en rutin på alla avdelningar för att sjuksköterskorna ska kunna gå 

vidare och inte må dåligt över händelsen lång tid framöver. Om regelbunden reflektion görs så 

kanske inte inblandad personal behöver ledighet för att återhämta sig och stannar kvar på 

avdelningen vilket är en fördel för alla parter. Att låta personalen reflektera allmänt över 

dagens arbete innan slutet på arbetspasset kan skapa bättre rutiner och sammanhållning i 

personalgruppen. Har sjuksköterskor reflektion som rutin kanske det är större chans att det 

blir av efter mer påfrestande händelser som efter ett hjärtstopp. Pups, Weyker och Rodgers 

(1997) studie tyder på att sjuksköterskor som var delaktiga i återupplivningssituationer 

upplevde många gånger etiska dilemman och känslomässig stress. Stressen och känslorna 

upplevdes mindre om personalen fick chans till att ventilera känslorna efter händelsen. 

Hjärtstopp och dödsfall upplevdes olika stressande beroende på utbildning och arbetsuppgift 

sjuksköterskorna hade under arbetet (Ibid). 

Enligt egna erfarenheter ställs sjuksköterskor på sjukhus ofta inför etiska 

aspekter och ett hjärtstopp är en situation som kan vara etiskt svår. Sjuksköterskor måste 

påbörja HLR om inget beslut om att HLR ej ska utföras finns på patienten vilket kan leda till 

etiska problem när patienten är svårt sjuk och/eller gammal. Det kan upplevas ovärdigt att 

påbörja HLR och knäcka revben istället för att ge patienten ett lugnt och värdigt slut. Som 

sjuksköterska arbetas det efter godhetsprincipen vilket i hjärtstoppssituationer kan bli en 

konflikt då det finns situationer där HLR inte nödvändigtvis innebär att göra gott. Då uppstår 

en konflikt mellan att göra gott och ens plikt som sjuksköterska. Sandman och Kjellström 

(2013) beskriver godhetsprincipen som en skyldighet att minska och förebygga skada samt 

främja det goda. Det är en svår uppgift att veta hur mycket gott som ska göras och vart 

gränserna ska sättas. Då har konsekvensetiken en stor betydelse för vilka handlingar som ska 

göras, den syftar på att det som har etiskt värde är konsekvenserna som blir av handlingarna 

sjuksköterskorna utför (Ibid.)  

Enligt resultatet upplevde erfarna sjuksköterskor sig mer säkra under en 

hjärtstoppssituation än nyutexaminerade. Sjuksköterskor oavsett erfarenhet kände sig tryggare 

när de arbetade tillsammans med erfarna sjuksköterskor. Genom resultatet påvisade det att 

sjuksköterskor behöver en erfaren sjuksköterska i arbetslaget, dels för att känna sig trygg och 
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för att själva genom expertsjuksköterskan kunna utvecklas och stiga i sin yrkesroll från stadie 

ett och uppåt. Benner (1993) förklarar att expertsjuksköterskan är ett steg före och beredd på 

oförutsägbara händelser. De har utformat en klinisk blick och kan utefter varje enskild 

patients tillstånd och anamnes förutse kommande sjukdomsförlopp. Det är viktigt för 

patientens välbefinnande att expertsjuksköterskan finns i arbetslaget i det akuta 

omvårdnadsarbetet (Ibid).  

Studiernas urval av deltagare kan ha en betydelse för det här resultatet då 

majoriteten av deltagarna var kvinnor. Hade fler män deltagit i studierna hade kanske 

upplevelserna varit annorlunda då kvinnor och män kan reagera och hantera kritiska händelser 

på olika sätt. Sjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerande yrke så det är inte förvånande att 

fler kvinnor deltagit. Hade fördelningen mellan kvinnor och män varit lika så hade resultatet 

antagligen sett annorlunda ut. Trots det grundas resultat på flera kvalitativa studier där urvalet 

av deltagare var litet och upplevelserna blir väldigt individuella så det blir svårt att få ett 

generaliserbart resultat.  

Resultatet påvisar att många sjuksköterskor trots flera års utbildning känner en 

stor osäkerhet inför en så väsentlig arbetsuppgift som hjärtstoppsituationer. Detta är 

möjligtvis ett tecken på att utbildning i HLR många gånger är bristfällig.  Kontinuerliga 

utbildningar på varje arbetsplats borde införas i hela världen för att skapa bättre rutiner och 

säkrare sjuksköterskor vilket i slutändan kan förbättra patientvården. Enligt Lee och Low 

(2010) så skulle en högre status och mer utbildning frambringa positiva förändringar för 

sjuksköterskerollen, upplevelserna och självförtroendet i samband med hela 

omvårdnadsarbetet vid hjärtstopp. Benner (1993) menar att expertsjuksköterskan kan ramla 

ner till ett lägre stadie när oväntade omvårdnadssituationer uppstår och kunskaperna är 

bristfälliga. Hjärtstopp är för många en ovan situation att hamna i och för att behålla 

expertsjuksköterskornas kompetens och erfarenhet kanske det krävs mer forskning och 

utbildning inom ämnet.  

6.3 SLUTSATS  

Litteraturöversikten påvisar vilken känslomässig påverkan ett hjärtstopp kan ha för 

sjuksköterskor och på deras osäkerhet i den akuta situationen. Sjuksköterskor behöver bli 

säkrare på sin roll under ett hjärtstopp samt bibehålla sin kunskap genom mer utbildning. Fler 

kontinuerliga HLR utbildningar samt reflektioner efter händelserna skulle kunna minska 

sjuksköterskornas osäkerhet och stress inför återupplivningssituationer. När oväntade 

omvårdnadssituationer som när ett hjärtstopp uppstår och sjuksköterskors kunskaper är 
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bristande påverkas vården och patientsäkerheten av deras osäkerhet och stress. Hjärtstopp är 

för många en ovan situation att hamna i och för att behålla sjuksköterskornas kompetens och 

erfarenhet krävs mer utbildning inom HLR. 

6.4 KLINISKA IMPLIKATIONER  

Resultatet påvisar att mer kontinuerlig utbildning krävs inom HLR både praktiskt och 

teoretiskt. Verkliga scenarioträningar tillsammans med andra yrkesgrupper är ett förslag för 

att sjuksköterskor ska känna sig mer säkra på sin roll och kompetens under ett hjärtstopp. Det 

framgår även att tillfällen för reflektion efter den akuta fasen är av stor betydelse för att kunna 

bearbeta känslor och utvecklas i yrkesrollen. Det blir en klinisk nytta för att sjuksköterskorna 

blir säkrare och tryggare i hjärtstopps situationer och kan arbeta mer patientsäkert. 

Sjuksköterskorna kan genom reflektion och mer utbildning hantera situationerna bättre och på 

så sätt inte behöva ledighet för att återhämta sig vilket gynnar patienterna, arbetsplatsen och 

samhället.  

6.5 FÖRSLAG PÅ YTTERLIGARE FORSKNING   

Studiens resultat visar på att det är mycket negativa upplevelser av ett hjärtstopp framför allt 

hos oerfarna sjuksköterskor. Det kan behövas mer forskning för att ta reda på hur 

upplevelserna kan förbättras trots mindre erfarenhet. Samt att ta reda på hur utbildningar kan 

förbereda sjuksköterskorna inför situationen på bästa sätt. Det är även betydelsefullt med flera 

studier inom det här området för samhället så att dagens sjuksköterskor slipper känna sig 

osäkra och stressade i hjärtstoppssituationer vilket ökar patientsäkerheten.  

Det vore också intressant att göra studien utifrån ett genusperspektiv och se hur 

upplevelsen i samband med ett hjärtstopp skiljer sig mellan män och kvinnor.  

 

 

 
 
 



 20 

7. REFERENSLISTA  

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 203-220). Lund: Studentlitteratur.  

 

Benner, P. (1993). Från novis till expert: mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Chua, W., Mackey, S., Ng, E., & Liaw, S. (2013). Front line nurses' experiences with 

deteriorating ward patients: a qualitative study. International Nursing Review, 60(4), 501-509. 

doi:10.1111/inr.12061 

 

*Dwyer, T., Williams, L., & Mummery, K. (2007). Nurse-initiated defibrillation? Reality or 

rhetoric. Nursing In Critical Care, 12(6), 270-277. 

 

Eikeland, A., Haugland, T., & Stubberud, D-G. (2011). Omvårdnad vid hjärtsjukdomar. I H. 

Almås, D-G. Stubberud & R. Gronseth (Red.), Klinisk omvårdnad 1 (s. 207-243). Stockholm: 

Liber AB.  

 

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Finnström, B. (2014). Den professionella sjuksköterskan i dagens vård. I E, Dahlborg-

Lyckhage (Red.), Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne (s. 60-84). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur & kultur.  

 

*Hui, G. C., Low, L. P., & Lee, I. S. (2011). ICU nurses’ perceptions of potential constraints 

and anticipated support to practice defibrillation: A qualitative study. Intensive & Critical 

Care Nursing, 27(4), 186-193. doi:10.1016/j.iccn.2011.04.007 

 

Jensen-Urstad, M., & Linde, C. (2015). Plötslig hjärtdöd. I P. Insulander & M. Jensen-Urstad 

(Red.), Arytmier: Mekanismer, utredning och behandling (s. 175-180). Lund: Studentlitteratur 

AB.  



 21 

 

Josipovic, P., Webb, M., & Mc Grath, I. (2009). Basic life support knowledge of 

undergraduate nursing and chiropractic students. Australian Journal Of Advanced Nursing, 

26(4), 58-63. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Larsson, R., & Engström, Å. (2013). Swedish ambulance nurses' experiences of nursing 

patients suffering cardiac arrest. International Journal Of Nursing Practice, 19(2), 197-205. 

doi:10.1111/ijn.12057 

 

*Laws, T. (2001). Examining critical care nurses' critical incident stress after in hospital 

cardiopulmonary resuscitation (CPR). Australian Critical Care, 14(2), 76-81. 

Lee, I., Low, L. (2010). Nurses role in the early defibrillation of cardiac patients: Implications 

for nursing in Hong Kong. Contemporary Nurse, 35, 88-94.  

Lyneham, J., Parkinson, C., & Denholm, C. (2009). Expert nursing practice: a mathematical 

explanation of Benner's 5th stage of practice development. Journal Of Advanced Nursing, 

65(11), 2477-2484. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05091.x 

 

Mancini, M.E, & Bubien, R. (2007). Care of patients with sudden cardiac death, cardiac 

arrest, and life-threatening dysrythmias. I D. Moser & B. Reigel (Red.), Cardiac nursing. (s. 

858-863). Collingwood: SAUNDERS  

 

*Mäkinen, M., Niemi-Murola, L., Kaila, M., & Castrén, M. (2009). Nurses' attitudes towards 

resuscitation and national resuscitation guidelines-Nurses hesitate to start CPR-D. 

Resuscitation, 80(12), 1399-1404. doi:10.1016/j.resuscitation.2009.08.025 

 

Nilsson, P-H. (2013). Akutmedicin. I N. Grefberg (Red.), Medicinboken (s. 16-67). 

Stockholm: Liber AB.  

 



 22 

*O'Donoghue, S. C., DeSanto-Madeya, S., Fealy, N., Saba., C. R., Smith, S., & McHugh, A. 

T. (2015). Nurses' Perceptions of Role, Team Performance, and Education Regarding 

Resuscitation in the Adult Medical-Surgical Patient. MEDSURG Nursing, 24(5), 309-317. 

 

Palmer, S. J. (2015). Nursing the out-of-hospital cardiac arrest patient: use of therapeutic 

hypothermia. British Journal Of Cardiac Nursing, 10(7), 335-344. doi: 

http://dx.doi.org/10.12968/bjca.2015.10.7.335 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research- Generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Pups, G., Weyker, J., & Rodgers, B. (1997). Nurses' reactions to participation in 

cardiopulmonary resuscitation on the nursing unit. Clinical Nursing Research, 6(1), 59-70. 

 

*Ranse, J., & Arbon, P. (2008). Graduate nurses' lived experience of in-hospital resuscitation: 

a hermeneutic phenomenological approach. Australian Critical Care, 21(1), 38-47. 

 

Rogal, S., Finn, J., & Jacobs, I. (2009). Cardiac arrest resuscitation policy and practice: a 

survey of Western Australian hospitals. Australian Journal Of Advanced Nursing, 27(1), 14-

20 

 

Sadrawi, M., Sun, W., Ma, M. H., Dai, C., Abbod, M. F., & Shieh, J. (2016). 

Cardiopulmonary Resuscitation Pattern Evaluation Based on Ensemble Empirical Mode 

Decomposition Filter via Nonlinear Approaches. Biomed Research International, 1-6. 

doi:10.1155/2016/4750643 

 

Sánchez, B., Algarte, R., Piacentini, E., Trenado, J., Romay, E., Cerdà, M., & ... Quintana, S. 

(2015). Low compliance with the 2 minutes of uninterrupted chest compressions 

recommended in the 2010 International Resuscitation Guidelines. Journal Of Critical Care, 

30(4), 711-714. doi:10.1016/j.jcrc.2015.03.001 

 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

http://dx.doi.org/10.12968/bjca.2015.10.7.335


 23 

*Sævareid, T. J., & Balandin, S. (2011). Nurses' perceptions of attempting cardiopulmonary 

resuscitation on oldest old patients. Journal Of Advanced Nursing, 67(8), 1739-1748. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05622.x 

 

*S Astroth, K., M Woith, W., Stapleton, S. J., Degitz, R. J., & Jenkins, S. H. (2013). 

Qualitative exploration of nurses' decisions to activate rapid response teams. Journal Of 

Clinical Nursing, 22(19/20), 2876-2882. doi:10.1111/jocn.12067 

 

*Sjöberg, F., Schönning, E., & Salzmann‐ Erikson, M. (2015). Nurses' experiences of 

performing cardiopulmonary resuscitation in intensive care units: A qualitative study. Journal 

Of Clinical Nursing, 24(17-18), 2522-2528. doi:10.1111/jocn.12844 

 

Strömberg, A. (2009). Cirkulation. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: 

hälsa och ohälsa (s.249-279). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Svenska rådet för hjärt- lungräddning. (2016a). Kan jag drabbas?. Hämtad 29 augusti, 2016, 

från Svenska rådet för hjärt- lungräddning, http://www.hlr.nu/fakta-riktlinjer/kan-jag-drabbas/ 

 

Svenska rådet för hjärt- lungräddning. (2016b). Skillnad hjärtstopp och hjärtinfarkt. Hämtad 

25 augusti, 2016, från Svenska rådet för hjärt- lungräddning, http://www.hlr.nu/fakta-

riktlinjer/skillnad-hjartstopp-och-hjartinfarkt/ 

 

Svenska rådet för hjärt- lungräddning. (2012). Hjärtstopp på sjukhus behandling och 

utbildning. Hämtad 29 augusti 2016, från Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 

http://www.hlr.nu/wp-content/uploads/Hjartstopp-pa-sjukhus-rev-2012.pdf 
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Bekvämlighetsurval. 
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Bilaga 3. Exempel på analysprocess 

 

Meningsenhet Kondensering  Kod Kategori  
Sjuksköterskor 

påpekar 

betydelsen av 

reflektion efter 

svåra händelser 

innan de avslutar 

sitt arbetspass. 

Samtal 

underlättade 

förmågan att 

utvecklas, ge 

utrymme till 

beröm och 

negativa känslor 

tas inte med hem 

Sjuksköterskor 

upplevde stort 

behov av att prata 

om händelsen 

kring hjärtstoppet. 

Samtal efter akuta 

händelser 

underlättar för 

utveckling och 

bearbetning  

Behov av samtal 

och bearbetning  

Upplevelser 

efter den akuta 

fasen  

Sjuksköterskor 

tvivlade på sin 

förmåga att fatta 

beslut 

Sjuksköterskorna 

ifrågasatte sin 

kompetens och sig 

själva 

Dåligt 

självförtroende  

att känna sig 

osäker under 

hjärtstopp 
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