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ABSTRAKT 

Bakgrund: Att arbeta som ambulanssjuksköterska inom prehospital sjukvård ställer stora 

krav på att kunna ta snabba beslut, ofta baserade på bristfällig information. Hjärtstopp utanför 

sjukhuset är en av dessa situationer där prognosen ofta är dålig och statistik visar på låg 

överlevnad. Som stöd vid prehospital återupplivning finns medicinska riktlinjer men dessa 

kan ibland vara otillräckliga vad gäller etiska överväganden i komplexa situationer. 

 

Syfte: Beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att avbryta/avstå prehospitala 

återupplivningsförsök med HLR bland personer med plötsligt hjärtstopp. 

 

Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning med deskriptiv design. Vetenskapliga 

studier inkluderades från databaserna Cinahl och PubMed. I analysen användes kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats.  

 

Resultat: Resultatet baseras på tretton vetenskapliga studier och utifrån dessa bildades ett 

övergripande tema; Upplevelsen av behovet att skapa kontroll i en etiskt komplex situation 

samt två huvudkategorier som var; Faktorer som påverkar beslutsfattandet och 

Känslomässiga upplevelser relaterade till kollegor. Faktorer som påverkade upplevelsen av 

beslutsfattandet om av avsluta eller avstå HLR var olika patientgrupper, information, 

exponering för anhöriga och åskådare, tillgång till beslut om att avstå HLR, riktlinjer och 

kompetens samt viljan att skapa värdighet. Situationer kunde upplevas på olika sätt mellan 

ambulanssjuksköterskor vilket skapade friktion och frustration sinsemellan. För att minska 

känslan av osäkerhet i beslutsfattandet söktes stöd hos kollegor och andra professioner.  

 

Slutsats: Ambulanssjuksköterskorna upplevde att HLR-situationerna kunde vara komplexa 

och att de behövde få kontroll över situationen för att kunna fatta rätt beslut baserat på en rad 

olika faktorer. Friktion och osäkerhet kunde uppstå mellan kollegor på grund av olika åsikter 

kring att avbryta/avstå återupplivning vilket kunde upplevas frustrerande. Stöd hos kollegor 

eller andra professioner söktes för att uppleva sig mer trygga i sina beslut om att avsluta eller 

avstå återupplivning.  

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, avbryta/avstå återupplivning, ICN:s etiska kod, 

prehospital vård, upplevelser.  
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ABSTRACT 

Background: Working as an ambulance nurse within pre hospital healthcare places great 

demands on making quick decisions, often based on inadequate information. Cardiac arrest 

outside the hospitals is one of those situations. The prognosis is often poor, with a statistically 

low survival rate. As support there are medical guidelines in place for resuscitation but these 

may sometimes be insufficient regarding ethical considerations in complex situations.  

Aim: The purpose was to describe ambulance nurses experiences of terminating/abstaining 

from prehospital resuscitation with CPR among people with sudden cardiac arrest.  

Method: The chosen method was a literature review with systematic search with descriptive 

design. Scientific studies were included from the databases Cinahl and PubMed. The analysis 

used qualitative content analysis with inductive approaches.  

Results: The result is based on thirteen scientific studies and from this an overall theme was 

formed; the experience of the need to create control in an ethically complex situation and two 

main categories were formed; Factors that influence decision making and Emotional 

experiences related to colleagues. Factors that influenced the experience of decision-making 

on whether to terminate or abstain CPR were different patient groups, information, exposure 

to relatives and spectators, access to decisions to abstain CPR, guidelines and competence and 

the desire to create dignity. Situations could be experienced in different ways between 

ambulance nurses, which created friction and frustration among themselves. In order to 

reduce the feeling of uncertainty in decision-making, support was sought from colleagues and 

other professions. 

 

Conclusion: The ambulance nurses experienced that the CPR situations could be complex 

and that they needed to gain control of the situation in order to be able to make the right 

decisions based on a number of different factors. Friction and insecurity could arise between 

colleagues because of different opinions which could be experienced frustrating. Support 

from colleagues or other professions was sought to feel more secure in their decisions to 

terminate or abstain resuscitation. 

 

Keywords: Ambulance nurse, experiences, ICN Code of Ethics, prehospital care, 

terminate/abstain resuscitation
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Prehospitala hjärtstopp och återupplivning 

Internationella studier visar att ungefär 10 %  överlever hjärtstopp som sker utanför sjukhus 

och av dessa får många bestående skador på hjärtmuskel, andra organ och nedsättning av 

viktiga neurologiska funktioner (Baker & Lee, 2016; Eid, Abourgergri, Albaeni, & Chandra-

Strobos, 2017). Varje år drabbas 5000-10 000 personer i Sverige av prehospitalt hjärtstopp. 

Vid hälften av dessa fall påbörjas hjärt- och lungräddning (HLR) och i Sverige överlever ca 

11 % av de personer där HLR påbörjats (Herlitz, 2017). Forskning visar att chansen att 

överleva prehospitalt hjärtstopp ökar om ambulanspersonalen har erfarenhet, högre utbildning 

och praktisk träning inom HLR (Fischer et al., 2010). HLR är en metod för att upprätthålla 

cirkulationen i kroppen genom bröstkompressioner och inblåsningar. För att öka chanserna 

för överlevnad finns en ”kedja som räddar liv”. Den går ut på att tidigt identifiera 

varningssignaler och larma för att tidigt påbörja HLR för att vinna tid och upprätthålla 

cirkulationen, att tidigt defibrillera för att återstarta hjärtat samt ge en god eftervård vid 

hjärtstopp för att bevara god livskvalitet (Berdowski, Beekhuis, Zwinderman, Tijssen, & 

Koster, 2009; Strömsöe et al, 2014).  

 

1.2 Behandlingsriktlinjer 

I Sverige ansvarar varje län för sitt akutsjukvårdssystem med sina egna riktlinjer. Medicinska 

behandlingsriktlinjer finns som ett verktyg för den svenska akutsjukvården för att lättare 

kunna fatta rätt beslut (Strömsoe et al., 2014). De riktlinjer som finns kan inte täcka alla 

situationer som kan uppstå och som personalen kan ställas inför. Ambulanssjuksköterskor 

måste alltid använda sin kunskap, erfarenhet, skicklighet och egna bedömningar när det gäller 

beslut kring prehospital återupplivning. Grundregeln är att ambulanssjuksköterskor alltid ska 

påbörja HLR på personer som drabbats av ett plötsligt oväntat hjärtstopp utanför sjukhus och 

råder det minsta tvekan i frågan om HLR ska påbörjas eller inte så ska HLR alltid påbörjas 

(Agard, Herlitz, Castren, Jonsson, & Sandman, 2012). Är det däremot uppenbart för 

ambulanssjuksköterskorna att andningsfunktion eller spontan cirkulation inte går att återställa 

ska HLR inte påbörjas (Erbay, 2014; Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening 

& Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). Det kan till exempel vara när personen har 

tydliga skador som inte är förenliga med liv eller där det finns tydliga dödstecken så som 

likstelhet och likfläckar (Erbay, 2014). Det finns kriterier för när det är befogat att 

ambulanssjuksköterskor avbryter påbörjad HLR på vuxna personer, förutsatt att det inte finns 

skäl att misstänka att patienten är förgiftad, nedkyld, gravid eller varit med om ett 

drunkningstillbud. Kriterierna som råder är att hjärtstoppet inte var bevittnat, HLR har inte 

utförts av personer på platsen innan ambulans anlände, det tog mer än 15 minuter för 

ambulanssjuksköterskorna att komma fram till patienten från tiden de fick larmet och arytmin 

som ambulanssjuksköterskorna registrerade vid ankomst var asystoli. 

Ambulanssjuksköterskorna kan även välja att avbryta HLR på vuxna om asystoli förelegat 

kontinuerligt i 20 minuter trots avancerad HLR eller om det finns beslut taget av ansvarig 

läkare om att inte starta HLR på en terminalt sjuk patient (Svenska Läkaresällskapet, Svensk 

sjuksköterskeförening, & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). 
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1.3 Etiska dilemman 

Att hantera etiska dilemman innebär att i en svår situation, utan uppenbara rätt eller fel, kunna 

göra en teoretisk reflektion över mänskliga handlingar och värderingar och ta ställning utefter 

detta (Statens medicinsk-etiska råd [SMER], 2018). Personal inom ambulansverksamheten 

förväntas ta snabba beslut ofta baserade på bristfällig information och ibland krävs det etiska 

överväganden i beslutsfattandet. Ett av de etiska dilemman som ambulanssjuksköterskor 

förväntas hantera är att påbörja eller avsluta/avstå återupplivning. Då livslängden och 

multisjukligheten i många länder ökar kan påbörjad eller utdragen återupplivning bedömas 

som oetiskt och meningslöst när mer information kring patientens tillstånd och egna vilja 

finns tillgänglig. Att göra en korrekt bedömning och prognos kring patientens chanser till 

överlevnad och eventuella livskvalitet efter behandling kan vara svårt, framförallt i en 

prehospital miljö (Agard et al., 2012; Bossaert et al., 2015; Erbay, 2014). Forskning kring 

beslut om prehospital återupplivning baseras ofta på retrospektiv analys av data vid hjärtstopp 

genom kliniska register. Detta är bra verktyg för att kunna associera olika variabler och mäta 

till exempel patienters chans till överlevnad, tid till påbörjad HLR och 

läkemedelsadministrering. Dock beskriver inte data den komplexa upplevelsen hos dem som 

fattar beslut kring återupplivning (Anderson, Gott, & Slark, 2017). 

 

1.4 Teoretiskt ramverk 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod samlar och vägleder sjuksköterskor världen 

över till ett förhållningssätt som är gemensamt oberoende av nationella lagar. Varje 

bedömning som sjuksköterskan gör och varje beslut som tas inom omvårdnaden av patienten 

har en etisk dimension och kräver ett moraliskt ansvar. Koden menar att oberoende av ålder, 

kön, funktionsnedsättning eller tidigare sjukdom, sexuell läggning, hudfärg, nationalitet, 

social ställning eller politiska åsikter ska omvårdnad ges med respekt för patienten. En av 

dagens utmaningar är att frågeställningarna blir allt fler inom vården och handlar om hur 

patientens integritet ska bevaras, hur respekt ska visas, hur förutsättningar ska ges för 

delaktighet i daglig omvårdnad samt hur vårdåtgärder bör prioriteras. Varje sjuksköterska kan 

använda värdegrunden för omvårdnad individuellt eller för att hålla den etiska diskussionen 

levande tillsammans med kollegor för att utveckla god omvårdnad och vara en förebild. 

Sjuksköterskornas etiska kod har fyra områden som sammanfattar riktlinjerna för etiskt 

handlande. Dessa områden är; sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetare 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Sjuksköterskan och allmänheten innefattar att sjuksköterskans primära ansvar är riktat mot 

personer som är i behov av vård. Mänskliga rättigheter, värderingar och trosuppfattningar ska 

främjas och respekteras hos allmänheten och den enskilda personen. Sjuksköterskan ska även 

se till att patienter och anhöriga får korrekt och lämplig information som är kulturellt 

anpassad som underlag för vård och behandling. Social rättvisa och jämlikhet vad gäller 

resurser samt uppvisa professionella sidor som att visa respekt, att vara lyhörd, visa 

medkänsla, vara trovärdig och bevara integriteten är områden som sjuksköterskan bör beakta 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjuksköterskan och yrkesutövningen innebär att sjuksköterskan behöver upprätthålla sin 

yrkeskompetens genom kontinuerligt lärande samt kunna visa omdöme i att bedöma sin egen 
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och andras kompetens och ha förmågan att delegera ansvar. För att uppträda på ett sätt som 

ökar allmänhetens förtroende samt att yrkets anseende stärks ska sjuksköterskan sträva mot en 

vårdkultur som tillämpar ett etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Sjuksköterskan och professionen beskriver hur sjuksköterskan ska kunna tillgodogöra sig och 

tillämpa evidensbaserad vetenskap som ligger till grund för nya riktlinjer samt ta ställning mot 

oetiska förhållanden och metoder (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Sjuksköterskan och medarbetare handlar om att sjuksköterskan ska kunna skydda anhöriga 

och allmänheten när deras hälsa hotas av medarbetare eller andra människors agerande. För 

att främja en högre etisk medvetenhet bör sjuksköterskan ha ett gott samarbete med sina 

kollegor där stöd och vägledning sinsemellan är viktigt. ICN:s etiska kod kan användas på 

olika sätt i sjuksköterskans yrkesutövning, bland annat som vägledning där sjuksköterskan 

utifrån egen erfarenhet reflekterar över etiskt svåra situationer (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

 

1.5 Problemformulering 

Att arbeta inom prehospital sjukvård ställer krav på att ambulanssjuksköterskor i olika 

situationer ska kunna ta snabba beslut, ofta baserade på bristfällig information. En sådan 

situation är att möta patienter med hjärtstopp utanför sjukhuset där prognosen ofta är dålig 

och statistik visar på låg överlevnad. Medicinska riktlinjer finns som stöd vid prehospital 

återupplivning men kan ibland vara otillräckliga vad gäller etiska överväganden i komplexa 

situationer. Att ta beslut kring att avsluta eller avstå från att påbörja prehospital återupplivning 

kan vara svårt och varje situation är unik och upplevelsen av detta är individuell. Tidigare 

forskning har fokuserat på att mäta olika variabler och kvalitet vid prehospitala hjärtstopp, få 

studier finns redovisade som beskriver och sammanfattar upplevelsen hos de 

ambulanssjuksköterskor som tar beslut kring att avbryta/avstå prehospital återupplivning. Att 

beskriva upplevelsen av fenomenet kan öka kunskapen, medvetenheten och förståelsen inom 

valt område vilket kan ge en mer patientsäker och integritets- och värdighetsbevarande vård.      

  

2. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att avbryta/avstå 

prehospitala återupplivningsförsök med HLR bland personer med plötsligt hjärtstopp. 

 

3. METOD 

Studien utfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design med systematisk 

litteratursökning. Utifrån stöd av flödesschema för litteraturstudier och dess steg som beskrivs 

av Polit & Beck (2016) formulerades först en frågeställning och därefter ett syfte.  Sedan 

valdes en strategi för sökningen genom att hitta adekvata sökord och välja ut databaser. 

Därefter utfördes sökningen i databaserna och identifiering av artiklar relevanta mot studiens 

syfte valdes ut för genomläsning. I nästa steg granskades utvalda artiklar gällande kvalitet och 

lästes noggrant för att finna eventuella likheter. Sedan gjordes analys av materialet och tema 

och kategorier formades och sammanställdes därefter i litteraturstudiens resultat.   

 

3.1 Sökstrategi 

Sökorden identifierades utifrån bärande ord i studiens syfte och söktstrategin stämdes av med 

ämnesbibliotekarien på universitetsbiblioteket. Svenska MeSH användes för korrekt 

översättning av utvalda sökord från svenska till engelska. Databaserna som valdes ut var 

PubMed, Cinahl, PsycINFO och Arbline. I respektive databas användes deras egna sökord 

Thesaurus och Cinahl Headings. I PsycINFO och Arbline hittades inga relevanta träffar och 
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databaserna användes därför inte. De MeSH-termer i PubMed som användes var Emergceny 

medical technician, Emergency medical services, Decision making, Resuscitation, 

Cardiopulmonary resuscitation, Heart arrest och Out -of- hospital cardiac arrest. Sökorden 

”Ambulance personnel” och Experience* söktes i fritext. De MeSH-termer som användes i 

Cinahl var Emergency medical technicians, Prehospital care, Emergency medical technician 

attitudes, Resuscitation, Resuscitation cardiopulmonary och Heart arrest. Ord som söktes i 

fritext var ”Ambulance personnel”, Paramedic*, ”Ambulance nurs*”, Experience* och 

Perception. De olika sökorden kombinerades med de booleska operatorerna AND och OR. 

Booleska operatorn OR kombinerade synonyma begrepp vilket skapade olika sökblock vilka i 

sin tur kombinerades med ett booleskt AND. Begränsningar som användes var artiklar skrivna 

på engelska och artiklar publicerade från årtal 2008 och tio år framåt. I Cinahl användes även 

begränsningen Peer reviewed. Sökmatrisen bifogas i Bilaga 1. 

 

3.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var vetenskapliga studier som handlade om prehospitalt hjärtstopp på både 

vuxna och barn och som beskrev ambulanssjuksköterskans upplevelse av detta. Studier med 

olika typer av utbildningsnivåer och titlar på personal som var verksamma inom 

ambulanssjukvård inkluderades. Kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades och de 

skulle vara godkända av etisk kommitté eller ha ett tydligt etiskt resonemang. Studierna skulle 

efter kvalitetsgranskning ha medelhög eller hög kvalitet samt vara publicerade mellan år 

2008-2018. Litteraturöversikter, pilotstudier, studier som ansågs ha för låg vetenskaplig 

kvalitet och som inte svarade mot litteraturstudiens syfte exkluderades. 

 

3.3 Urvalsprocess 

Urvalsprocessen av studier bestod av fyra steg. Det första steget innebar att samtliga 600 titlar 

lästes igenom efter genomförd systematisk litteratursökning varav 88 artiklar var dubbletter. I 

det andra steget lästes 57 abstrakt och 22 gick vidare till nästa urvalssteg. I steg tre lästes 

artiklarna i sin helhet och artiklar som inte svarade mot studiens syfte exkluderades. De tre 

första stegen i urvalsprocessen gjordes enskilt och mellan varje steg fördes en dialog och en 

avstämning skedde och konsensus om vilka studier som skulle inkluderas till nästa urvalssteg 

uppnåddes innan nästa steg påbörjades. Vid fjärde steget skedde noggrann genomläsning av 

hela artiklarna samt kvalitetsgranskning och tre av artiklarna lästes igenom och 

kvalitetsgranskades gemensamt, resterande gjordes enskilt. Slutligen inkluderades 13 artiklar i 

föreliggande litteraturstudie. Urvalsprocessen beskrivs i Figur 1 och de inkluderade studierna 

är sammanfattade i en artikelmatris, se Bilaga 2. 

3.4 Kvalitetsgranskning 

Granskningen av de inkluderade studierna genomfördes med stöd av granskningsmallar för 

antingen kvalitativa eller kvantitativa studier (Örebro universitet, 2015a; Örebro Universitet, 

2015b). Studiernas kvalitet bedömdes utifrån design, urval, population, bortfall och 

presentation av resultat. För att de skulle betraktas som att de var av hög eller medelhög 

kvalitet skulle de ha en tydlig frågeställning, beskriven urvalsprocess och metod samt en bra 

resultatredovisning. Om osäkerhet kring någon studie uppstod lästes och granskades denna 

gemensamt och ett resonemang kring studien fördes tills enighet uppstod. Samtliga 

inkluderade studier hade hög eller medelhög kvalitet. Översikt av studiernas metod och 

kvalitet, se Tabell 1.   
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Figur 1. Flödesschema urvalsprocessen 

 

Tabell 1. Kvalitetsgranskning 

Vetenskapliga studier Metod Kvalitet 

Anderson et al. (2018a) Kvalitativ Hög 

Anderson et al. (2018b) Kvalitativ Hög 

Brandling et al. (2017) Kvalitativ Medelhög 

Davey et al. (2016) Kvantitativ Medelhög 

Fernandez et al. (2017) Kvalitativ Hög 

Grudzen et al. (2009) Kvalitativ Hög 

Larsson & Engström (2013) Kvalitativ Hög 

Mao et al. (2018) Kvantitativ Medelhög 

Nordby & Nohr (2012) Kvalitativ Hög 

Taghavi et al. 2012 Mixad metod Hög 

Tataris et al. (2017) Kvantitativ Medelhög 

Walker (2014) Kvalitativ Medelhög 

Wiese et al. (2012) Kvantitativ Medelhög 

 

3.5 Etiska överväganden 

De vetenskapliga studierna som inkluderades skulle vara godkända av etisk kommitté eller ha 

ett tydligt etiskt resonemang för att säkerställa att studierna var utförda enligt de 

Kvalitetsgranskade artiklar n=13

Slutgiltigt antal artiklar n=13

Lästa i fulltext n=22

Inkluderade artiklar n=13

Lästa abstrakt n=57

Inkluderade abstrakt n=22

Lästa titlar n=600 

Inkluderade titlar n=57 
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grundläggande etiska forskningsprinciperna. Därmed har forskarna i studierna tagit hänsyn till 

deltagarnas anonymitet, autonomi och integritet och tillgodosett individens behov före 

vetenskapens och samhällets intressen enligt Helsingforsdeklarationen etiska principer 

(WMA, 2018). Ur ett forskningsetiskt perspektiv ska litteraturstudiens urval och 

tillvägagångssätt redovisas och presenteras tydligt så läsaren enkelt kan upprepa studiens 

metod. Insamlad data granskades noggrant och upprepade gånger för att undvika att felaktig 

tolkning och missuppfattningar uppstod. Ett objektivt förhållningssätt användes för att 

undvika att eventuell förförståelse påverkade tolkningen av datamaterialet och alla resultat 

presenteras utan att innehållet förvanskats (Polit & Beck, 2016). 

 

3.6 Dataanalys 

Artiklarnas innehåll sammanställdes och analyserades med en induktiv ansats utifrån 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Det första steget i dataanalysen var att 

skapa en helhetskänsla av datamaterialet och artiklarna delades upp till hälften och lästes 

igenom enskilt upprepade gånger. Efter första steget fördes en dialog och avstämning gjordes 

angående artiklarna. I steg två identifierades och markerades meningsbärande enheter i 

artiklarnas resultatdelar i huvudsak enskilt förutom tre artiklar som gjordes gemensamt. En 

meningsbärande enhet kunde vara ett ord, en fras eller ett stycke som svarade mot 

litteraturstudiens syfte. De meningsbärande enheterna sammanställdes och all textmassa lästes 

återigen igenom enskilt och gemensamt för att uppnå konsensus om relevans för studiens 

syfte. I det tredje steget kondenserades och bearbetades textmassan till ett mer kortfattat och 

lätthanterligt material där koder skapades som en form av rubrik för dessa enheter. Koderna 

jämfördes och diskuterades gemensamt för att hitta likheter och skillnader och i fjärde steget 

sorterades koderna därefter in i kategorier och underkategorier och slutligen bildades ett 

övergripande tema. För att minska risken för att relevant data som svarade mot studiens syfte 

skulle falla bort utformades kategorierna på ett sådant sätt att alla koderna täcktes in för att 

avspegla den centrala innebörden i texten. Syftet med underkategorier var att skapa ett 

välsorterat och lättöverskådligt resultat och det var temat, kategorierna och underkategorierna 

som slutligen utgjorde studiens resultat. Exempel på analysförfarande, se Bilaga 3. 

 

4. RESULTAT 

Litteraturstudiens resultat baserades på tretton vetenskapliga studier, åtta kvalitativa, fyra 

kvantitativa samt en artikel med mixad metod. Av de inkluderade studierna kom en från 

Norge, tre från Nya Zeeland, en från Singapore, en från Spanien, två från Storbritannien, en 

från Sverige, två från Tyskland och två från USA. Sammanlagt var 89,5 % av 

ambulanspersonalen i elva av studierna män, dock gick det inte att utläsa könsfördelningen i 

två av studierna. I studierna har deltagare med olika utbildningsnivåer och titlar som var 

verksamma inom ambulanssjukvård inkluderats och benämndes i föreliggande 

litteraturstudies resultatdel som ambulanspersonal. Resultatet utgjordes av ett tema; 

Upplevelsen av behovet att skapa kontroll i en etiskt komplex situation och två kategorier; 

Faktorer som påverkar beslutsfattandet och Känslomässiga upplevelser relaterade till 

kollegor. Åtta subkategorier skapades utifrån de tretton koderna som hittades under 

dataanalysfasen. Översikt av tema, kategorier, subkategorier och koder, se Tabell 2. Översikt 

av resultatmatris, se Bilaga 4.  
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Tabell 2. Översikt av tema, kategorier, subkategorier och koder. 

 

4.1 Faktorer som påverkar beslutsfattandet 

Litteraturstudien visade att faktorer som påverkade beslutsfattandet om av avstå eller avsluta 

HLR baserades på upplevelser med fokus på olika patientgrupper, information, exponering för 

anhöriga och åskådare, tillgång till beslut om att avstå HLR, riktlinjer och kompetens samt 

viljan att skapa värdighet.  

 

4.1.1 Olika patientgrupper 

Patientens ålder kunde upplevas som en påverkande faktor gällande beslutsfattandet om 

prehospital återupplivning. Ambulanspersonal upplevde att det var skillnad mellan att 

avbryta/avstå återupplivningsförsök på en ung människa gentemot en gammal och när en ung 

människa fått hjärtstopp påbörjades återupplivningsförsök oftare och hade en tendens att pågå 

längre tid jämfört med en äldre människa med flertalet sjukdomar (Anderson, Gott, & Slark, 

2018b; Fernández-Aedo et al., 2017; Larsson & Engström, 2013). Empati och andra känslor 

blev mer intensiva när det handlade om att avbryta återupplivning på ett barn (Fernández-

Aedo et al., 2017) och det kunde upplevas som en lättnad när en ung patient tillslut fick 

asystoli för då visste ambulanspersonalen att det var acceptabelt att avsluta (Anderson et al., 

2018b). Om patienten befann sig i ett palliativt skede upplevde ambulanspersonalen att det 

var enklare att avstå eller avbryta återupplivningen och att det upplevdes som oetiskt att 

försöka återuppliva någon med förväntad kort överlevnad och låg livskvalitet (Anderson, 

Gott, & Slark, 2018a; Nordby & Nøhr, 2012; Taghavi et al., 2012). 

 

4.1.2 Information 

Visuell information upplevdes som viktig för att enklare kunna fatta beslut om att avstå eller 

TEMA UPPLEVELSEN AV BEHOVET ATT SKAPA KONTROLL I EN ETISKT KOMPLEX 

SITUATION 

Kategorier Faktorer som påverkar beslutsfattandet Känslomässiga upplevelser relaterade 

till kollegor 

Subkategorier - Olika patientgrupper 

- Information 

- Exponering för åskådare och anhöriga 

och deras förväntningar 

- Tillgång till beslut om att avstå HLR 

- Riktlinjer och kompetens 

- Värdighet 

- Friktion mellan och olika 

upplevelser hos kollegor 

- Känsla av osäkerhet och stöd av 

kollegor 

Koder - Återupplivning av barn och unga 

- Återupplivning av äldre sjuka 

- Uppfattning om patientens prognos 

- Behov av information 

- Offentliga platser 

- Anhörigas inverkan 

- Tillgång till HLR-beslut 

- Rädsla för rättsliga påföljder 

- Utbildning och riktlinjer 

- Upprätthållande av värdighet och 

rättigheter 

- Olika åsikter bland kollegor 

- Känsla av osäkerhet 

- Emotionell påverkan 
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avsluta prehospital återupplivning. Vid ankomst till platsen var det viktigt att använda sin 

kliniska blick för att samla information (Brandling, Kirby, Black, Voss, & Benger, 2017) och 

om det var uppenbart att patienten var död (Anderson et al., 2018a; Larsson & Engström, 

2013; Mao et al., 2018) eller andra övertygande bevis om dålig prognos (Anderson et al., 

2018a) kunde det vara avgörande om och i så fall vilken behandling som skulle påbörjas. 

 

För att kunna bilda sig en uppfattning om patientens prognos var det viktigt med 

tillfredsställande skriftlig eller muntlig information (Anderson et al., 2018a; Anderson et al., 

2018b; Brandling et al., 2017; Nordby & Nøhr, 2012). För att känna sig mer förberedd vid 

ankomst beskrev ambulanspersonalen vikten av att få tillgång till lämplig information i 

ambulansen på väg ut till en patient med hjärtstopp (Larsson & Engström, 2013) och sådan 

information skulle kunna vara patientens ålder, platsen för hjärtstopp, kön och tidigare 

sjukdomar (Brandling et al., 2017).  

 

För att kunna ta beslut om eventuell återupplivning var det viktigt att få kännedom om 

patientens hälsostatus. Vid otillgänglig information eller en mix av gynnsamma/ogynnsamma 

prognostiska faktorer kunde beslutsfattandet kring prehospital återupplivning upplevas som 

mer utmanande (Anderson et al., 2018b; Nordby & Nøhr, 2012). I de fall där endast 

begränsande eller motsägande information fanns påbörjades eller fortsatte 

återupplivningsförsöken samtidigt som de försökte samla mer information under tiden som 

HLR pågick. Detta beskrevs som att arbeta i en gråzon vilket kunde upplevas frustrerande för 

ambulanspersonalen (Anderson et al., 2018b). Personer på plats kunde ha värdefull 

information kring händelsen, patientens historik och eventuella egna önskemål som kunde 

underlätta ambulanspersonalens beslut (Walker, 2014), dock var informationen de fick ibland 

felaktig vilket gjorde att situationen upplevdes som mer komplicerad (Anderson et al., 2018a).   

 

4.1.3 Exponering för åskådare och anhöriga och deras förväntningar  
Ambulanspersonalen upplevde att de kände sig uttittade när de var exponerade för åskådare 

vilket kunde öka stressen och pressen på dem (Walker, 2014) och att avstå eller avsluta 

återupplivning och därmed ge dödsbesked på offentliga platser upplevdes mer obekvämt än i 

en hemmamiljö (Mao et al., 2018). Det hände att ambulanspersonalen upplevde att de inte 

kunde avsluta återupplivning på plats, även om det ansågs meningslöst att fortsätta med HLR, 

för att det skulle se bra ut inför omgivningen (Grudzen et al., 2009; Larsson & Engström, 

2013). Även platsens säkerhet ansågs som ett vanligt hinder för att kunna avsluta 

återupplivningsförsök. Den främsta anledningen till detta var att de kände sig hotade och 

utsatta av anhöriga vilket kunde leda till att återupplivning påbörjades trots att det ansågs vara 

fel på grund av rädsla över sin egen säkerhet (Nordby & Nøhr, 2012; Tataris et al., 2017). För 

att känna sig mer trygga och säkra i att avsluta återupplivningen kunde ambulanspersonalen 

invänta förstärkning (Anderson et al., 2018b), dock skriver Anderson et al. (2018a) att 

beslutet hos ambulanspersonalen om att avsluta HLR inte påverkades av anhöriga som var 

upprörda och inte ville att återupplivningen skulle avslutas. Ambulanspersonalen upplevde att 

det var bättre att ge familjen realistiska förväntningar och inte inbringa falskt hopp vilket i 

längden kunde underlätta beslutet att avsluta återupplivningen (Grudzen et al., 2009). 

        

4.1.4 Tillgång till beslut om att avstå HLR 

Tillgång till dokumenterade beslut om att avstå HLR kunde upplevas vara till stor hjälp vid 

beslutsfattandet om prehospital återupplivning (Brandling et al., 2017; Davey, Lees, & 

Godbold, 2016; Grudzen et al., 2009; Taghavi et al., 2012; Wiese, Taghavi, Meyer, Lassen, & 

Graf, 2012). Vissa menade att de ville se ett juridisk bindande beslut om att avstå HLR som 
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var skriftligt dokumenterat (Davey et al., 2016) medan andra tyckte att det räckte med att 

anhöriga muntligen framförde patientens önskemål om att avstå återupplivning (Grudzen et 

al., 2009). Endast ett muntligt beslut om att avstå HLR från anhöriga kunde dock upplevas 

som stressande och sätta press på ambulanspersonalen som menade att det var svårt att avgöra 

om anhöriga talade sanning eller inte (Davey et al., 2016). Ofta påbörjades HLR på grund av 

rädsla för rättsliga påföljder även om beslut om att avstå HLR redan fanns (Brandling et al., 

2017; Davey et al., 2016; Nordby & Nøhr, 2012; Taghavi et al., 2012; Wiese et al, 2012) och 

det kunde upplevas som en balansgång mellan empati för patienten och risken för juridiska 

konsekvenser (Brandling et al., (2017). Ambulanspersonal i en studie av Nordby och Nøhr 

(2012) hade upplevt situationer där gamla HLR-beslut inte hade omprövats trots förbättrad 

prognos hos patienten vilket kunde resultera i felaktiga beslut. Därmed äventyrades deras tillit 

till dessa beslut och de upplevde att de behövde förlita sig mer på sin egen förmåga att göra 

korrekta kliniska bedömningar. I de fall där beslut om att avstå HLR fanns men anhöriga 

menade att de skulle fortsätta återupplivningen kunde känslan av utsatthet, stress och press 

öka hos ambulanspersonalen (Brandling et al., 2017). 

 

4.1.5 Riktlinjer och kompetens  

I en studie av Grudzen et al. (2009), där ambulanspersonalen fick utvärdera en nyligen införd 

riktlinje som gav dem ökade befogenheter att avsluta prehospital återupplivning, upplevdes 

det som stärkande att själva ha förmågan att ta egna beslut om HLR skulle påbörjas eller inte. 

De upplevde också att de kunde lägga rätt resurser på rätt patient vilket minskade känslan av 

otillräcklighet då de tidigare behövt göra meningslös återupplivning på patienter med dålig 

prognos. Precis som tydliga riktlinjer var viktiga för beslutsfattandet vid prehospital 

återupplivning (Anderson et al., 2018a; Grudzen et al., 2009) var även kompetens, erfarenhet 

och utbildning viktiga faktorer för att få deltagarna att känna sig trygga i sina beslut 

(Anderson et al., 2018a; Grudzen et al., 2009; Larsson & Engström, 2013; Nordby & Nøhr, 

2012; Tataris et al., 2017). Ambulanspersonal med högre utbildning, mer erfarenhet, kunskap 

och kompetens i att kunna avgöra om patienten hade goda chanser till överlevnad eller inte 

kände sig mer trygga i att avbryta eller avstå återupplivning (Tataris et al., 2017). Att ge 

dödsbesked till anhöriga upplevdes som bland det mest obekväma i ambulanspersonalens 

arbete (Grudzen et al., 2009) och upplevelsen av bristfälliga kunskaper, erfarenheter och 

färdigheter i att ge dödsbesked kunde påverka ambulanspersonalen till att fortsätta med HLR 

trots dålig prognos (Fernández-Aedo et al., 2017; Tataris et al., 2017). Att ha kunskap kring 

etiska teorier kunde uppfattas som hjälpande och underlättande vid beslutsfattandet om 

prehospital återupplivning (Nordby & Nøhr, 2012).      

 

4.1.6 Värdighet  

I en studie av Grudzen et al. (2009), där ambulanspersonalen fick utvärdera en nyligen införd 

riktlinje som gav dem ökade befogenheter att avsluta prehospital återupplivning, upplevdes 

det som stärkande att själva ha förmågan att ta egna beslut om HLR skulle påbörjas eller inte. 

De upplevde också att de kunde lägga rätt resurser på rätt patient vilket minskade känslan av 

otillräcklighet då de tidigare behövt göra meningslös återupplivning på patienter med dålig 

prognos. Precis som tydliga riktlinjer var viktiga för beslutsfattandet vid prehospital 

återupplivning (Anderson et al., 2018a; Grudzen et al., 2009) var även kompetens, erfarenhet 

och utbildning viktiga faktorer för att få deltagarna att känna sig trygga i sina beslut 

(Anderson et al., 2018a; Grudzen et al., 2009; Larsson & Engström, 2013; Nordby & Nøhr, 

2012; Tataris et al., 2017). Ambulanspersonal med högre utbildning, mer erfarenhet, kunskap 

och kompetens i att kunna avgöra om patienten hade goda chanser till överlevnad eller inte 

kände sig mer trygga i att avbryta eller avstå återupplivning (Tataris et al., 2017). Att ge 

dödsbesked till anhöriga upplevdes som bland det mest obekväma i ambulanspersonalens 



 

14 

 

arbete (Grudzen et al., 2009) och upplevelsen av bristfälliga kunskaper, erfarenheter och 

färdigheter i att ge dödsbesked kunde påverka ambulanspersonalen till att fortsätta med HLR 

trots dålig prognos (Fernández-Aedo et al., 2017; Tataris et al., 2017). Att ha kunskap kring 

etiska teorier kunde uppfattas som hjälpande och underlättande vid beslutsfattandet om 

prehospital återupplivning (Nordby & Nøhr, 2012).      

 

4.2 Känslomässiga upplevelser relaterade till kollegor 

Situationer kunde upplevas på olika sätt mellan ambulanspersonalen vilket kunde skapa 

friktion och frustration sinsemellan. För att minska känslan av osäkerhet i beslutsfattandet om 

att avsluta eller avstå HLR söktes stöd hos kollegor och andra professioner.  

 

4.2.1 Friktion mellan och olika upplevelser hos kollegor 

Ambulanspersonalen upplevde samma situation på olika sätt i en studie av Davey et al. (2016) 

där de fick ta ställning i ett komplext scenario om de skulle påbörja/fortsätta eller 

avstå/avsluta prehospital återupplivning. En tredjedel ansåg att de skulle fortsätta med HLR 

medan övriga tyckte att de skulle avbryta. Att tänka olika i samma situation och skillnader i 

personliga värderingar kunde upplevas frustrerade och det kunde vara besvärande att 

tillgodose och respektera kollegors åsikter när det gick emot ens egen uppfattning (Anderson 

et al., 2018b; Brandling et al., 2017). Upplevelsen av friktion mellan kollegor och andra 

yrkesgrupper kunde skapas på grund av skillnader i mängden yrkeserfarenhet (Anderson et 

al., 2018a; Nordby & Nøhr, 2012). Erfaren ambulanspersonal hade upplevt situationer där 

mindre erfarna kollegor påbörjat eller fortsatt med HLR när de själva varit av annan åsikt 

(Anderson et al., 2018b).  

 

4.2.2 Känsla av osäkerhet och stöd av kollegor 

Vid komplexa situationer där ambulanspersonalen upplevde osäkerhet och en känsla av att 

befinna sig i etiska gråzoner vid beslutsfattandet i att avbryta prehospital återupplivning fanns 

ofta viljan att ta hjälp av en läkare eller andra kollegor (Anderson et al., 2018a; Anderson et 

al. 2018b; Fernández-Aedo et al., 2017; Larsson & Engström, 2013; Nordby & Nøhr, 2012). 

Ambulanspersonalen kunde ibland välja att ha en etisk reflektion och dialog med en läkare 

efter taget beslut om att avsluta återupplivning för att lindra känslan av osäkerhet och försäkra 

sig om att rätt beslut var taget (Nordby & Nøhr, 2012).    

 

5. DISKUSSION 

 

5.1 Metoddiskussion 

För att svara mot syftet gjordes en litteraturstudie med systematisk litteratursökning där 

sökning av artiklar, urval och granskningen av kvalitet gjordes på ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Detta ansågs vara lämpligt för att få en överblick av aktuella forskningsläget 

kring ämnet och eventuellt finna behov av ytterligare forskning vilket kan anses som en 

styrka. Som stöd i processen användes flödesschema beskrivet av Polit & Beck (2016) för att 

få struktur och tydlighet i arbetet och därmed även öka trovärdigheten för studien (Graneheim 

& Lundman, 2004). Att studien har en deskriptiv design är en styrka då syftet var att beskriva 

upplevelser av valt fenomen. 

 

Databasernas olika inriktningar ansågs på olika sätt kunna svara på litteraturstudiens syfte och 

på så sätt ge litteraturstudien högre kvalitet och ökad bredd. I varje databas gjordes 

systematiska litteratursökningar vilket ökar tillförlitligheten för litteraturstudien. Då inga 

relevanta träffar hittades i PsycINFO eller Arbmed har dessa sökningar inte redovisats 
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eftersom de inte anses tillföra studien något av värde vilket kan anses som en svaghet och 

påverka studiens reliabilitet.  

 

Sökorden, som kombinerades med både indexeringsord och fritextord, kan anses vara en 

styrka för studien då Karlsson (2013) menar att chanserna för att hitta flest antal relevanta 

artiklar ökar. Varje databas använder sig av olika indexeringsord och begrepp vilket innebär 

att sökningen och valda sökord måste anpassas och omformuleras i varje specifik databas. Att 

sökorden är kontrollerade och anpassade i respektive databas kan anses vara en styrka för 

studien samtidigt som det kan påverka studiens reliabilitet då sökprocessen om möjligt inte 

anses vara tillräckligt systematisk vilket kan vara en svaghet. De fritextord som användes 

ansågs vara återkommande vedertagna begrepp inom valt område vilket kan anses som en 

fördel då chansen finns att relevanta artiklar som ännu inte blivit indexerade kan hittas 

(Karlsson, 2013).  

 

Den engelska begränsningen användes i litteratursökningen eftersom det är ett dominerande 

språk inom forskning. Att vetenskapliga studier på andra språk exkluderades kan anses som 

en svaghet då det finns risk att relevanta artiklar som svarar mot litteraturstudiens syfte fallit 

bort. Begränsningen Peer Reviewed användes i Cinahl för att hitta artiklar som var 

vetenskapligt granskade och för att säkra kvaliteten på inkluderade studier. I PubMed fanns 

inte möjligheten att använda denna begränsning, istället kontrollerades artiklar från PubMed 

manuellt vid genomläsning att de genomgått extern vetenskaplig granskning innan 

publicering. Studierna som inkluderades skulle vara publicerade mellan år 2008-2018 vilket 

ger litteraturstudien en styrka i att det endast är ny forskning som redovisas i resultatet. 

 

De systematiska litteratursökningarna redovisas i sökmatriser för respektive databas vilket 

anses som en styrka då det går att återupprepa tillvägagångssättet. Manuell sökning av 

relevanta studier utifrån funna studiers referenslistor uteslöts eftersom materialet ansågs vara 

tillräckligt för att kunna genomföra denna litteraturstudie. Detta är en svaghet för studien då 

risken finns att relevanta studier inte hittats och därmed kunde betydelsefull data gått förlorad. 

Litteratursökningarna i de olika databaserna resulterade i 88 dubbletter vilket kan anses som 

en styrka för litteraturstudiens validitet då det tyder på att relevanta sökord använts och att 

kombinationerna varit lämpliga.  

 

Att använda inklusions- och exklusionskriterier ger litteraturstudien bättre tillförlitlighet och 

gör den mer överförbar enligt Polit och Beck (2016) samt ökar innehållsvaliditeten och 

bekräftelsebarheten enligt Wallengren och Henricsson (2013). De kriterier som användes 

gjorde att endast artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte inkluderades. Inga 

begränsningar gällande ålder på patienterna med prehospitalt hjärtstopp gjordes då det ansågs 

vara värdefullt att kunna redovisa olika upplevelser hos ambulanssjuksköterskorna relaterade 

till olika patientgrupper vilket kan öka litteraturstudiens överförbarhet. Studier med olika 

typer av utbildningsnivåer och titlar på personal som var verksamma inom ambulanssjukvård 

inkluderades. Detta anses vara relevant för litteraturstudien även om syftet var att beskriva 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av prehospitalt hjärtstopp eftersom det idag inte finns 

något universellt system beträffande bemanning eller kompetens för att arbeta inom ambulans 

(Sjölin, Lindström, Hult, Ringsted, & Kurland, 2015).  

 

Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i litteraturstudien vilket enligt Polit och 

Beck (2016) är en styrka. De olika teknikerna belyser en varierande syn på forskningsfrågan 

där kvalitativ forskning fångar upplevelser och den kvantitativa strävar mot det som är 

mätbart och generaliserbart. De kvantitativa studierna som inkluderades ansågs kunna 
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beskriva ambulanspersonalens upplevelser av valt fenomen då enkäterna i dessa studier var 

utformade på ett sådant sätt att kvalitativ data kunde utläsas. Majoriteten av inkluderade 

studier var dock av kvalitativ metod vilket anses som en styrka då kvalitativa studier 

fokuserar på att studera personers upplevda erfarenheter av ett visst fenomen (Henricsson & 

Billhult, 2013) vilket är representativt för litteraturstudiens syfte. 

 

Studierna som inkluderades skulle hålla hög eller medelhög kvalitet vilket kan anses som en 

styrka för litteraturstudien då det kvalitetssäkrar studiens resultat (Polit & Beck, 2016). Två av 

studierna från Nya Zeeland gjordes av samma författare och använde sig av samma 

datamaterial men studierna hade olika syfte och frågeställning och höll båda hög kvalitet och 

valdes därför att användas. De två tyska studierna använde sig av samma datamaterial men är 

gjort av olika författare och med olika frågeställningar och resultat. Dessa höll medelhög 

kvalitet och inkluderades därför i litteraturstudien.  

 

Graneheim och Lundman (2004) skriver om överförbarhet och syftar till hur ett resultat kan 

användas i andra kontexter och populationer och den geografiska spridningen av studierna 

kan minska överförbarheten till svensk sjukvård då de olika ländernas system skiljer sig åt 

gällande utbildningskrav och befogenheter. Dock kan detta öka förståelsen för hur andra 

länder och kulturer arbetar. Sammanlagt var 89,5% av ambulanspersonalen i de inkluderade 

studierna män. Det är en tydlig snedfördelning av kön men det kan anses som representativt 

för en svensk population då fördelningen av kön på den svenska ambulansen, år 2005-2011, 

bestod av ca 70 % män (Klinga & Rudstam, 2015).   

 

Urvalsprocessen är uppdelad i fyra steg som finns beskrivna både i text och i figur vilket ökar 

det vetenskapliga värdet enligt Wallengren och Henricsson (2013). De tre första stegen i 

urvalsprocessen gjordes enskilt vilket kan anses som en svaghet då oenigheter gällande vilka 

studier som borde inkluderas utifrån titlar, abstrakt och texter i sin helhet inte diskuterats i 

tillräcklig utsträckning. Dock fördes hela tiden en dialog sinsemellan och avstämningar 

gjordes kontinuerligt för att kunna diskutera eventuella frågor som uppstått och konsensus 

uppnåddes innan nästa steg påbörjades. Däremot utfördes steg fyra i urvalsprocessen delvis 

gemensamt för att säkerställa att konsensus uppnåddes gällande studiernas kvalitet och deras 

relevans för litteraturstudiens syfte.  

 

För att säkerställa kvaliteten på respektive studie användes Örebro Universitets mall för 

granskning av kvalitativa och kvantitativa studier (Örebro Universitet, 2015a; Örebro 

Universitet, 2015b). Varje enskild studie granskades och dess styrkor och svagheter 

identifierades vilket redovisas i artikelmatriser för samtliga inkluderade studier vilket ökar 

tillförlitligheten till litteraturstudien (Polig & Beck, 2016). Önskvärt hade varit att kunna 

inkludera studier som enbart höll hög kvalitet men risken hade då varit att antalet studier till 

litteraturstudien blivit för få.   

 

För att öka det vetenskapliga värdet av litteraturstudien inkluderades endast studier som var 

godkända av etisk kommitté eller hade ett tydligt etiskt resonemang vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2016) är väsentligt vid en litteraturstudie. Vid ett fall där inget av detta kunde 

påvisas i studien (Walker, 2014) tillfrågades studiens författare som svarade att etiskt 

godkännande för forskningsstudien fanns. I ytterligare en artikel (Wiese et al., 2012) kunde 

inget etiskt godkännande eller resonemang utläsas, men i tidsskriftens författarinstruktioner 

beskriver de att de endast publicerar etiskt godkända studier, varför denna studie också 

inkluderades i litteraturstudien. Sammantaget stärker det denna litteraturstudies ståndpunkt att 

följa de etiska forskningsprinciperna.  
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Litteraturstudiens resultat kan ha påverkats av en viss förförståelse på grund av författarnas 

egna erfarenheter inom ambulanssjukvård och prehospitala hjärtstopp. Förförståelsen har 

dock identifierats innan litteraturstudiens start för att i möjligaste mån inte påverka 

objektiviteten och riskera att egna tolkningar gjorts. Då risken vid förförståelse finns att ögat, 

tanken och minnet söker sig till vad som redan är bekant (Wallenberg & Henricsson, 2013) 

har författarna aktivt hanterat sin förförståelse genom att öppet diskutera om den under 

studiens gång vilket borgar för god validitet och trovärdighet.  

 

Att utgå från innehållsanalysens tillvägagångssätt ansågs vara en lämplig metod för vald 

studie då underlag för att genomföra en innehållsanalys bör vara omfattande textmaterial 

(Danielsson, 2013) vilket denna litteraturstudie har.  Innehållsanalys anses enligt Polit och 

Beck (2016) vara ett bra sätt att strukturera upp och analysera resultatet i en litteraturstudie 

medan Danielsson (2013) skriver att det inte är den enklaste av analysmetoder då den tenderar 

att bli så avancerad som forskaren gör den till. Den induktiva ansatsen användes för att forma 

resultatet utifrån innehållet i textmassan men hade även kunnat utföras på ett deduktivt 

förhållningssätt där utgångspunkten hade varit ICN:s etiska kod. Det första steget av 

analysfasen gjordes enskilt vilket kan anses som en svaghet i studien att samtliga studier inte 

lästes igenom gemensamt då oenigheter kan uppstå och det finns risk att resultatet tolkas på 

olika sätt. Steg två i analysfasen där meningsbärande enheter markerades och identifierades 

genomfördes enskilt och delvis gemensamt. I huvudsak hade samma meningsenheter plockats 

ut från de studier som granskades gemensamt vilket anses vara en styrka för studiens 

trovärdighet att resultatet var enigt oavsett vem som granskat studierna och försäkrade att 

resterande studier behandlades på samma sätt. Steg tre utfördes uteslutande gemensamt för att 

diskutera och jämföra likheter och skillnader mellan de olika koderna. Därefter, i steg fyra, 

sorterades koderna in under respektive kategori som även de utformats gemensamt vilket 

stärker litteraturstudiens trovärdighet. Att det slutligen utformades ett tema innebär att 

litteraturstudiens kärna har identifierats vilket är en styrka för studien.  

 

Samtliga studier var skriva på engelska vilket kan försvåra analysförfarandet och ger utrymme 

för viss feltolkning av resultat. Text har för olika personer olika betydelse enligt Graneheim 

och Lundman (2004) men genom att visa exempel på analysförfarandet stärks 

litteraturstudiens validitet då det på ett enkelt sätt går att följa tankegången och minskar risken 

för förvanskning och feltolkning av resultat.     

 

5.2 Resultatdiskussion 

Det övergripande temat som var Upplevelsen av behovet att skapa kontroll i en etiskt komplex 

situation formades utifrån de kategorier och subkategorier som bildades. Ambulanspersonalen 

försökte skaffa sig en helhetsbild av situationen, utifrån de faktorer som framkom i resultatet, 

för att kunna fatta rätt beslut vilket kan tolkas som ett behov av att skapa kontroll i en etiskt 

komplex situation, som en HLR-situation är.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att det fanns en rad olika faktorer som påverkade 

ambulanspersonalens upplevelse kring beslutsfattandet om huruvida återupplivningsförsök 

borde avbrytas eller avstås vid prehospitalt hjärtstopp. En av dessa faktorer var patientens 

ålder och det framkom att det var lättare att avstå eller avsluta återupplivning på en gammal 

och sjuk patient jämfört med en ung och frisk. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan med respekt för patienten ge omvårdnad oberoende av ålder eller tidigare 

sjukdomar, se till att social rättvisa och jämlikhet gällande resurser upprätthålls (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Erbay (2014) menar att det kan vara svårt att avgöra vad som är 
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mest fördelaktigt för patienten utifrån ålder, förväntad livslängd och prognos. Vidare skriver 

Erbay (2014) att rättvisa kan beskrivas som en primär etisk princip som vårdgivaren förväntas 

ta hänsyn till och att området är komplext och det kan diskuteras kring om alla patienter får 

samma chans till överlevnad i akuta situationer. Att utifrån patientens ålder bestämma om 

denna har rätt till återupplivningsförsök kan anses strida mot ICN:s etiska kod då jämlikvård 

inte ges på grund av en faktor som egentligen inte säger något om patientens upplevda 

livskvalitet. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det vidare att om en patient ansågs ha låg livskvalitet och 

förväntad kort överlevnad upplevdes det vara oetiskt att påbörja återupplivning. Detta kan 

anses vara i linje med den etiska koden då beslutsfattaren gjort ett etiskt övervägande och 

tillgodosett patientens värdighet och integritet. Mikkelsen et al. (2017) skriver att 

dokumenterandet av de etiska övervägandena vid prehospital återupplivning ofta är 

bristfälliga. I de fallen det gjorts ledde det ofta till att återupplivningsförsöken avbröts på 

grund av bedömningen av eventuell livskvalitet före och efter hjärtstoppet (Mikkelsen et al., 

2017) vilket är i linje med denna litteraturstudies resultat.  

 

En annan faktor som påverkade beslutsfattandet vid prehospital återupplivning var tillgången 

till information av olika slag. Studier visade att både visuell, muntlig och skriftlig information 

var viktig för upplevelsen av att kunna fatta rätt beslut om återupplivning borde avbrytas eller 

inte (Anderson et al., 2018a; Anderson et al., 2018b; Brandling et al.,2017; Larsson & 

Engström, 2013; Mao et al., 2018; Nordby &Nøhr, 2012; Walker, 2014). Om informationen 

var bristfällig påbörjades återupplivning och om informationen gav tydliga indikationer på att 

återupplivningsförsök var meningslöst avslutades den eller påbörjades aldrig. Enligt ICN:s 

etiska kod ska sjuksköterskan kunna tillgodogöra sig och tillämpa evidensbaserad vetenskap 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det kan anses att ambulanspersonalen gör det i dessa 

situationer eftersom evidensbaserad vård innebär att vården utformas utifrån sjuksköterskans 

kliniska expertis där patientens olika förutsättningar och preferenser vägs samman ihop med 

vetenskapliga belägg för nyttan med olika åtgärder (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Sjuksköterskan ska även ta ställning mot oetiska förhållanden och metoder (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) vilket bör anses vara förenat med att inte påbörja 

återupplivningsförsök på en patient med tydliga dödstecken eller indikationer på dålig 

prognos.  

 

Vidare i resultatet framkom det att exponering för anhöriga och åskådare kunde påverka 

beslutsfattandet vid prehospital återupplivning och öka pressen och stressen samt ge 

upplevelser av hotfulla situationer. Återupplivning kunde i vissa fall påbörjas på grund av 

rädsla för sin egen säkerhet trots att uppfattningen var att återupplivningsförsök var 

meningslöst. Detta resultat styrks av äldre forskning av Naess, Steen & Steen (1997) och 

Compton et al. (2006) som skriver att både hot, krav och önskemål från anhöriga eller andra 

människor påverkade ambulanspersonalens beslut och att det fanns situationer där de 

upplevde rädsla och inte kunde avstå eller avbryta återupplivning trots att det ansågs 

meningslöst. Enligt ICN:s etiska kod ska sjuksköterskan försöka skapa säkra och rättvisa 

arbetsförhållanden och arbeta för en hållbar arbetsmiljö (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Att påbörja återupplivningsförsök trots dålig prognos kan anses vara i linje med den 

etiska koden då ambulanspersonalen i dessa situationer försöker skapa en så säker arbetsmiljö 

för sig själva som möjligt. Dock kan det också diskuteras kring vad som är mest etiskt för 

patienten då ambulanspersonalen påbörjar återupplivning trots att det kan anses vara ovärdigt 

utifrån patientens perspektiv. Marco (2005) och Santonocito, Ristagno, Gullo och Weil (2013) 

menar att det oftast är ogynnsamt att påbörja återupplivning på en patient i livets slutskede 
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vilket kan gå emot patientens vilja och förlänga lidandet.  Iserson (2006) skriver att den 

prehospitala miljön ibland innebär farliga yttre förhållanden för personalen och att det kan 

innebära att etiska frågeställningar väcks kring vilka skyldigheter de har i sin roll kontra de 

beslut som ska fattas som kan innebära skillnaden mellan liv och död. Att som 

ambulanspersonal alltid värna om sin egen säkerhet i första hand bör anses som ett giltigt skäl 

till att överskrida de etiska aspekterna eftersom ingen god vård kan ges om 

ambulanspersonalen blir utsatt för våld eller dylikt. Även konceptutbildningar så som 

Advanced Medical Life Support (AMLS) och Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) 

menar att ambulanspersonalen alltid bör kontrollera sin egen säkerhet på plats först innan 

några andra beslut tas (McSwain, 2016; Messerole & Mosesso, 2017). 

 

I litteraturstudiens resultat framgick att ambulanspersonal tyckte att det var bättre att ge 

anhöriga korrekt information för att inte ingjuta falskt hopp och ge orealistiska förväntningar 

vilket senare kunde underlätta beslutet att avsluta återupplivningen. Detta kan anses vara ett 

etiskt förhållningssätt i en komplex situation då ICN:s etiska kod menar att sjuksköterskan ska 

se till att anhöriga får korrekt och lämplig information som är kulturellt anpassad som 

underlag för vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Litteraturstudiens 

resultat visade att om hjärtstoppet skedde på offentlig plats påbörjades återupplivning för att 

det skulle se bra ut inför omgivningen. Även äldre forskning av Steen, Neass & Steen (1997) 

skriver om detta fenomen vilket stärker litteraturstudiens trovärdighet. Enligt den etiska koden 

ska sjuksköterskan uppträda på ett sådant sätt att det ökar allmänhetens förtroende och yrkets 

anseende (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) vilket kan tyckas att ambulanspersonalen 

tillgodoser i dessa fall. Dock går det att återigen att kritiskt reflektera över det etiska 

förhållningssättet i dessa fall då patienten är den som blir lidande av ambulanspersonalens 

beslut då återupplivningsförsök påbörjas oavsett patientens förutsättningar.  

 

Tillgången till beslut om att avstå HLR ansågs i de flesta fall underlätta beslutet att inte 

påbörja återupplivning. Dock menade vissa att det krävdes ett skriftligt beslut för att våga 

avstå ofta på grund av rädsla för juridiska konsekvenser. Detta resultat styrks av Feder, 

Matheny, Rea och Loveless (2006) samt Heilicser, Stocking och Seigler (1996) som visar att 

ambulanspersonal påbörjade återupplivning enligt riktlinjer trots att familjemedlemmar 

begärde att det inte skulle göras på grund av att det saknades ett skriftligt beslut om att avstå 

HLR. Detta kunde innebära att oönskad återupplivning påbörjades vilket inskränkte på 

patientens egen vilja och skapade lidande och stress för patienten och anhöriga. Att avstå 

återupplivningsförsök i situationer där beslut om att avstå HLR fanns kan anses vara i linje 

med ICN:s etiska kod då den syftar till att visa respekt för patienten och bevara dennes 

integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) eftersom patientens egna önskningar 

tillgodoses. Att däremot gå emot patientens egen önskan på grund av lagar och riktlinjer kan 

diskuteras utifrån ett pliktetiskt perspektiv. Att handla pliktetiskt betyder att handlingen utförs 

oberoende av konsekvenserna och styrs utifrån vad personen anser sig vara förpliktigad att 

göra eller inte (Thorsén, 2016). Thorsén (2016) beskriver de olika typerna av etiskt handlande 

och beroende på vilket etiskt förhållningssätt varje person har kan etiska dilemman uppstå.     

 

I litteraturstudiens resultat framkom vidare att tydliga riktlinjer, kompetens, erfarenhet och 

utbildning var viktiga faktorer för att få ambulanspersonalen att känna sig trygga i sina beslut 

vid prehospital återupplivning. Detta resultat styrks av Bossaert et al. (2015) som skriver att 

tydliga riktlinjer som accepteras och används av ambulanspersonal minskar otryggheten och 

upplevelsen kring att fatta felaktiga beslut. Även Lyon (2014) bekräftar resultatet och menar 

att prehospital återupplivning kan vara den mest komplexa och utmanande situationen som 

ambulanspersonal kan ställas inför där konsekvensernas utfall handlar om liv och död och att 
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det därför krävs erfaren personal i dessa situationer. I dagens sjukvård i Sverige är läget 

ansträngt med bland annat sjuksköterskebrist vilket kan resultera i att sjuksköterskor med 

endast något års erfarenhet betraktas som de mest erfarna på arbetsplatsen. Socialstyrelsen 

(2018) har skrivit en rapport om kompetensförsörjning och patientsäkerhet. De menar att det 

är lättare att kompensera för underbemanning än kompetensbrist då bemanningen får ses som 

ett arbetsmiljöproblem medan bristen på kompetens snarare beror på låg erfarenhet än formell 

utbildning. De skriver att patienter som vårdas av personal med bristande kompetens kan 

anses vara direkt farligt. Utifrån författarnas, till föreliggande litteraturstudie, egna upplevda 

erfarenheter kan den samlade erfarenheten hos ambulansens besättning ibland vara mycket 

kort. Det förekommer att ambulanssjuksköterskor med endast ett års erfarenhet på 

ambulansen arbetar tillsammans med vikarier som fortfarande är studenter. Detta skulle 

kunna, i svåra situationer, äventyra patientsäkerheten och sätta stor press och ställa höga krav 

på ambulanssjuksköterskorna trots att kort erfarenhet och därmed befarad lägre kompetens 

föreligger.  

 

Det framkom även i resultatet att upplevd friktion mellan kollegor, på grund av varierande 

mängd yrkeserfarenhet, skapade situationer där ambulanspersonalen hade olika åsikter vilket 

upplevdes frustrerande. Även Erbay (2014)  och Gunnarsson och Warrén Strömberg (2009) 

skriver om de meningsskiljaktigheter som kunde uppstå mellan kollegor relaterat till 

utbildning och erfarenhet vilket styrker detta resultat.   

 

Förmågan att kunna förmedla ett dödsbesked till anhöriga ansågs påverka avbrytandet av den 

prehospitala återupplivningen. Upplevelsen av bristfällig kunskap, erfarenhet och skicklighet i 

att ge dödsbesked kunde påverka ambulanspersonalen till att fortsätta med HLR trots dålig 

prognos vilket även Compton et al. (2006) och Morrison, Cheung och Redelmeier (2003) 

skriver om där ambulanspersonalen menade att bristfällig utbildning och erfarenhet i att ge 

dödsbesked kunde fördröja avbrytandet av återupplivningen. Att både äldre och nyare studier 

påvisar liknande resultat skulle kunna peka på att det fortfarande är ett område som kan 

utvecklas och behöver ses över (Compton et al., 2006; Fernández-Aedo et al., 2017; Morrison 

et al., 2003; Tataris et al., 2017).  

 

Betydelsen av att skapa värdighet för patient och anhöriga vid plötsligt prehospitalt hjärtstopp 

ansågs vara en viktig del visade flera studier i föreliggande resultatdel (Davey et al., 2016; 

Grudzen et al., 2009; Larsson & Engström, 2013). Det ska finnas en värdighet i att dö och 

även Mikkelsen et al. (2017) tar upp vikten av eftersträva att som äldre få avlida på ett 

stillsamt, värdigt och naturligt sätt vilket är upp till ambulanspersonalen att tillgodose. Att det 

finns ytterligare forskning som stärker litteraturstudiens resultat bekräftar vikten av fyndet. 

ICN:s etiska kod innebär att det ligger i vårdens natur att främja och respektera patientens 

värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Eftersom många deltagare i olika studier från 

olika länder tar upp just detta kan parallellen dras att ambulanspersonal internationellt sett har 

ett gemensamt förhållningssätt i dessa situationer vilket är ett av kodens huvudsyften.  
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5.2.1 Evidensgrad 
Tolkning av resultaten i kvalitativa och kvantitativa studier måste granskas gällande risken för 

systematiska fel och beroende på studiens design varierar risken för dessa. De olika typerna av 

design kräver beprövade och anpassade granskningsmallar för att kunna värderas gällande 

kvalitet. Den sammanvägda evidensstyrkan utgår från en bedömning och analys gjord av det 

vetenskapliga materialet som föreligger i studien. Bedömningen görs utifrån de inkluderade 

studiernas kvalitet, överförbarhet och samstämmighet (Rosén, 2013). I denna studie är 

samtliga studier kvalitetsgranskade utifrån beprövade granskningsmallar, det har gått att 

sammanställa ett resultat utifrån studiernas samstämmighet och det går att överföra resultatet 

till andra kontext vilket talar för god evidensstyrka. 

 

6. SLUTSATS 

Ambulanssjuksköterskors upplevelser var varierande i komplexa situationer där de 

förväntades ta beslut om att avstå eller avbryta HLR. De upplevde att de behövde få kontroll 

över situationen för att kunna fatta rätt beslut baserat på patientens ålder, tillgången till 

adekvat information och beslut om att avstå HLR, exponering för åskådare och anhöriga, 

riktlinjer, kompetens och erfarenhet och viljan att skapa värdighet i rådande situation. 

Kollegornas olika upplevelser i HLR-situationer kunde skapa friktion och osäkerhet och för 

att uppleva sig mer trygg i sitt beslut om att avsluta eller avstå återupplivning söktes stöd hos 

kollegor eller andra professioner. Tidigare fanns få studier redovisade som beskrev och 

sammanfattade upplevelsen hos de ambulanssjuksköterskor som tar beslut kring prehospital 

återupplivning. Denna litteraturstudie beskriver just upplevelsen av att ta dessa snabba beslut i 

etiskt svåra situationer vilket kan öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen för 

fenomenet.   

 

7. KLINISKA IMPLIKATIONER 

I litteraturstudiens resultat framkom att kompetens, erfarenhet och utbildning var viktiga 

faktorer för att få ambulanspersonalen att känna sig trygga i sina beslut vid prehospital 

återupplivning. Återupplivning kräver stora resurser från sjukvården gällande personalåtgång, 

material och tid (Marco, 2005; Santonocito et al., 2013). Det kan vara värt att kritiskt 

reflektera över om det på grund av brist på erfarenhet hos ambulanssjuksköterskorna i dagens 

sjukvård skulle kunna innebära att återupplivningsförsök påbörjas mer frekvent även om 

underlag för detta inte föreligger. I sådana fall kan denna litteraturstudie identifiera ett 

problemområde ur både en samhällelig aspekt, med ökad resursåtgång och förhöjda 

vårdkostnader, samt ur ett patientetiskt perspektiv där patienten skulle utsättas för onödigt 

lidande och en ovärdig död. Genom att ta del av denna litteraturstudie kan medvetenheten öka 

hos personal och arbetsgivare om hur kompetens och erfarenhet bör värdesättas på 

arbetsplatsen.  

 

Som tidigare beskrivet finns olika etiska förhållningssätt och enligt ICN:s etiska kod ska 

sjuksköterskan i grupp arbeta för att tydliggöra vad etiskt beslutsfattande kan innebära och för 

att tillsammans komma överens om etiska riktlinjer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Ambulanssjuksköterskor tänker olika i samma situation, vilket kan innebära att friktion 

uppstår sinsemellan och den prehospitala återupplivningen upplevs som frustrerande. ICN:s 

etiska kod menar att sjuksköterskan ska vidta åtgärder för att vägleda och stödja medarbetare 

för att utveckla en högre etiskt medvetenhet. Det kan därför anses vara av vikt att själv 

reflektera över sin egen etiska ståndpunkt och i grupp diskutera kring etiskt svåra situationer 

såsom hjärtstoppsscenarior, dels för att följa ICN:s etiska kod men också för att snabbare 

kunna fatta beslut och förstå andras orsaker och grunder till vald handling i etiskt komplexa 

situationer. 
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Resultatet i litteraturstudien visade även att tydliga riktlinjer var viktigt för att få 

ambulanspersonal att känna sig trygga i beslutsfattandet vid prehospital återupplivning. 

Riktlinjerna gav ökade befogenheter och gjorde att de upplevde att de mer sällan behövde 

påbörja meningslös återupplivning. Detta resultat kan ligga till grund för att se över hur egna 

riktlinjer är utformade, om de behöver revideras eller tydliggöras på något sätt för att 

underlätta i det prehospitala arbetet för ambulanssjuksköterskorna.  

 

Förmågan att kunna förmedla ett dödsbesked till anhöriga ansågs påverka avbrytandet av den 

prehospitala återupplivningen. Upplevelsen av bristfällig kunskap, erfarenhet och skicklighet i 

att ge dödsbesked kunde påverka ambulanspersonalen till att fortsätta med HLR trots dålig 

prognos. För att öka kunskapen om att ge dödsbesked och därmed undvika att meningslös 

återupplivning påbörjas på grund av detta, kan ambulanssjuksköterskor erbjudas kurser inom 

ämnet eller genom internutbildning få dem att känna sig tryggare i ovan nämnd situation.   

 

7.1 Fortsatt forskning 

Sammanlagt var 89,5 % av ambulanspersonalen i elva av studierna män vilket är en tydlig 

snedfördelning av kön i litteraturstudien. Hur detta har påverkat litteraturstudiens resultat är 

svårt att säga och det behövs ytterligare forskning där majoriteten av ambulanspersonalen är 

kvinnor för att kunna jämföra resultaten och utifrån detta utläsa skillnader och likheter utifrån 

ett genusperspektiv. 

 

Mer svensk kvalitativ forskning bör göras på området då de flesta studier är gjorda utomlands. 

Utbildningsnivån hos ambulanssjuksköterskorna i Sverige är ofta högre jämfört med 

ambulanspersonalen i andra länder och det vore därför intressant att kunna jämföra resultaten 

och få ännu tydligare inblick i hur utbildning påverkar upplevelsen av prehospital 

återupplivning. Det skulle även öka överförbarheten till svensk sjukvård.   



 

23 

 

8. REFERENSER 

Agard, A., Herlitz, J., Castren, M., Jonsson, L., & Sandman, L., (2012). Guidance for 

ambulance personnel on decisions and situations related to out-of-hospital CPR. Resuscitation 

83(1), 27–31. doi: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2011.07.028.  

 

Anderson, N.E., Gott, M., & Slark, J. (2017). Commence, continue, withhold or terminate? A 

systematic review of resuscitation provider decision-making in out-of-hospital cardiac arrest.  

European Journal of Emergency Medicine, 2(2). doi: https://doi.org/10.1097/MEJ. 

0000000000000407  

 

*Anderson, N. E., Gott, M., & Slark, J. (2018a). Beyond prognostication: ambulance 

personnel’s lived experiences of cardiac arrest decision-making. Emergency Medicine 

Journal, 35(4), 208–213. https://doi.org/10.1136/emermed-2017-206743 

 

*Anderson, N. E., Gott, M., & Slark, J. (2018b). Grey areas: New Zealand ambulance 

personnel’s experiences of challenging resuscitation decision-making. International 

Emergency Nursing, 39, 62–67. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2017.08.002 

 

Baker, E., & Lee, G. (2016). The science of reperfusion injury post cardiac arrest- 

implications for emergency nurses. International Emergency Nursing (24), 66–70. 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2015.06.009 

 

Berdowski, J., Beekhuis, F., Zwinderman, AH., Tijssen, JG., & Koster, RW. (2009). 

Importance of the first link description and recognition of an out-of-hospital cardiac arrest in 

an emergency call. Circulation, 119(15), 2096-2102. doi: 

10.1161/CIRCULATIONAHA.108.768325 

 

Bossaert, L.L., Perkins, G.D., Askitopoulou, H., Raffay, V.I., Greif, R., Haywood, K.L., … 

Xanthos, TT. (2015). European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015: 

Section 11. The ethics of resuscitation and end-of-life decisions. Resuscitation 95, 302–311. 

doi:  https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.033.  

 

*Brandling, J., Kirby, K., Black, S., Voss, S., & Benger, J. (2017). Emergency medical 

service provider decision-making in out of hospital cardiac arrest: an exploratory study. BMC 

Emergency Medicine, 17(24). doi: http://doi.org.db.ub.oru.se/10.1186/s12873-017-0136-3 

 

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 

https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2005.12.012 

 

Danielsson, E. (2013). Kvalitativ innehållsanalys. I Henricsson (Red.) Vetenskaplig teori och 

metod – Från idé till examination inom omvårdnad. (1:3/s. 323-343). Lund: Studentlitteratur.  

 

*Davey, P., Lees, A., & Godbold, R. (2016). Exploring New Zealand paramedic attitudes 

towards advance directives: An ethical analysis. Australasian Journal of Paramedicine, 13(4), 

01-10. doi: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rzh&AN=119725536&site=ehost-

live 

 

https://doi.org/10.1097/MEJ.%200000000000000407
https://doi.org/10.1097/MEJ.%200000000000000407
https://doi.org/10.1136/emermed-2017-206743
https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.108.768325
http://doi.org.db.ub.oru.se/10.1186/s12873-017-0136-3
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2005.12.012


 

24 

 

Eid, S.M., Abougergi, M.S., Albaeni, A., & Chandra-Strobos, N. (2017). Survival, 

expenditure and disposition in patients following out-of-hospital cardiac arrest: 1995–2013. 

Resuscitation, 113, 13–20. doi: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.12.027  

 

Erbay, H. (2014). Some Ethical Issues in Prehospital Emergency Medicine. Turkish Journal 

of Emergency Medicine, 14(4), 193–198. doi: http://doi.org/10.5505/1304.7361.2014.32656 

 

Feder, S., Matheny, R-L., Rea, R-S., & Loveless, T-D. (2006). Withholding Resuscitation: A 

New Approach to Prehospital End-of-Life Decisions. Annals of Internal Medicine, 144(9), 

634–40. doi: 10.7326/0003-4819-144-9-200605020-00006 

 

*Fernández-Aedo, I., Pérez-Urdiales, I., Unanue-Arza, S., García-Azpiazu, Z., & Ballesteros-

Peña, S. (2017). A qualitative study about experiences and emotions of emergency medical 

technicians and out-of-hospital emergency nurses after performing cardiopulmonary 

resuscitation resulting in death. Enfermería Intensiva (English ed.), 28(2), 57-63. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.enfie.2016.10.001  

  

Fischer, M., Kamp, J., Garcia-Castrillo Riesgo, L., Robertson-Steel I., Overton, J., Ziemann, 

A., & Krafft, T. (2010). Comparing emergency medical service systems – a project of 

European Emergency Data (EED) Project. Resuscitation, 26(3), 285-293. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.11.001 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (33. Utg.) Stockholm: Natur & Kultur.  

 
Graneheim, U-H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research:  

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001   

 

*Grudzen C.R., Timmermans, S., Koenig W.J., Torres, J.M., Hoffman, J.R., Lorenz, K.A., & 

Asch, S.M. (2009). Paramedic and emergency medical technicians views on opportunities and 

challenges when forgoing and halting resuscitation in the field. Academic Emergency 

Medicine, 16(6), 532–538. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2009.00427.x 

 

Gunnarsson, B.M., & Warrén Stomberg, M. (2009). Factors influencing decision making 

among ambulance nurses in emergency care situations. International Emergency Nursing, 

17(2), 83–89. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ienj.2008.10.004 

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. doi: https://doi.org/10.1016/S0196-0644(96)70330-X 

 

Henricsson, M. & Billhult, A. (2013). Kvalitativ design. I Henricsson (Red.) Vetenskaplig 

teori och metod – Från idé till examination inom omvårdnad. (1:3/s. 129-137). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Herlitz, J. (2017). Svenska hjärt-lungräddningsregistret Årsrapport 2017. Hämtad från HLR-

rådet https://registercentrum.blob.core.windows.net/shlrsjh/r/-rsrapport-2017-Sy1wvd12Z.pdf 

 

Iserson, K-V. (2006) Ethical principles - emergency medicine. Emergency Medicne Clinics of 

North America, 24(3), 513–545. doi: https://doi.org/10.1016/j.emc.2006.05.007 

http://doi.org/10.5505/1304.7361.2014.32656
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.11.001
https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2009.00427.x
https://doi.org/10.1016/j.ienj.2008.10.004
https://doi.org/10.1016/S0196-0644(96)70330-X
https://doi.org/10.1016/j.emc.2006.05.007


 

25 

 

 

Karlsson, E-K. (2013). Informationssökning. I Henricsson (Red.) Vetenskaplig teori och 

metod – Från idé till examination inom omvårdnad. (1:3/s. 95-113). Lund: Studentlitteratur.  

 

Klinga, C. M., & Rudstam, T. (2015). Ambulans i storstad - personalsammansättning & 

personalomsättning. Hämtad 2019-01-02 från 

https://www.researchgate.net/publication/286923779_Ambulans_i_storstad_-

_personalsammansattning_personalomsattning 

 

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

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

https://doi.org/10.1111/ijn.12057 

 

Lyon, R.M. (2014). Pre-hospital resuscitation exposure – When is enough, enough?. 

Resuscitation, 85(9), 1121-1122. doi: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.06.030. 

 

*Mao, D. R. H., Ong, M. E. H., Bang, C., Salim, M. D. T., Ng, Y. Y., & Lie, D. A. (2018). 

Psychological Comfort of Paramedics with Field Death Pronouncement: A National Asian 

Study to Prepare Paramedics for Field Termination of Resuscitation. Prehospital Emergency 

Care, 22(2), 260–265. https://doi.org/10.1080/10903127.2017.1376132 

 

Marco, C. A. (2005). Ethical issues of resuscitation: an American perspective. Postgraduate 

medical journal, 81(959), 608-12. doi: 10.1136/pgmj.2004.030429 

 

McSwain, N.E. (2016). PHTLS – Prehospital Trauma Life Support. (8. ed.) USA: Jones & 

Bartlett Learning.  

 

Messerole, J.J., & Mosesso, N.V. (2017). AMLS- Advanced Medical Life Support. (2.ed.) 

USA: Jones & Bartlett Learning 

 

Mikkelsen, S., Schaffalitzky de Muckadell, C., Binderup, L. G., Lossius, H. M., Toft, P., & 

Lassen, A. T. (2017). Termination of prehospital resuscitative efforts: a study of 

documentation on ethical considerations at the scene. Scandinavian journal of trauma, 

resuscitation and emergency medicine, 25(1), 35. doi:10.1186/s13049-017-0381-1 

 

Morrison, L. J., Cheung, M. C. & Redelmeier, D. A. (2003). Evaluating Paramedic Comfort 

with Field Pronouncement: Development and Validation of an Outcome Measure. Academic 

Emergency Medicine, 10(6), 633-637. doi:10.1111/j.1553-2712.2003.tb00047.x 

 

*Nordby, H., & Nøhr, Ø. (2012). The ethics of resuscitation: how do paramedics experience 

ethical dilemmas when faced with cancer patients with cardiac arrest? Prehospital & Disaster 

Medicine, 27(1), 64–70. https://doi.org/10.1017/s1049023x1200026x 

 

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

hospital resuscitation, Resuscitation, 33(3), 245-256. doi: https://doi.org/10.1016/S0300-

9572(96)01023-4 

 

Polit, D., & Beck, C-T. (2016). Nursing research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.  

 

https://doi.org/10.1111/ijn.12057
https://doi.org/10.1080/10903127.2017.1376132
https://doi.org/10.1017/s1049023x1200026x
https://doi.org/10.1016/S0300-9572(96)01023-4
https://doi.org/10.1016/S0300-9572(96)01023-4


 

26 

 

Rosén, M. (2013). Systematisk litteraturöversikt. I Henricsson (Red.) Vetenskaplig teori och 

metod – Från idé till examination inom omvårdnad. (1:3/s. 429-444). Lund: Studentlitteratur. 

 

Sjölin, H., Lindström, V., Hult, H., Ringsted, C., & Kurland, L. (2015). What an ambulance 

nurse needs to know: a content analysis of curricula in the specialist nursing programme in 

prehospital emergency care. International Emergency Nursing, 23(2), 127-132. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2014.09.002 

Santonocito, C., Ristagno, G., Gullo, A., & Weil, M.H. (2013). Do-not-resuscitate order: a 

view throughout the world. Journal of Critical Care, 28(1), 14-21. 

https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2012.07.005 

Socialstyrelsen. (2018). Kompetensförsörjning och patientsäkerhet - Hur brister i bemanning 

och kompetens påverkar patientsäkerheten. Hämtad från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20871/2018-2-15.pdf 

 

Statens medicinsk-etiska råd. (2018). Etik - En introduktion. (SMER) Hämtad från 

http://www.smer.se/wp-content/uploads/2018/06/Etik.-En-introduktion_WEB.pdf 

 

Steen, E., Naess, A-C., & Steen, P-A. (1997) Paramedics organisational culture and theircare 

for relatives of cardiac arrest victims. Resuscitation, 34(1), 57-63. doi: 

https://doi.org/10.1016/S0300-9572(96)01045-3 

 

Strömsöe, A., Svensson, L., Axelsson, Å-B., Claesson, A., Göransson, K E., Nordberg, P., & 

Herlitz, J. (2014). Improved outcome in Sweden after out-of-hospital cardiac arrest and 

possible association with improvements in every link in the chain of survival. European Heart 

Journal, 36(2015), 836-871. doi: 10.1093/eurheartj/ehu240 

 

Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, & Svenska rådet för hjärt-

lungräddning. (2013). Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Hämtad 19 oktober, 

2018, från Svenska läkaresällskapet, http://www.sls.se/Global/etik/riktlinjer20maj.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Evidensbaserad vård och omvårdnad. Hämtad 2019-

01-02 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk.sjukskoterskeforening.ssf.om.evidensbasera.vard_2016_2016_webb.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 2018-11-

29 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

 

*Taghavi, M., Simon, A., Kappus, S., Meyer, N., Lassen, C. L., Klier, T., … Wiese, C. H. 

(2012). Paramedics experiences and expectations concerning advance directives: A 

prospective, questionnaire-based, bi-centre study. Palliative Medicine, 26(7), 908–916. 

https://doi.org/10.1177/0269216311419885 

 

*Tataris, K. L., Richards, C. T., Stein-Spencer, L., Ryan, S., Lazzara, P., & Weber, J. M. 

(2017). Ems Provider Perceptions on Termination of Resuscitation in a Large, Urban Ems 

System. Prehospital Emergency Care, 21(5), 610–615. 

https://doi.org/10.1080/10903127.2017.1317891 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2014.09.002
https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2012.07.005
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu240
http://www.sls.se/Global/etik/riktlinjer20maj.pdf
https://doi.org/10.1177/0269216311419885
https://doi.org/10.1080/10903127.2017.1317891


 

27 

 

 

Thorsén, H. (2016). Människosyn och etik. (3. uppl.). Örebro: Remus.  

 

*Walker, W.M., (2014). Emergency care staff experiences of lay presence during adult 

cardiopulmonary resuscitation: a phenomenological study. Emergency Medicin Journal, 

2014(31), 453-458. doi: http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1136/emermed2012-201984 

 

Wallengren, C., & Henricsson, M. (2013). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I Henricsson (Red.) Vetenskaplig teori och metod – Från idé till examination 

inom omvårdnad. (1:3/s. 481-498). Lund: Studentlitteratur.  

 

*Wiese, C. H. R., Taghavi, M., Meyer, N., Lassen, C., & Graf, B. (2012). Paramedics’ “end-

of-life” decision making in palliative emergencies. Journal of Paramedic Practice, 4(7), 413–

419. doi: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rzh&AN=104490311&site=ehost-

live 

 

World Medical Association [WMA]. (2018). WMA declaration of Helsinki – Ethical 

principles for medical research involving human subjects. Hämtad den 2018-11-19 från 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/ 

 

Örebro universitet (2015a) . Granskningsmall kvalitativa studier. Granskningsmallen är 

utformad och modifierad utifrån SBU:s granskningsmallar (2010 och 2012), Polit och Becks 

(2012) kriterier, Pace et als (2012)) Mixed Method Apprasial Tool (MMMAT)) och Critical 

Appraisal Skills Program CASP© (2013)) Modifierad av Ulrica Nilsson, Institutionen för 

Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet. Tillgänglig Blackboard, Örebro universitet.  

 

Örebro universitet (2015b). Granskningsmall för kvantitativa studier utan kontrollgrupp. 

Granskningsmallen är utformad och modifierad utifrån SBU:s granskningsmallar (2010 och 

2012), Polit och Becks (2012) kriterier, Pace et als (2012) Mixed Method Apprasial Tool 

(MMAT) och Critical Appraisal Skills Program, CASP© (2013)  . Modifierad av Ulrica 

Nilsson, Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet. 



 

28 

 

Bilaga 1. Sökmatriser 

Cinahl 180923 kl. 

09.52 
Sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar till 

studien.  

1 . “Ambulance 

personnel”  

131     

2. (MH “Emergency 

Medical 

Technicians”) 

9,958     

3. Paramedic*  4,096     

4. (MH “Prehospital 

care”) 

11,417     

5. “Ambulance 

nurs*” 

47     

6. S1 OR S2 OR S3 

OR S4 OR S5 

20,442     

7. Experience* 324,604     

8. Perception 122,252     

9. (MH “Emergency 

Medical Technician 

Attitudes”) 

72     

10. S7 OR S8 OR 

S9 

420,197     

11. (MH 

”Resuscitation”) OR 

(MH Resuscitation, 

Cardiopulmonary) 

17,786     

12.(MH ”Heart 

arrest”) 

 

11,600     

13. S11 OR S12 23,899     

14. S6 AND S10 

AND S13 

166     

15. S6 AND S10 

AND S13 

Filter: Peer 

reviewed, engelskt 

språk, årtal 2008-

2018 

117 29 12 10 10 

 

 

 

 



 

29 

 

Pubmed 181001 kl. 06.00 

 

Sökord 

Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

kvalitets-

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar till 

studien.  

1 .”Ambulance 

personnel” 

325     

2. (MH ”Emergency 

Medical Technicians”) 

5479     

3.(MH ”Emergency 

Medical services”) 

125, 028     

4. S1 OR S2 OR S3 127, 804     

5. Experience* 946, 212     

6. (MH ”Decision 

Making”) 

180,126     

7. S5 OR S6 1,109 120     

8. ( MH 

“Resuscitation”) OR 

(MH 

“Cardiopulmonary 

Resuscutation”)  

87, 625     

9.( MH “Heart arrest”) 

OR (MH “Out-of-

hospital Cardiac 

arrest”) 

43,365     

10. S8 OR S9 116,855     

11. S4 AND S7 AND 

S10 

1068     

12. S4 AND S7 AND 

S10.  

Filter: Årtal 2008-

2018 och engelskt 

språk. 

483 

88* 

28 10 3 3 

*Antal dubbletter  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Bilaga 2. Artikelmatris 

Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Anderson NE., 

Gott M., & Slark J., 

(2018a). 

 

Beyond 

prognostication: 

ambulance 

personnel’s lived 

experiences of 

cardiac arrest 

decision-making 

 

Emergency medical 

journal, 35(4) 

 

 

Nya Zeeland 

Syftet med studien 

var att utforska 

ambulanspersonals 

erfarenheter av beslut 

kring att påbörja, 

fortsätta eller avstå/ 

avsluta 

återupplivningsförsök 

hos patienter med 

hjärtstopp utanför 

sjukhus. 

Kvalitativ. Fenomenologisk. 

Deltagare: Totalt 16 personal 

arbetandes inom ambulansverksamhet 

på Nya Zeeland. 8 män och 8 kvinnor. 

Hälften av deltagarna hade examen på 

kandidat nivå, övriga deltagare olika 

utbildningsnivåer.  

Erfarenhet i yrket mellan 2-38 år. 

Median på 12 år.  

Inklusionkriterier: Anställda på 

ambulans in Nya Zeeland. 

Skall ha varit med om minst två 

hjärtstopp utanför sjukhus de senaste 

12 månaderna.  

Urval: Ändamålsenligt kvot urval via 

nyhetsbrev, sociala medier och 

snöbollsmetod. Alla hade en pågående 

anställning.  

Datasamlingsmetod: 

Semistrukturerade enskilda intervjuer 

som spelades in. Intervjuerna varade 

mellan 55-145 min. Median på 87 min.  

Skedde på arbetsplatsen, i deltagarens 

hem eller på ett universitet.  En pilot 

testad intervju guide användes. Detta 

gjordes till datamättnad nåddes. 

Analysmetod: 

Förklarande fenomenologisk analys. 

Intervjuerna transkriberades av 

huvudforskaren.  Huvudforskaren och 

de två övriga forskarna möttes 

regelbundet för att diskutera 

utformandet av teman.  

Styrkor: 

Tydligt syfte, metod, urval och 

analys.  Diskuterar att 

forskarens kan ha förförståelse 

 Då forskaren själv arbetat inom 

ambulans. Huvudforskarens 

utbildningsnivå och nuvarande 

roll presenteras.  Deltagarna 

gick under pseudonymer. 

Deltagarna skrev under ett 

informerat samtycke om att 

delta i studien. Etiskt godkänd 

av en kommitté. Två andra 

forskare dubbelkontrollerade 

insamlad data. Huvudforskaren 

kunde stämma av med andra 

forskare och förklara 

utformandet av teman. Antal 

studiedeltagare. Datamättnad 

ansågs nådd. Att en pilot testad 

intervju guide användes. 

Resultatet visas i text, tabeller 

och i citat. Citat gör 

upplevelserna tydliga. 

Svagheter: Exklusionskriterier 

framgår inte. 

Varierande utbildningsnivåer 

hos deltagarna. Bortfall framgår 

inte. Endast en forskare samlade 

in data. Risk att objektivitet inte 

upprätthålls.   

Värdering: Hög kvalitet. 

 

 

Intrycken före och vid ankomst uppgav 

deltagarna som viktiga. Att tid till platsen, 

pågående behandling, vilken typ av plats och 

egna direkta bedömningen av patienten var 

betydande i deras vidare beslutsfattande. Att få 

ihop en helhetsbild gjordes enligt deltagarna 

genom att få mer information kring vad som 

skett, se om given behandling gav effekt, vad 

hade patienten för livskvalité och vad har 

patienten och ev. familj för önskemål. Hade 

patienten långt gången sjukdom eller var i 

palliativ vård upplevdes det lättare att 

avstå/avsluta återupplivning.  

 

Att välja att inte påbörja eller avbryta gjordes 

ofta i att ambulanspersonal tog gemensamt 

beslut och började förbereda närstående på 

detta.  För att sedan hitta ett sätt för att ta hand 

om eventuella anhöriga. Vid detta skede kunde 

ambulanspersonal uppleva att anhöriga blev 

upprörda om de inte accepterade beslutet. Detta 

krävde beslutsamhet, erfarenhet och social 

kompetens för att kunna känna sig trygg med. 

Ibland uppgav de yngre deltagarna eller de med 

mindre erfarenhet att de fortsatte eller 

påbörjade återupplivning i rädsla för att göra 

fel eller bli anmäld. Yngre och äldre kollegor 

hade ibland skilda uppfattningar kring om 

återupplivning skulle påbörjas eller avbrytas. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Anderson, N. E., 

Gott, M., & Slark, J. 

(2018b). 

 

Grey areas: New 

Zealand ambulance 

personnel’s 

experiences of 

challenging 

resuscitation 

decision-making.  

 

International 

Emergency Nursing, 

39 

 

Nya Zeeland 

Syftet med studien 

var att beskriva 

ambulanspersonals 

upplevelser av att ta 

utmanande beslut vid 

återupplivning. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Deltagare: 16 ambulanspersonal från 

olika geografiska områden i Nya 

Zeeland. 8 män och 8 kvinnor. Olika 

utbildningsnivåer och varierande ålder. 

Inklusionskriterier: Anställd 

ambulanspersonal på en akutklinik i 

Nya Zeeland. 

Exklusionskriterier: Inga. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Deltagare tillfrågades via mail.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer face-2-

face. 55-145 min långa.   

Analysmetod: Förklarande 

fenomenologisk dataanalys 

Styrka: Intervjuerna 

genomfördes av en erfaren 

intervjuare med erfarenheter 

från både akutsjukvård och 

psykologi. Många deltagare. 4 

deltagare ville se deras 

transkriberade intervjuer och det 

ledde inte till några 

förändringar.  Resultatet styrks 

av bra citat. Etiskt godkännande 

finns. 

Svaghet: Forskarna redovisar 

inte sin egen förförståelse. 

Bortfall framgår ej.  

Värdering: Hög kvalitet 

 

Alla deltagare identifierade kliniska, kognitiva, 

känslomässiga och etiska utmaningar 

associerade med beslutstagande vid hjärtstopp. 

Brist på information eller en mix av 

gynnsamma eller ogynnsamma prognostiska 

faktorer skapade osäkerhet i beslutstagandet 

eller grå zoner. Vid begränsad eller motsägande 

information valde deltagarna att påbörja eller 

fortsätta med återupplivning och samtidigt 

försöka samla mer information under tiden. 

Platserna för hjärtstopp var ofta utmanande, 

t.ex. åskådarnas förväntningar och reaktioner. 

Ibland påbörjades återupplivning bara för syns 

skull och när förstärkning kom kunde 

återupplivningen avlutas på ett säkert sätt med 

anhöriga runtomkring. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Brandling, J., Kirby, 

K., Black, S., Voss, 

S., & Benger, J. 

(2017).  

 

Emergency medical 

service provider 

decision-making in 

out of hospital 

cardiac arrest: an 

exploratory study.  

 

BMC Emergency 

Medicine, 17(24) 

 

Storbritannien  

 

Syftet var att utforska 

vad som har inverkan 

på 

ambulanspersonalens 

beslut i att starta eller 

upphöra 

återupplivningsförsök 

utanför sjukhus. 

Kvalitativ metod, explorativ design. 

Deltagare:16 ambulanspersonal som 

var kliniskt aktiva. 10 män och 6 

kvinnor. 

Olika utbildningsnivåer hos deltagarna. 

Median ålder 40 år. Median längd på 

antal år i yrket var 15 år.  

Arbetandes i sydvästra England. 

Urval: 

Annons i internt utskick. 

Datasamlingsmetod: 

Mellan februari och juli 2015 samlades 

data in. Fyra fokusgrupper. De tre 

första användes till att utforma, testa 

och förbättra forsknings metoden. 

Fyra olika scenarion som utformats av 

forskningsgruppen användes till 

diskussionerna.  

En forskare genomförde 

fokusgrupperna. Dessa varade som 

längst 1 timme. De spelades in på ljud 

och transkriberades i helhet av en 

oberoende person. 

Analysmetod: Tematisk analys gjorde 

av två forskare. 

Styrkor: 

Syfte och metod tydligt 

beskrivet.  Metoden för analys 

av data beskrivs väl.  Tre 

fokusgrupper användes för att 

utforma forskningsmetoden så 

bra som möjligt.  

Analys av data gjordes av två 

forskare. Studien är etiskt 

godkänd av en kommitté. 

Deltagare skrev på samtycke. 

Datamättnad ansågs bli nådd. 

Teman visas i figurer och 

tabeller. Flera citat från 

deltagarna stärker 

trovärdigheten.  

Svagheter: Inklusion och 

exklusionskriterier framgår inte. 

Eventuellt bortfall redovisas ej. 

Endast en forskare samlade in 

data. Risk att objektivitet inte 

upprätthålls.   

Forskarnas roll eller 

förförståelse framgår inte.  

Ej beskrivet hur urvalet gick till. 

Deltagare i fokusgrupp kan bli 

påverkade av andra. 

Ett begränsat geografiskt 

område för studien gör det svårt 

att generalisera resultatet. 

Värdering: Medelhög kvalitet. 

Ambulanspersonalen i studien upplevde att 

information kring larmet (plats, ålder, incident) 

innebar att de tidigt började fundera kring 

beslut. På platsen använde de sin kliniska 

kunskap i att bedöma patienten och information 

från eventuella närvarande som stöd i 

beslutsfattandet. Fanns skriftligt beslut om att 

återupplivning inte skulle ske upplevdes det 

som underlättande. Deltagare berättade om 

situationer när anhöriga utryckte att de ville att 

återupplivning skulle ske trots att beslut om att 

avstå HLR fanns vilket kändes svårt. I vissa fall 

upplevde ambulanspersonalen att de ville men 

kunde inte avbyta på grund av omgivningen. 

Ibland kunde anhöriga uppge att beslut fanns 

men inte visa upp beslutet, då påbörjades ändå 

återupplivning för att följa lagar och riktlinjer. 

Personens ålder och bakgrund spelade roll i 

deras beslut. Det var lättare att avbryta om 

dessa faktorer talade emot att återupplivning 

skulle lyckas.  

Fanns flera kollegor på plats och alla var 

överens om att avbryta upplevdes det 

underlättande. I vissa fall upplevde de att de 

inte kunde ta beslut om av att avbryta utan 

behövde ta kontakt med en läkare som fick ta 

beslut. De upplevde att riktlinjerna var till hjälp 

men ibland otillräckliga då de ibland ledde till 

vad personalen uppfattade som oetiska 

handlingar. Det fanns ofta en bakomliggande 

rädsla att bli anmäld kring 

återupplivningssituationer.   
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Davey, P., Lees, A., 

& Godbold, R. 

(2016). 

 

Exploring New 

Zealand paramedic 

attitudes towards 

advance directives: 

An ethical analysis.  

 

Australasian Journal 

of Paramedicine, 

13(4) 

 

Nya Zeeland 

Syftet med studien 

var att belysa och 

undersöka 

underliggande 

värderingar vid etiskt 

komplexa beslut i 

praktiken samt vid 

beslut som fokuserar 

på dokumenterade 

ställningstaganden. 

Kvantitativ studie med undersökande 

och tolkande design.  

Deltagare: 18 ambulanssjukvårdare 

aktiva i Auckland. 8 hade arbetat mer 

än 10 år, 7 stycken 5-10 år och 3 

mindre än 3 år. 13 män, 4 kvinnor och 

1 som inte ville ange kön. 

Utbildningsnivån var av varierande 

grad.  

Inklusionskriterier: Arbetande 

ambulanssjukvårdare i Aukland.  

Exklusionskriterier: 

Ambulanssjukvårdare från andra 

områden i Nya Zeeland. 

Urval: Oklart hur deltagarna blev 

tillfrågade. 

Datainsamlingsmeod: Ett webbaserat 

verktyg användes när deltagarna fick 

besvara frågor angående ett komplext 

fall med etiska dilemman. Scenariot 

finns tydligt beskrivet och deltagarna 

tillfrågas sedan graden av samtyckte till 

att fortsätta HLR. Verktyget innehöll 

både svarsalternativ och fri text.  

Analysmetod: Demografisk data 

analyserades kvantitativt och den fria 

texten analyserades tematiskt. All data 

analyserades av alla forskare 

oberoende av varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

Styrka: Väl beskriven 

dataanalys, etisk kommitté har 

godkänt studien.  

 

Svaghet: Litet antal deltagare. 

Oklart hur många som avböjt att 

delta eller som eventuellt hoppat 

av studien. Större delen av 

resultatet återfinns i 

diskussionsdelen.   

 

Värdering: Medelhög kvalitet 

 

6 tyckte de skulle fortsätta med HLR medan 12 

tyckte de skulle avsluta. Resultatet delades in i 

3 huvudteman; Juridiska spänningar: I akuta 

situationer där snabba beslut ska tas baserat på 

bristande information förlitar de hellre sina 

beslut på behandlingsriktlinjer än på etiska 

ramverk.  

Varaktiga och flertalet konstruktioner av 

värdighet och rättigheter: Flera deltagare 

framhöll upprätthållandet av patientens och 

anhörigas rättigheter och värdighet som 

avgörande i fallet samt att beakta respekten för 

patienten även efter döden. 

Sökande av lösningar som stödjer den kliniska 

praktiken: Många efterlyste mer utbildning 

gällande fall som dessa samt ville ha skrivna 

dokument för att kunna avsluta HLR. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Fernández-Aedo. I., 

Pérez-Urdiales, I., 

Unanue-Arza, S., 

García-Azpiazu, Z., 

& Ballesteros-Peña, 

S., (2017). 

 

A qualitative study 

about experiences 

and emotions of 

emergency medical 

technicians and out-

of-hospital 

emergency nurses 

after performing 

cardiopulmonary 

resuscitation 

resulting in death. 

 

Enfermería Intensiva 

(English ed.), 28(2) 

 

Spanien 

 

Syftet med studien 

var att utforska 

upplevelsen, 

känslorna och 

copingförmåga hos 

ambulanspersonal 

och sjuksköterskor 

som genomför 

återupplivningsförsök 

utanför sjukhus som 

slutar i ett dödsfall.  

 

Kvalitativ explorativ studie. 

Deltagare: 7 ambulanspersonal med 5 

män och 2 kvinnor. 6 sjuksköterskor 

med 4 kvinnor och 2 män. Samtliga om 

arbetande inom ambulansverksamhet i 

Baskien. Deltagarna kontaktades 

personligen. Ålder 25-44 år. Mellan 1 

år och 18 år i yrkeserfarenhet. 

Inklusionkriterier: Att ha under sin 

karriär deltagit i fem 

återupplivningsförsök som resulterat i 

dödsfall. 

Urval: Medvetet urval. Snowball 

teknik användes. 

Datainsamlingsmetod: Två tekniker 

användes.6 deltagare gjorde 

individuella semistrukturerade 

intervjuer och 7 deltagare placerades i 

en fokusgrupp. Data spelades in med 

ljud eller bild. Data samlades in och 

bearbetades samtidigt. Individuella 

intervjuerna varade mellan 11 och 35 

minuter och gjordes av två forskare. 

Fokusgruppen varade i 76 minuter och 

gjordes av två forskare. En moderator 

och en observatör. Datainsamling till 

mättnad nåddes.  

Analysmetod: Data transkriberades 

ordagrant och organiserades. Koder, 

kategorier och teman formades. 

Innehållsanalys användes som metod. 

Samtliga forskare var delaktiga. 

Oenigheter löstes genom konsensus. 

 

 

Styrkor: 
Relevant urval för syftet.   

Metod, datainsamling och 

analys beskrivs tydligt.  

Ingen av forskarna som samlade 

data arbetade inom 

ambulansverksamhet 

Triangulering av data från 

intervjuer genom att använda en 

fokus grupp. 

Datamättnad ansågs bli nådd. 

Flera forskare delaktiga i 

datainsamling och 

analysprocessen ökar 

trovärdigheten. Inget bortfall. 

Etisk godkänd av kommitté. 

Konfidentialitet av 

datahantering delges och 

deltagarna gav samtycke.  

Svagheter:  
Liten grupp och ett begränsat 

geografiskt område för studien 

gör det svårt att generalisera 

resultatet.   

Inga citat används i 

resultatdelen för att stärka 

fynden. Framgår inte var 

intervjuerna gjordes, om 

intervju guide användes eller 

hur de valdes ut till intervju 

eller fokusgrupp. 

 

Värdering: Hög kvalitet 

Deltagarna i studien upplevde både sorg, tvivel 

och osäkerhet kring situationer där det inte gick 

att återuppliva personen och en lättnad när de 

kände att allt som kunde göras hade gjorts. 

Stress, tvivel och osäkerhet ansågs inte påverka 

deras prestation eller förmåga att ta beslut i att 

påbörja eller avsluta återupplivning. Alla 

deltagarna upplevde att det var obekvämt och 

krävande att vara den som informerar om 

dödsfallet och att detta ofta görs på ett 

bristfälligt sätt. De flesta ansåg sig behöva mer 

träning i detta och bara några få uppgav att de 

kände sig trygga i hanterandet.  Deltagarna 

upplevde situationer med barn som betydligt 

svårare och framkallade intensivare känslor när 

återupplivningsförsök upphörde. Ofta 

fördröjdes avbrytandet av återupplivning trots 

dålig prognos och det kändes bättre att ta sig 

till sjukhus för att låta läkare ta beslut. 



 

35 

 

Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Grudzen, C. R., 

Timmermans, S. , 

Koenig, W. J., 

Torres, J. M., 

Hoffman, J. R., 

Lorenz, K. A. and 

Asch, S. M. (2009),  

 

Paramedic and 

Emergency Medical 

Technicians Views 

on Opportunities and 

Challenges When 

Forgoing and Halting 

Resuscitation in the 

Field. 

 

Academic 

Emergency 

Medicine, 16(6) 

 

USA 

 

Studiens syfte var att 

bedöma 

ambulanspersonalens 

perspektiv och 

beslutsfattande kring 

ändrade riktlinjer 

gällande av att få 

avstå och avbryta 

återupplivning vid 

prehospitala 

hjärtstopp. 

 

 

Kvalitativ. Grounded theory. 

Deltagare: 36 deltagare som arbetade 

inom ambulansen i Los Angeles 

området från flera olika stationer.  

Dessa rekryterades 6 månader efter att 

nya riktlinjer hade börjat användas. 

Ålder 21-56 år. Endast män. Erfarenhet 

1 till över 20 år.  

Inklusionskriterier: Över 18 år. Minst 1 

års erfarenhet.  

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datasamlingsmetod: 

Fem semistrukturerade fokusgrupper. 

Huvudforskaren ledde fokusgrupperna 

i semistrukturerad diskussion med en 

diskussionsguide till stöd i hur de 

upplevde de nya riktlinjerna kring 

återupplivning. All data spelades in 

digitalt och transkriberades genom 

användandet av en professionell 

transkriberingstjänst. 

Analysmetod: Induktivt förhållnings-

sätt användes för att få fram koder från 

diskussioner som senare bildade teman.  

Vid första sessionen medverkade en 

forskningsassistent som förde 

anteckningar. Två forskare granskade 

materialet och återkopplade till 

huvudforskaren. Andra sessionens data 

bearbetades individuellt av tre forskare 

och kodades i grupp till mättnad 

nåddes. Efter fjärde gruppen ansågs 

mättnad vara nådd men en femte 

gjordes så att inga nya fynd missades. 

 

 

Styrkor: 

Tydligt redovisat resultat som 

svarar på syftet. 

Redovisar en tydlig diskussions 

guide med relevanta frågor.  

Flera stationer i olika områden 

för att få mångfald 

Citat från deltagare stärker 

trovärdigheten. Flera forskare 

har varit delaktiga. Studien är 

etiskt godkänd av en kommitté. 

Muntligt samtycke från 

deltagare. Frivilligt deltagande. 

Deltagare informerades om att 

forskaren inte var involverad i 

ambulansverksamhet. 

Datamättnad nåddes. 

Svagheter: Bara män deltog.  

Inte transkriberat data på egen 

hand.  

Framgår endast att 

huvudforskaren inte vara 

involverad inom 

ambulansverksamhet, inget om 

de övriga 

Värdering: Hög kvalitet 

Deltagarna ansåg att kunskap, attityd och 

åsikter kring återupplivning hade inverkan på 

beslut. Nya riktlinjer ansågs underlätta arbetet 

hos 92% av deltagarna. Majoriteten ansåg att 

det stärkte dem i att ta beslut. Fanns skriftligt 

beslut eller muntlig information om att avstå 

återupplivning underlättade det beslutsfattandet 

för deltagarna. De kände sig trygga i att de 

hade kompetens i att avbryta utifrån sin 

bedömning av karaktären på hjärtstoppet. I 

vissa situationer valde de att ändå försöka 

återuppliva trots att de själva var av annan 

uppfattning på grund av yttre faktorer och att 

de inte skulle se bra ut om de avbröt på platsen 

speciellt i fall med barn. Några upplevde att det 

kändes som att omgivningen tyckte att de inte 

utförde sitt jobb korrekt när de valde att avstå 

eller avbryta. Andra ansåg att det ibland ingav 

falska förhoppningar att påbörja HLR trots 

dålig prognos och därför var oetiskt.   
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Larsson, R., & 

Engström, Å. (2013). 

 

Swedish ambulance 

nurses’ experiences 

of nursing patients 

suffering cardiac 

arrest.  

 

International Journal 

of Nursing Practice, 

19(2) 

 

Sverige 

Syftet med studien 

var att beskriva 

ambulans-

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda patienter med 

hjärtstopp. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Deltagare: 7 ambulanssjuksköterskor, 

5 män och 2 kvinnor, 35-52 år som 

arbetat 2-26 år (median 11). 

Inklusionskriterier: Specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska, erfarenhet av 

prehospital HLR.  

Urval: Verksamhetschefen på en 

ambulansstation i Södra Sverige gav 

tillåtelse att genomföra studien och 

kontaktade 15 ambulanssjuksköterskor 

och informerade om studien samt 

tillfrågade om deltagande. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer via 

intervjuguide. 20-40 min långa. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrka: Välskriven studie. 

Använt en professor i engelska 

för så korrekt översättning som 

möjligt. Lätt att följa alla steg i 

studien. Fått ut mycket data vid 

varje intervju. Etiskt 

godkännande och etiskt 

resonemang finns. 

Svaghet: Få deltagare. 

Värdering: Hög kvalitet. 

 

Om patienten hade tydliga tecken på död 

påbörjades inte HLR. Var patienten ung pågick 

HLR längre. Det var svårt att veta hur länge de 

skulle fortsätta med HLR innan de kontaktade 

ambulansläkaren om att avsluta behandlingen. 

De funderade över existentiella frågor; om det 

alltid är rätt att påbörja återupplivning och 

vilken typ av liv patienten kan få efteråt. Om 

återupplivning inte påbörjades gjordes 

situationen så värdig som möjligt för anhöriga 

och den döda. Ibland påbörjades HLR för att 

inte kunna få problem efteråt eller för att de 

skulle se bättre ut för människor runt omkring. 

Ömsesidig förberedelse, regelbunden träning 

och utbildning var viktiga faktorer i vårdandet 

av denna typ av patient. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Mao, D. R. H., Ong, 

M. E. H., Bang, C., 

Salim, M. D. T., Ng, 

Y. Y., & Lie, D. A. 

(2018).  

 

Psychological 

Comfort of 

Paramedics with 

Field Death 

Pronouncement: A 

National Asian Study 

to Prepare 

Paramedics for Field 

Termination of 

Resuscitation. 

Prehospital 

 

Emergency Care, 

22(2) 

 

Singapore 

Syftet med studien 

var att undersöka 

faktorer associerade 

med ambulans-

sjukvårdares 

psykologiska 

bekvämlighet i att 

avsluta prehospital 

återupplivning för att 

inspirera till framtida 

utbildning. 

Kvantitativ enkätstudie. 

Deltagare: 255 deltagare, medelålder 

30,3 år, i snitt 7,2 års erfarenhet, 50,8% 

var män. 

Inklusionskriterier: 

Alla aktivt praktiserande 

ambulanssjukvårdare i Singapore. 

Urval:  

Samtliga som uppfyllde 

inklusionskriterierna tillfrågades att 

delta. 

Datainsamlingsmetod: Enkäten 

delades ut fysiskt med penna och 

papper på en utvald plats vid 4 olika 

tillfällen. Enkäten var anonym. 

Upprepad undersökning gjordes med 

11 deltagare 1 månad senare för test-

retest reliabilitet.  

Analysmetod: Deskriptiv statistik 

analyserades med hjälp av IBM SPSS 

version 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrka: Många deltagare. 

Utfört två undersökningar för att 

testa enkätens reliabilitet. Etiskt 

godkännande finns. 

Svaghet: Stort bortfall. Litet 

resultat. 

Värdering: Medelhög kvalitet. 

 

Det var mer bekvämt att avsluta återupplivning 

om det fanns kunskap om patientens möjlighet 

till överlevnad. Lägre bekvämlighet i att 

avsluta återupplivning var associerat med 

platsen för återupplivning. Om det var en 

offentlig plats upplevdes det mindre bekvämt 

samt om det fanns en misstro från anhöriga. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Nordby, H., & Nøhr, 

Ø. (2012).  

 

The Ethics of 

Resuscitation: How 

Do Paramedics 

Experience Ethical 

Dilemmas when 

Faced with Cancer 

Patients with Cardiac 

Arrest?  

 

Prehospital and 

Disaster Medicine, 

27(1) 

 

Norge 

 

Studiens syfte var att 

förstå hur 

ambulanspersonal 

upplever svåra etiska 

dilemman gällande 

återupplivning hos 

patienter med cancer.  

 

Kvalitativ med explorativ design.  

Deltagare: Ambulanspersonal 

arbetandes i Norge. 

Inklusionskriterier: 

Ambulanspersonal arbetandes på 

nationella ambulansen i Norge. 

Urval: Slumpmässigt urval gjordes 

bland individer som varit med i en 

tidigare studie. Inbjudan till att delta i 

studien publicerades i en tidskrift och 

hemsida för ambulanspersonal. 

Mer än 100 telefonsamtal och mail togs 

emot av individer som ville deltaga. Ur 

denna grupp valdes 15 stycken ut 

slumpmässigt.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: Naturalistiskt design 

och kognitivt förklarande angreppsätt 

för att tolka det som sägs och uppfatta 

inre känslor och tankar på ett 

verklighetstroget sätt. Det skriftliga 

materialet bearbetades och uttryck som 

ansåg viktigt för att svara på 

forskningsfrågan plockades ut.   

Styrkor: Tydligt formulerat 

syfte och metod för dataanalys.  

Bra val av design för att 

undersöka fenomenet.  

Citat stärker trovärdigheten.  

Deltagarna fick skriftlig 

information kring studien, 

frivilligt deltagande och skrev 

på samtycke.  

Har ett tydligt resonemang kring 

etik som den svåra och känsliga 

frågan utsätter deltagarna för.    

Svagheter: Framgår inte 

forskaren roll eller förförståelse. 

Vem som gjorde intervjuer eller 

arbetade med data. Bortfall 

redovisas inte. Information om 

deltagarna beskriv väldigt 

sparsamt. Att deltagare ej 

behövt vara med om 

patientgruppen.  

Värdering: Hög kvalitet. 

Beslut om att återuppliva eller inte när det 

gällde patienter med cancer ledde ibland till 

stora etiska frågeställningar. Osäkerhet kring 

om de hade handlat rätt moraliskt och 

professionellt beskrevs som en ”etisk gråzon”. 

Kunskap om etiska teorier kunde vara till hjälp 

för att förstå dessa situationer bättre.  Det 

ansågs vara etiskt rätt att inte återuppliva om 

patienten hade kort förväntad tid kvar att leva, 

allvarlig sjukdom och låg livskvalitet. Om 

beslutet tas att inte påbörja eller att avbryta 

återupplivning bör ambulanspersonalen ha god 

kunskap om patientens tillstånd och främst 

baserat på medicinska bedömningar.  En 

deltagare hade blivit uppmanad av anhöriga att 

avbryta där det senare visade sig att patienten 

inte var så sjuk som de sa. I vissa fall var det 

relevant att konsultera läkare. 

Ambulanspersonalens handlingar motsade sig 

ibland deras egna övertygelser. Press från 

anhöriga påverkade och ibland fortsatte 

återupplivning trots att det ansågs meningslöst. 

Rädsla att bli anmälda och förlora jobben 

kunde också påverka besluten. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Taghavi, M., Simon, 

A., Kappus, S., 

Meyer, N., Lassen, 

C. L., Klier, T., … 

Wiese, C. H. (2012).  

 

Paramedics 

experiences and 

expectations 

concerning advance 

directives: A 

prospective, 

questionnaire-based, 

bi-centre study.  

 

Palliative Medicine, 

26(7) 

 

Tyskland 

Syftet med studien 

var att undersöka 

ambulans-

sjukvårdares 

inställning till 

dokumenterade 

ställningstaganden 

och vård vid livets 

slutskede. 

En kvantitativ studie med deskriptiv 

design.  

Deltagare: 728 ambulanssjukvårdare 

från två olika städer, Hamburg och 

Göttingen. 98,5% var män. 

Inklusionskriterier: 

Ambulanssjukvårdare i någon av dessa 

två städer.  

Exklusionskriterier: Frågeformulär 

som inte returnerades inom avsatt tid. 

Urval: 900 ambulanssjukvårdare inom 

de två städerna fick varsin enkät. 728 st 

svarade (81%). 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 

med mixed-metod-design. Första delen 

innehöll demografiska fakta om 

deltagarna, andra delen tog upp frågor 

gällande erfarenheter inom palliativ 

vård och dokumenterade 

ställningstaganden.    

Analysmetod: MS Excel 2003 

kalkulationsprogram. Deskriptiv 

statistik användes samt SPSS version 

16.0 för statistisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: Stort antal deltagare. 

Pilottester med frågeformuläret 

var gjort och inte ändringar 

behövdes. Ingen signifikant 

skillnad i resultatet mellan 

städerna vilket gör att resultatet 

kan ses som representativt för 

hela populationen. Etiskt 

godkännande samt etiskt 

resonemang finns. 

 

Svagheter: Validiteten av 

mätinstrumentet var inte testat. 

Inga exklusionskriterier 

gällande deltagarnas 

erfarenheter. 

 

Värdering: Hög kvalitet 

 

De flesta deltagarna (84 %) tyckte att HLR på 

palliativa patienter inte var lämpligt och 74 % 

menade att de skulle avstå återupplivning om 

lagen tillät. Deltagarna menade också att de 

borde tränas mer på de juridiska aspekterna 

gällande dokumenterade ställningstaganden.  

77 % tyckte att beslut om ingen HLR var 

användbara i akuta situationer.  
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Tataris, K. L., 

Richards, C. T., 

Stein-Spencer, L., 

Ryan, S., Lazzara, P., 

& Weber, J. M. 

(2017).  

 

Ems Provider 

Perceptions on 

Termination of 

Resuscitation in a 

Large, Urban Ems 

System.  

 

Prehospital 

Emergency Care, 

21(5) 

 

USA 

Syftet med studien 

var att identifiera 

akutsjukvårdares 

uppfattade hinder för 

att avsluta 

återupplivning 

utanför sjukhuset. 

Kvantitativ enkätstudie. 

Deltagare: 2309 deltog i studien. 

Majoriteten var brandmän med 

akutsjukvårdsutbildning, 14% var 

ambulanssjukvårdare med i snitt 16 års 

erfarenhet av akutsjukvård. 

Inklusionskriterier: 

Ambulanssjukvårdare samt 

sjukvårdskunniga brandmän i Chicago.  

Urval: Samtliga (3500) 

ambulanssjukvårdare och 

sjukvårdskunniga brand-män inom 

Chicagos akut-sjukvårdssystem 

tillfrågades. 

Datainsamlingsmetod: 2 sidor lång 

enkät.  

Analysmetod: Deskriptiv statistik 

analyserades med hjälp av STATA 

version 10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrka: Stort antal deltagare, 

många med många års 

erfarenhet av akutsjukvård och 

prehospitala hjärtstopp. Väl 

beskrivet hur 

akutsjukvårdssystemet är 

uppbyggt. 

Svaghet: Stort bortfall. Svårt att 

hitta etiskt resonemang eller 

godkännande för studien, enligt 

tidskriften publiceras endast 

artiklar med etiskt godkännande 

eller förda etiska resonemang.  

 

Värdering: Medelhög kvalitet 

Det vanligaste hindret för att inte våga avsluta 

återupplivning var den egna säkerheten och den 

vanligaste orsaken till detta var att familj och 

anhöriga kunde bli hotfulla. Deltagarna kände 

sig obekväma i att ge ett dödsbesked efter 

avslutad HLR och ibland bad familjen dem att 

fortsätta med återupplivningen. Det fanns en 

avsaknad av träning i att ge ett dödsbesked och 

de flesta lärde sig av kollegor och genom egna 

yrkeserfarenheter. Vårdgivare som hade mer 

erfarenhet av att avsluta HLR samt mer träning 

i det kände sig mer bekväma i att kunna ge ett 

dödsbesked. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Walker, W.M., 

(2014).  

 

Emergency care staff 

experiences of lay 

presence during adult 

cardiopulmonary 

resuscitation: a 

phenomenological 

study. 

 

Emergency medical 

journal, 31 

 

Storbritannien 

 

Att utforska 

upplevelsen av att ha 

andra människor 

närvarande (familj, 

vänner, grannar, 

kolleger och 

främlingar) under 

återupplivningsförsök 

av vuxen person. 

Primärt prehospitalt 

och sekundärt inom 

sjukhus miljö. 

Kvalitativ metod med hermeneutisk 

fenomenologisk design. 

Deltagare: 8 ambulanspersonal och 12 

registrerade sjuksköterskor.  

Ambulanspersonal: 3 kvinnor, 5 män 

med olika utbildningsnivåer. 

Sjuksköterskor: 10 kvinnor, 2 män. 

Inklusionskriterier: 

Ambulanspersonal skall ha utfört 

återupplivning försök på vuxenperson 

>16 år i närvaro av andra människor.  

Urval: 

Ändamålsenligt urval utifrån deras 

erfarenhet att utföra återupplivning på 

vuxen person i närvaro av andra 

människor. Ambulanspersonal 

rekryterades från en ambulansstation. 

Sjuksköterskor rekryterades genom 

kursledare på 6 olika universitetet.  

Datasamlingsmetod: Semi-

strukturerade intervjuer. Tidsperiod 1 

år för att intervjua ambulanspersonal 

och 1 år för sjuksköterskor. Frågor 

fanns på ett intervjuschema som stöd. 

Intervjuer spelades in och 

transkriberades  

Analysmetod: Tematisk förklarande 

analys baserad på Van Manen, Attride-

Sirling och Denscombe.  

 

Styrkor: 

Metod och urval beskrivs väl. 

Även analysmetod beskrivs på 

ett bra sätt.  

Redovisar val av teknik i 

studiens design för att nå 

trovärdighet.  

Datainsamling över lång tid. 

Ändamålsenligt urval.  

Resultatet presenterats i teman, 

citat och tabeller.  

Citaten tydliggör tolkningen 

som gjorts. Deltagarna fick 

pseudonymer i hanterandet av 

data. God diskussion kring det 

etiskt känsliga ämnet.  

Svagheter: 

Datamättnad nåddes inte på 

grund av begränsad tid.  

Oklart var platsen för intervjuer 

genomfördes.  

En författare som gjorde 

studien. Dennes roll och 

förförståelse framgår inte. 

Bortfall av två intervjuer med 

Sjuksköterskor blev 

exkluderade då de byggde på 

hypoteser. Inga 

exklusionskriterier.  

 

Värdering: Medelhög kvalitet. 

 

 

 

 

 

Deltagarna uppgav att närvarande personer på 

plats vid hjärtstopp kunde vara en resurs och ge 

information kring patientens sjukdomshistoria, 

händelsen, tidpunkter och patientens önskemål 

vilket kunde vara till hjälp vid beslutsfattandet. 

Att ha anhöriga närvarande kunde ge känslan 

av att vara exponerad och att vara i centrum 

vilket kunde upplevas som pressande och 

stressande. Speciellt i situationer där 

återupplivningsförsök var meningslösa och att 

personen skulle avlida var oundvikligt. Det 

fanns oro över att missförstånd skulle kunna 

leda till anmälan mot personalen. Att förklara 

att återupplivning skulle avbrytas upplevdes 

med obekvämt hos ambulanspersonal. Praktisk 

kunskap och tillit till sig själv påverkade 

upplevelsen av att ha förmåga att kunna hantera 

dessa situationer. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr, och 

land 

Syfte Metod, design och population Värdering Resultat 

Wiese, C. H. R., 

Taghavi, M., Meyer, 

N., Lassen, C., & 

Graf, B. (2012).  

 

Paramedics’ “end-of-

life” decision making 

in palliative 

emergencies.  

 

Journal of 

Paramedic Practice, 

4(7). 

 

Tyskland 

Syftet med studien 

var att fastställa 

ambulans-

sjukvårdarens 

förståelse för deras 

roll gällande 

prehospital 

återupplivning/ 

palliativ vård när 

dokumenterade 

ställningstaganden 

fanns att tillgå. 

Kvantitativ enkätstudie. 

Deltagare: 728 (81%) ambulans-

sjukvårdare som arbetade på någon 

prehospital akutsjukvårdande 

brandstation i Hamburg eller 

Göttingen. 98,5% var män. 

Inklusionskriterier: 

Ambulanssjukvårdare i Hamburg och 

Göttingen.  

Urval: 900 ambulanssjukvårdare inom 

de två städerna fick varsin enkät.  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 

med mixed-metod-design. Första delen 

innehöll demografiska fakta om 

deltagarna, andra delen tog upp frågor 

gällande erfarenheter inom palliativ 

vård och dokumenterade 

ställningstaganden.    

Analysmetod: MS Excel 2003 

kalkulationsprogram. Deskriptiv 

statistik användes samt SPSS version 

16.0 för statistisk analys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrka: Stort antal deltagare, 

god svarsfrekvens. Studiens 

genomförande godkändes av två 

institutioner. 

Svaghet: 30 % av populationen 

har inte upplevt det som 

efterfrågas. Enkätens validitet 

var inte testad. 

 

Värdering: Medelhög kvalitet 

 

Mer än 70 % av ambulanssjukvårdarna hade 

hanterat akuta situationer som innefattat vård i 

livets slutskede samt dokumenterade 

ställningstaganden. 31 % svarade att 

dokumenterade ställningstaganden inte har 

någon juridisk bindning i relation till den akuta 

sjukvården för ambulanssjukvårdare i 

Tyskland. 56 % tyckte att palliativa akutkort 

skulle vara till hjälp i akuta situationer där 

medicinska beslut ska tas. 44 % tyckte tvärtom 

och menade att osäkerheten kring hur lagen är 

utformad var orsaken till deras åsikt. 88 % 

skulle påbörja återupplivning reflexmässigt tills 

en ambulansläkare kom till platsen och tog 

beslut om de terapeutiska alternativen.  

 



 

43 

 

Bilaga 3. Exempel på analysförfarande 

 

Meningsenhet Översatt meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori TEMA  

Having a advance directive 

with instructions not to 

resuscitate (DNACPR) 

gives EMS provider a clear 

understanding of the 

person’s wishes whether to 

continue or not. However 

this can be difficult to 

adhere to when family 

members are distressed and 

desperately asking for their 

loved ones to be saved. 

Att ha ett förhandsskrivet 

dokument med instruktioner 

att inte återuppliva 

(DNACPR) ger 

ambulanspersonalen en klar 

förståelse för personens 

önskemål om att fortsätta 

eller inte. Men det här kan 

vara svårt att förhålla sig till 

när familjemedlemmarna är 

stressande och desperat ber 

om att deras älskade ska bli 

räddade. 

Skriftliga beslut om att 

ej återuppliva ger en 

tydlig förståelse för 

personens vilja. 

Svårigheter uppstår när 

anhöriga vill att 

återupplivning ändå 

skall göras. 

Anhörigas 

inverkan  
Exponering för 

åskådare och 

anhöriga och 

deras 

förväntningar 

 

Faktorer som 

påverkar 

beslutsfattandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLEVELSEN 

AV BEHOVET 

ATT SKAPA 

KONTROLL I 

EN ETISKT 

KOMPLEX 

SITUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Differences in personal 

values meant participants 

didn’t always agree with 

the decisions of other 

ambulance personnel. 

Several of the more 

experiences participants 

expressed frustration that 

colleagues had commenced 

or continued resuscitation 

efforts in situations where 

they felt that withholding 

or terminating resuscitation 

was appropriate.  

Skillnader i personliga 

värderingar stämde inte alltid 

överens med den andra 

ambulanspersonalens beslut. 

Flera av de mer erfarna 

deltagarna uttryckte en 

frustration över att kollegor 

fortsatt eller påbörjat 

återupplivning när de själva 

känt att det var mer passande 

att avstå eller att avbryta. 

Kollegor uttryckte 

frustration över att inte 

alltid vara eniga i 

besluten om att 

avsluta/avstå 

återupplivning eller 

inte. 

Olika åsikter 

bland kollegor 
Friktion mellan 

och olika 

upplevelser hos 

kollegor 

 

Känslomässiga 

upplevelser 

relaterade till 

kollegor 
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Bilaga 4. Resultatmatris 

TEMA UPPLEVELSEN AV BEHOVET ATT SKAPA KONTROLL I EN ETISKT KOMPLEX SITUATION 

    Kategorier och sub-

kategorier 

 

 

 

 

 

 

Vetenskapliga  

artiklar 

Faktorer som påverkar beslutsfattandet Känslomässiga upplevelser relaterade till 

kollegor 

Olika 

patient- 

grupper 

Information Exponering 

för åskådare 

och anhöriga 

och deras 

förväntningar 

Tillgång till 

beslut om 

ingen HLR 

Riktlinjer och  

kompetens 

Värdighet Olika 

upplevelser och 

friktion mellan 

kollegor 

Känsla av osäkerhet och 

stöd av kollegor 

Andersson et al. (2018a) x x x  x  x x 

Andersson et al. (2018b) x x x    x x 

Brandling et al. (2017)  x  x   x  

Davey et al. (2016)    x  x x  

Fernandez et al. (2017) x    x   x 

Grudzen et al. (2009)   x x x x   

Larsson & Engström (2013) x x x  x x  x 

Mao et al. (2018)  x x      

Nordby & Nohr (2012) x x x x x  x x 

Taghavi et al. 2012 x   x     

Tataris et al. (2017)   x  x    

Walker (2014)  x x      

Wiese et al. (2012)    x     


	5.2.1 Evidensgrad Tolkning av resultaten i kvalitativa och kvantitativa studier måste granskas gällande risken för systematiska fel och beroende på studiens design varierar risken för dessa. De olika typerna av design kräver beprövade och anpassade gr...

