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Abstrakt 

Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan möter dagligen patienter som är i behov av akut 

omhändertagande och vård. Ett ovanligt tillstånd är barn med hjärtstopp, endast två procent av 

alla prehospitala hjärtstopp drabbar barn. Det medför en svårighet för ambulanssjuksköterskan 

att upprätthålla sin kompetens inom området. Barns anatomi, fysiologi samt psykologi skiljer 

sig från vuxna, därför krävs kunskap och träning i avancerad hjärt-lungräddning på barn. 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser vid 

omhändertagandet av barn med hjärtstopp.  

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Sju semistrukturerade intervjuer 

utfördes och ligger till grund för resultatet. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet bestod av fem kategorier; att förbereda sig, att hitta en balans mellan adrenalin 

och fokus, att ha kompetens, att beakta omgivningen samt att bearbeta känslor efteråt. 

Deltagarna beskrev vikten av att finna en balans mellan adrenalinpåslag och koncentration för 

att ge ett gott omhändertagande av barnet och bemötande av föräldrarna.  Att till exempel 

kunna distansera sina känslor var något deltagarna beskrev som en strategi för att hantera 

svåra situationer. Den känslomässiga upplevelsen efter ett hjärtstopp hos barn bearbetades 

med kamratstöd och samtal med kollegan i tjänst. Deltagarna uppgav behov av fortlöpande 

genomgång och träning i avancerad barn hjärt-lungräddning.  

Sammanfattningsvis ger studien en inblick i ambulanssjuksköterskors upplevelser vid 

omhändertagandet av barn med hjärtstopp samt kännedom om hur de hanterar de situationer 

de ställs inför. 
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Abstract 
Background: Ambulance Nurses faces daily patients who are in need of emergency treatment 

and nursing care. Cardiac arrest is a rare condition in children; only two percent of all pre-

hospital cardiac arrests are among children. This causes a difficulty for ambulance nurses to 

maintain their skills in cardiopulmonary resuscitation (CPR) for children. Children's anatomy, 

physiology and psychology are different from adults, thus requiring specific knowledge and 

training in advanced cardiopulmonary resuscitation for children. 

Aim of this study was to describe ambulance nurses experience of caring for children with 

cardiac arrest.  

Method: The study was conducted using a qualitative approach. Seven semi-structured 

interviews were conducted and are the basis for the results. Data were analyzed using 

qualitative content analysis and resulted in  

Result: Five categories emerged: to prepare, to find a balance between adrenaline and 

focus, to have competence, to take into consideration the surroundings and to 

process emotions afterwards. Participants in the study described the importance of finding a 

balance between a rush of adrenaline and the concentration to give good nursing care for the 

child and to the parents. Being able to distance their feelings was something the participants 

described as a strategy for dealing with difficult situations. The emotional experience after a 

situation with cardiac arrest in children, were processed in peer support or counseling with 

colleague. Participants stated the need for ongoing review and training in advanced child 

CPR. 

Conclusion of this study provides an insight into the ambulance nurses experiences for caring 

of children with cardiac arrest and the knowledge to deal with the situations they face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Ambulance Nurses, advanced child CPR, cardiac arrest in children, experiences. 

 



Linda Appelgren 
Agneta Glaad 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 
INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Hjärtstopp ............................................................................................................................... 1 

Hjärtstopp hos barn ............................................................................................................... 1 

Ambulanssjuksköterskas roll i prehospital ambulanssjukvård .............................................. 2 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda akut/svårt sjuka barn ............................................ 5 

Problemformulering ............................................................................................................... 6 

SYFTE ........................................................................................................................................ 6 

METOD ...................................................................................................................................... 7 

Urval ....................................................................................................................................... 7 

Datainsamling ........................................................................................................................ 7 

Databearbetning och analys .................................................................................................. 8 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................... 9 

RESULTAT ............................................................................................................................. 11 

Att förbereda sig ................................................................................................................... 11 

Att hitta en balans mellan adrenalin och fokus .................................................................... 13 

Att ha kompetens .................................................................................................................. 14 

Att beakta omgivningen ........................................................................................................ 14 

Att bearbeta känslor efteråt .................................................................................................. 16 

RESULTATSYNTES .............................................................................................................. 17 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 19 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 19 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 22 

KLINISK TILLÄMPLING ...................................................................................................... 26 

SLUTSATS .............................................................................................................................. 27 

REFERENSLISTA 
BILAGA 1 
BILAGA 2 
BILAGA 3



Linda Appelgren 
Agneta Glaad 

1 
 

INLEDNING  
 
Varje år drabbas ca 10 000 människor i Sverige av oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. Endast 

en till två procent av alla prehospitala hjärtstopp berör barn under 13 år (Svenskrådet för hjärt-

lungräddning [HLR- rådet], u.å.). Därför är det ovanligt för ambulanspersonalen att möta barn 

med hjärtstopp. Kendorf (2009) skriver att omhändertagandet av barn och föräldrar i det akuta 

skedet är en stor utmaning. Det grundar han på att sjuka barn prehospitalt är ovanligt vilket 

kan medföra att en rutin i vården runt barnet blir svår att uppnå. Författarna till denna studie 

blev intresserade att veta hur ambulanssjuksköterskan upplever dessa svåra situationer som 

förekommer så sällan.  

 

BAKGRUND  
  

Hjärtstopp 
 

Hjärtstopp definieras som ett totalt avstannande av hjärtats mekaniska funktioner. Personen 

drabbas av pulslöshet som leder till medvetslöshet, oregelbunden andning eller 

andningsstillestånd. Totalt sett är ischemisk hjärtsjukdom den vanligaste orsaken till 

hjärtstopp prehospitalt. Hjärtarytmier, klaffel, medfödda hjärtsjukdomar, kardiomyopati samt 

onormal elektrisk aktivitet i hjärtats retledningssystem kan vara orsaker till hjärtstopp hos 

både vuxna och barn. Hjärtstopp beror inte alltid på sjukdom som förklaras till hjärtmuskelns 

funktioner utan kan även uppkomma vid traumatiska och icke-traumatiska blödningar, vid 

lungsjukdom, stroke, lungemboli, överdosering av t.ex. läkemedel, kemiska substanser samt 

alkohol, kvävningsolyckor, drunkningsolyckor och plötslig spädbarnsdöd (Bohm, 2009). 

 

Hjärt-lungräddning påbörjas på ungefär hälften av de som drabbas av hjärtstopp men det är 

inte mer än 500 drabbade som räddas till livet ([HLR- rådet], u.å.). Steen, Sjöberg, Olsson och 

Young (2005) har beskrivit att trots fortlöpande forskning, utbildning och regelbunden 

uppdatering av nationella och internationella riktlinjer för behandling av hjärtstopp överlevde 

endast fem procent av de som fick vård utanför sjukhus.  

 

Hjärtstopp hos barn 
  

Det är sällsynt att hjärtstopp hos barn beror på hjärtproblem och den främsta orsaken till 

hjärtstopp hos barn är syrebrist (Edwinsson- Mårtensson & Enskär, 2008). Barn har en ökad 

Kommentar [ONEUKka21]: rubrikniv
å 
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syrgaskonsumtion jämfört med vuxna. En försämrad syresättning och förmåga att vädra ur 

koldioxiden påverkar hjärtat och leder till försämrat hjärtarbete med sjunkande hjärtfrekvens 

och slutligen hjärtstopp som följd (Svensk rådet för hjärt-lungräddning, 2011).  

 

Orsaker till hjärtstopp hos barn kan vara drunkningsolyckor, kvävningsolyckor, förgiftning, 

trauma, elolyckor, plötslig spädbarnsdöd eller svåra infektioner t ex. pneumoni, sepsis och 

meningit (Edwinsson- Mårtensson & Enskär, 2008). Livshotande takyarytmier och 

ventrikelflimmer är ovanligt hos barn, men arytmier såsom sinustakykardi, supraventrikulär 

takykardi, bradykardi samt asystoli kan förekomma (Sanders, 2005). 

 

I litteraturen kategoriseras barn utifrån ålder, anatomi och fysiologi. Barn som är under ett år 

räknas som spädbarn. Barn från ett år och upp till 18 års ålder räknas som barn. Det är 

betydelsefullt att förstå att barn inte är ”små vuxna” utan att det finns skillnader både 

anatomiskt, fysiologiskt och psykologiskt. Det har enligt Edwinsson- Mårtensson och Enskär, 

(2008) en betydande roll för placering av defibrillatorplattor, läkemedelsdosering samt 

utförande av hjärtkompressioner vid hjärtlungräddning. Det är därför viktigt med god 

kunskap, god planering och träning för att ambulanspersonalen ska ha de bästa 

förutsättningarna när de vårdar barn med hjärtstopp (Svenskrådet för hjärt-lungräddning, 

2011).  

 

Ambulanssjuksköterskas roll i prehospital ambulanssjukvård   
 

Vårdgivaren i respektive landsting ansvarar för att ambulansen används som en akut 

medicinsk resurs och att personalen inom ambulanssjukvården har den kompetens som 

behövs för att kunna utföra prehospital sjukvård (SOSFS, 2009). Från 2005 krävs att varje 

ambulans är bemannad med minst en sjuksköterska för läkemedelsbehandling ska kunna 

påbörjas inom ambulanssjukvården (SOSFS, 2005).  

 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, RAS (2012) 

beskriver i kompetensbeskrivning, hur sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning 

med inriktning mot ambulanssjukvård skall utgå ifrån patientens tillstånd och behov i det 

akuta skedet. Det kan variera från komplicerade sjukdomstillstånd i prehospital arbetsmiljö 

till att självständigt kunna ta egna beslut och ge patienten vård och behandling.  I yrkesrollen 

för ambulanssjuksköterskor ingår att snabbt kunna fatta beslut i svåra situationer. Om rätt 
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kompetens saknas kan dessa beslut leda till både positiva och negativa konsekvenser för 

patienten och dess liv efter aktuell händelse (Gunnarsson & Warren- Strömberg, 2009).  

 

Omhändertagandet av patienten och dess anhöriga är annorlunda ute i den prehospitala 

sjukvården jämfört med den hospitala vården. Både arbetsmiljön och arbetsförhållandena kan 

vara riskfyllda både för personal och patienten och ofta är mötet mellan patient och 

ambulanspersonal korta. Trots det måste ambulanssjuksköterskan vara förtroendeingivande 

och ha förmåga att bedöma, utse och behandla patientens behov (Suserud, 2005). 

 

Ambulanssjuksköterskan ska kunna hantera sina känslor som uppstår både i sin 

vardagssituation som i sin yrkessituation. I mötet med patienter eller anhöriga som är i chock, 

stress eller till och med de patienter som är mitt i en livskris, är det viktigt att ha några 

redskap att använda i sitt agerande. Många sjuksköterskor känner rädsla i en stressad 

situation, att göra fel eller att inte klara av uppgiften och kan leda till osäkerhet om sin egen 

kapacitet (Carlsson, 2003). Det inte är bra att skjuta bort känslan av rädsla, utan det är bättre 

att bemöta rädslan och bearbeta den så att samma känsla inte infinner sig när en likande 

situation uppstår. Förmågan att kunna kontrollera känslan av rädsla kan vara avgörande för 

om mötet med patienten blir ett positivt eller negativt möte enligt Carlsson. Vidare menar 

författaren att beröra en patient och finnas där för dem är ett sätt att ge omtanke och 

förtroende samt att vara närvarande, ärlig och vara aktiv med patientens upplevelser är av stor 

vikt.  

 

Det finns olika sätt för individer att hantera stressande svåra situationer. Coping är medvetna 

eller omedvetna strategier som används som ett verktyg för alla individer, då vi exponeras för 

livskriser eller stressande situationer och händelser i livet. Syftet med coping är att hantera 

problemen och reducera känslan av det som framkallar obehaget, för att åter hitta tillbaka till 

ett hälsosamt tillstånd (Kowalski & Westen, 2005; Ogden, 2004). Det finns två olika coping 

strategier, emotionell samt kognitiv coping. Ogden (2004) menar att det finns två olika sätt att 

hantera känslor på vid emotionell coping. Det ena är genom förnekelse där personen förnekar 

betydelsen av händelsen och försöker istället se det positiva som skett. Det andra sättet är att 

prata med vänner, familj och kollegor. Kognitiv coping innebär att individen medvetet tränger 

undan verkligheten med hjälp av distansering eller genom att försöka tänka mer rationellt 

kring situationen (McCarroll, Ursano, Wright, & Fullerton, 1993).  

 

Kommentar [ONEUKka22]: ref? 
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Vid svåra situationer inom vården uppstår ibland behov av att göra etiska ställningstaganden. 

Det kan vara svårare att avsluta hjärt-lungräddning på ett litet barn, även om utsikterna att 

lyckas med återupplivningen är små.  Ambulanspersonal ska först och främst vara den aktör 

som bistår med livräddande åtgärder. De etiska värderingarna ska vara baserade och ligga till 

grund för patientens välbefinnande och det aktuella tillståndet patienten befinner sig i 

(Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009). Bäckman (2002) menar att det är i själva handlingen 

som det etiska finns, hur människan agerar i sitt ställningstagande och sedan vägleder det ens 

tillvägagångssätt. Etisk kompetens kan beskrivas genom att förstå och se ett problem ur etisk 

synvinkel och därefter utföra en kompetent handling. 

 

Ibland brottas dock ambulanspersonalen med etiska dilemman som uppstår och får väga in 

fördelar och nackdelar i sina beslut om fortsatt vård. Därför är det bra att läkare som har högre 

kompetens tar besluten om återupplivning ska fortgå eller om hjärt-lungräddning ska avbrytas 

där patienter riskerar att få en bestående skada (Grudzen, 2006). Etiska riktlinjer för hjärt-

lungräddning som är framtagna av Svenska Läkarförbundet, Svensk sjuksköterskeförening 

samt Svenska rådet för hjärt-lungräddning. De menar att på barn och ungdomar utan känd 

bakgrundssjukdom ska hjärt-lungräddning (HLR) utföras till dess att en legitimerad läkare 

kan bedöma tillståndet och avbryta behandlingen. Riktlinjerna avser att klargöra de etiska 

aspekterna kring ställningstagandet till om HLR skall påbörjas eller inte. Grundregeln 

prehospitalt är att ambulanspersonalen ska påbörja HLR på personer som drabbats av plötsligt 

hjärtstopp utanför sjukhus. I de fall där ambulanspersonalen bedömer att andningsfunktionen 

och cirkulationen inte går att återställa bör HLR inte påbörjas, exempelvis när personer 

uppvisar tecken på att de varit döda en längre tid eller skador som inte längre är förenliga med 

liv (Svenska Läkaresällskapet, 2013). 

 

Paterson-Zderad formulerade sin teori om humanistic nursing på 1960-talet, men har fortsatt 

utvecklat teorin under två decennier (McCamant, 2006). Deras människosyn är 

existentialistisk och ser människan som ensam i livet och unik, men ändå som en fri, aktiv och 

handlande varelse som måste ta ansvar för sina handlingar och samtidigt beroende av andra 

som bekräftar ens existens. Sjuksköterskan bör ha självkännedom samt vara medveten om sin 

frihet och sina valmöjligheter i varje situation (Paterson & Zderad, 1988). Omvårdnad 

beskrivs inte som en profession eller ett kall, utan som en individs mänskliga respons till en 

annan individs behov. Eftersom detta sker inom all form av vård, i all form av kontext, kan 

humanistic nursing anses vara en meta-teori enligt McCamant (2006). När Paterson och 

Kommentar [ONEUKka23]: Om det 
finns förutsättningar atttlyckas även om de 
är små så ska de väl återupplivningen inte 
avbryta 
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Zderad (1988) beskriver relationen mellan vårdaren och patienten, menar de att det är ett möte 

där sjuksköterskan som omvårdare är närvarande i mötet med patienten. Känslan, viljan och 

förnuftet att möta patienten, förhållningsättet och kvalitén i beröring till patienten ska 

förmedla närvaro och intresse. Själva omvårdnadhandlingen beskrivs som en levd dialog 

(lived dialogue) mellan sjuksköterskan och patienten. Interaktion som är både unik och 

universal kan uppstå i alla former av sammanhang, även när patienten är utsatt och kanske 

inte ens kontaktbar. I denna omvårdnadsdialog sätts patientens behov främst, men det är bara 

genom detta förhållande mellan sjuksköterskan och patienten som egenskapen av att vara en 

sjuksköterska verkligen kan upplevas. När det sker hamnar sjuksköterske- och 

patientrelationen ”i universums mitt”, men förhållandet existerar inom och påverkas av den 

yttre världen beskriver. Exempelvis kan sjuksköterskans förmåga att vara ”fullständigt 

närvarande” i själva omvårdnaden påverkas av dåliga arbetsförhållanden eller personliga 

problem (McCamant, 2006). 

 

När Paterson och Zderad (1988) diskuterar omvårdnadsarbetet tar de upp känslor som skuld, 

ångest smärta, meningslöshet och avsked. De menar att sjuksköterskan kommer möta dessa 

känslor och bör vara medveten om sina egna värderingar, svar på livsfrågor och kunna leva 

sig in i patientens situation. Enligt McCamant (2006) beskrivs omvårdnad här som både som 

ett varande (being) och ett görande (doing). I den humanistiska modellen är relationen 

naturlig och spontan som all annan form av mänsklig respons till någon annans nöd eller 

behov, exempelvis föräldrars omsorg om barnen, men genom teori har den utvecklats och 

förfinad för att anpassas till hälso- och sjukvård i den moderna världen.  I situationer där 

patientens själv inte kan svara för sig utvidgas sjuksköterskans omvårdnad till att omfatta 

även närstående. Humanistic nursing beskriver helheten av upplevelsen av levd dialog mellan 

patient och sjuksköterska, oavsett hur kommunikationen mellan dem uppstår. Enligt 

McCamant (2006) kan denna teori användas inom all form av forskning om sjuksköterskans 

upplevelser. 

 

 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda akut/svårt sjuka barn 
 
Det som är mest påfrestande för personal inom ambulansverksamhet är dödfall hos barn 

beskriver Regehr, Goldberg och Hughes (2002). De menar att inblandning av barn i alla 

situationer, oavsett om de är anhöriga eller är den som drabbad så berör det 
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ambulanspersonalen. Enligt en studie gjord av Svensson och Fridlund (2008) skapar larm som 

involverar barn en osäkerhet på den egna förmågan samt utgången av situationen innan 

ambulanspersonalen anlänt till barnet. Den största oron grundar sig i att inte kunna 

omhänderta barnet på ett adekvat vis samt att inte kunna erhålla en noggrann anamnes. Detta 

är främst relaterat till barnets oförmåga att kunna uttrycka sig. Barn som är svårt sjuka och i 

vård av prehospital akutsjukvård är något som ambulanssjuksköterskor upplever som en 

svårighet att omhänderta. Stress och snabbt omhändertagande är två saker de tar upp som 

orsak till varför det upplevs som en svårighet att behandla barn (Jewkes, 2005).  

 
Problemformulering 
 

Hjärtstopp hos barn är ovanligt men förekommer och det fordras att ambulanssjuksköterskan 

innehar den kompetens som krävs för omhänderta just den kategorin av patienter. Yrkesrollen 

handlar om att snabbt kunna fatta livsavgörande beslut där utgången både kan bli positiv och 

negativ. Studier om ambulanssjuksköterskans upplevelser att vårda barn med hjärtstopp 

saknas och det är angeläget att öka kunskapen inom området. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser vid omhändertagandet av barn 

med hjärtstopp.   
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METOD 
 
Författarna har valt att använda en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. En 

kvalitativ ansats valdes för att få deltagarnas eget perspektiv på omhändertagandet av barn 

med hjärtstopp, att fånga deras upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Urval 
 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att sjuksköterskorna hade specialistutbildning i 

prehospital ambulanssjukvård och yrkesamma inom ambulanssjukvården. 

Ambulanssjuksköterskan skulle även ha varit delaktig i en hjärtstoppssituation av barn.   

 

Verksamhetschefer för ambulanssjukvården från två ambulansstationer i Mellansverige 

kontaktades via telefon för muntlig information men även genom ett informationsbrev som 

förklarade studien och dess syfte (Bilaga 1). Informationsbrevet skickades ut för att erhålla 

om tillstånd hos de aktuella verksamhetscheferna.  

 

Efter tillåtelse från verksamhetscheferna vidarebefordrades en skriftlig inbjudan till 42 

deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna för att delta i studien (Bilaga 2). Av de 42 

ambulanssjuksköterskor som bjöds in till att delta i studien, var det totalt sju deltagare som 

svarade ja till att delta. Valet av deltagare ägde rum utifrån ett bekvämlighetsurval (Polit & 

Beck, 2012).  

 

Den här studien innehåller sju intervjuer. Två kvinnor och fem män deltog i intervjuerna och 

åldern varierade mellan 28 till 55 år. Tidigare erfarenhet som sjuksköterska varierade mellan 

fyra till 17 år. Antal år som specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård varierade mellan två till 11 år. Alla utom en deltagare som ingick i studien 

hade egna barn.  

 
Datainsamling    
 

Semistrukturerad intervjuform användes och en frågeguide (Bilaga 3) användes som underlag 

vid intervjuerna. Utformandet av frågeguiden grundade sig på det tillvägagångssätt som 

ambulanssjuksköterskan dagligen arbetar utifrån. Det innebär förloppet vid larm, arbetet 
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under larmet och bearbetningen av händelsen. Frågorna hade öppna svarsalternativ och det 

gav deltagarna chans att med egna ord uttrycka åsikter, känslor och upplevelser. Under 

intervjun berättade deltagarna om sina upplevelser utan att bli avbrutna (Polit & Beck, 2012).  

 

Deltagarna fick möjlighet att själva välja plats för intervjun under förutsättning att platsen var 

lugn och avskilt från störande moment (Polit & Beck, 2012). Sex utav intervjuerna skedde på 

arbetsplatsen avskilt från ordinarie verksamhet och en intervju skedde i deltagarens eget hem. 

Vid intervjuerna var båda författarna närvarande, en intervjuade medan den andre agerade 

observatör. Observatörens roll var att vara ett stöd för den som intervjuade ifall den kom av 

sig eller tekniska problem skulle uppstå. Alla intervjuer spelades in digitalt för att senare 

transkriberas ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna varierade mellan 18 – 25 

minuter. 

 

Databearbetning och analys  
 

Ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberades ordagrant. De transkriberade texterna 

analyserades därefter med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Detta 

utfördes i en Wordmall på datorn i vilken alla avkodade intervjuer sattes in och numrerades 

upp. Denna mall kunde författarna använda under arbetet för att analysera texterna 

(Danielsson, 2012). 

Första steget i analysen var att noggrant läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att få 

en uppfattning om varje deltagares upplevelser och för att få en helhetsbild. Författarna läste 

igenom varje intervju upprepade gånger, först enskilt sedan tillsammans.  

 

Texterna analyseras sedan tillsammans för att finna meningsbärande enheter.  De 

meningsbärande enheterna kondenseras i en process så innebördens kärna bevaras. Den 

abstraktionen resulterades i koder. Koderna abstraheras till kategorier. En kategori är en grupp 

av innehåll som delar en gemensamhet och kan eventuellt delas i subkategorier. Det är det 

manifesta innehållet från samtliga intervjuer som är ett underlag för resultatet. Ett tema kan 

framträda ur analysprocessen av det latenta innehållet, genom tolkning av den underliggande 

innebörden av intervjuernas innehåll (Graneheim & Lundman, 2004 ).  

 

Exempel på kategorier med underkategorier som visar tillvägagångssätet är ”Att hitta en 

balans mellan adrenalin och fokus” vilket inrymmer bland annat underrubriken, ”Distansera 
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sina känslor” samt ” Att förbereda sig för larm” med underrubriken ”Handlingsplan” som 

presenteras i Figur 1 nedan. 

 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserande 
meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Jag hade inte 
känslor på det 
sättet att jag 
tyckte det var 
jobbigt eller 
synd om barnet 
eller mamman, 
utan för mig var 
det mer en 
åtgärd som vi är 
ålagda att göra, 
d.v.s rädda liv.” 

Hade inga 
känslor på det 
sättet, tyckte inte 
det var jobbigt. 
Det var mer än 
åtgärd att rädda 
liv. 

Inga känslor. Distansera sina 
känslor. 

Att hitta en 
balans mellan 
adrenalin och 
fokus. 

”Det blev 
väldigt tydliga 
roller och alla 
gjorde det de 
skulle och sedan 
hjälpte jag till 
med 
kompressioner” 

Alla hade 
tydliga roller 
och visste vad 
de skulle göra. 

Tydlig 
rollfördelning. 

Handlingsplan. Att förbereda 
sig. 

Figur 1. Exempel på innehållsanalys 
 

 

 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
En ansökan om etisk prövning gjordes inte då den här studien är ett examensarbete och inga 

journalhandlingar eller patienter deltog i studien (Etikprövningsnämnden, 2013).  Enligt 

promemorian från Statens offentliga utredningar kan studerande ta del av patientuppgifter i 

studie syfte inom hälso-och sjukvården (Statens offentliga uppgifter, 2013).   

 

Verksamhetscheferna tillfrågades om medgivande till studien. Alla deltagare fick skriftlig 

information om syftet till studien, hur intervjuerna kommer att gå till, vem som kommer 

intervjua dem samt att intervjun kommer att ske på arbetsplatsen. Deltagarna informerades om 

att resultatet från studien är konfidentiella och att deltagandet var frivilligt och de närsomhelst 
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kunde välja att avbryta deltagandet utan att ange skäl till det. Deltagarna gav sitt skriftliga 

samtycke till att delta i studien (Polit & Beck, 2012).  

Frågorna i frågeguiden (Bilaga 3) kan uppröra och dra upp minnen. Skulle det uppstå 

planerades de be deltagarna att avbryta deltagandet och söka hjälp hos arbetsgivaren som i sin 

tur kan förmedla en kontakt med förtagshälsan eller en kurator.  

 

Materialet från intervjuerna avidentifierades noggrant så att deltagarnas personliga 

upplevelser och tankar inte kunde identifieras. Deltagarna informerades om att efter denna 

studie har seminariebehandlats och examensarbetet blivit godkänt kommer allt material som 

använts i arbetet att förstöras. 

Kontaktuppgifterna till författarna fanns med på informationsbladet om funderingar eller 

frågor skulle uppstå under studiens gång (Polit & Beck, 2012). Deltagarna erbjöds att ta del av 

resultatet när studien är klar och godkänd. 
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RESULTAT 
 

Analysen av studien resulterade i fem kategorier och 15 underkategorier.  

Ambulanssjuksköterskans upplevelser vid hjärtstopp hos barn har framkommit i olika stadium 

och har delats in i fem olika kategorier: Att förbereda sig, Att hitta en balans mellan adrenalin 

och fokus, Att ha kompentens, Att beakta omgivningen, Att bearbeta känslor efteråt. 

 

Kategorierna utgör underrubriker i resultatbeskrivningen. Se figur 2. 

 

Kategori Underkategori 
Att förbereda sig - Information från SOS 

- Mental förberedelse 
- Riktlinjer 
- Handlingsplan 

Att hitta en balans mellan adrenalin och 
fokus 

- Vara fokuserad 
- Ökat stresspåslag 
- Distansera sina känslor 

Att ha kompetens - Träning 
- Kunskap 

Att beakta omgivningen - Miljön 
- Närstående/ Föräldrar 
- Kollegor 

Att bearbeta känslor efteråt - Känslor 
- Egen prestation 
- Kamratstöd 

Figur 2. Figuren demonstrerar de fem kategorierna samt 15 underkategorierna.  
 
Att förbereda sig 
 
Deltagarna betonade vikten av att redan vid larmet ha en handlingsplan klart för sig då kaos 

och adrenalin pumpar i deras kroppar. Deltagarna började mentalt förbereda sig redan i 

ambulansen inför vad som väntade dem på plats. Information angående bakomliggande 

orsaker till hjärtstoppet eller tidigare sjukdomar hos barnet spelade roll. Det var dock i de 

flesta fall svårt att få information, då de personer som ringde in till SOS Alarm om ett sådant 

allvarligt tillstånd ofta var hysteriska eller i chock. 

 

”I de bästa av världar så kanske man kan få veta, men det är också svårt att få den  

         informationen. SOS har fullt upp med att instruera HLR och många är väldigt 

hysteriska runt omkring.” 
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När information gällande hjärtstoppet kom från SOS Alarm och deltagarna anade att det 

skulle komma att bli en traumatisk och påfrestande situation, började den mentala 

förberedelsen. Tankar som väcktes var: Vad kommer vi att mötas av på plats? Hur ska vi 

samarbeta på ett bra sätt?  Resultatet visade att återkoppling till SOS Alarm under färden ut 

var av betydelse, eftersom deltagarna ville veta om det var två ambulanser utlarmade eller om 

första ambulansen var ensam aktör och får agera helt ensam på plats. I resultatet framkom 

också att det var viktigt att få veta om hjärt-lungräddning hade påbörjats, samt få information 

från SOS Alarm. Detta gällde speciellt om framkörningstiden från stationen till platsen var 

lång.  

 

”Man tänker att här är det lite bråttom, här ska vi köra allt vi har.” 

 

Deltagarna började planera sina roller omgående i ambulansen och gick igenom de aktuella 

behandlingsriktlinjerna som gällde i deras landsting. Fokus låg på att planera hur den 

praktiska handläggningen skulle gå till, vilka läkemedel som skulle ges och vilken medicinsk 

utrustning som krävdes för att utföra arbetet på plats. Det var avgörande att ha sina roller klara 

innan ankomst, vem som skulle agera arbetsledare och leda hjärt-lungräddningssituationen 

samt ha det övergripande ansvaret. De berättade att de upplevde det positivt att ha ett koncept 

att följa vilket medförde ett gemensamt arbetssätt på plats. Det gav dem en strategi, en 

handlingsplan och en struktur att följa.  

 

          ”Är det ett hjärtstopp hos barn, då brukar jag, om inte jag kör, slå upp och titta på en 

del av behandlingsriktlinjerna vad man ska göra och tänka på.” 

 

Om inte åtgärderna vid hjärt-lungräddningen hade förväntad effekt blev det viktigt att 

utvärdera insatserna och ta nya inriktningsbeslut. Gick det inte att ventilera barnet eller få en 

fungerande cirkulation, menade deltagarna att hoppet kunde vara ute för barnet. Hjärt-

lungräddning byggde på att det fanns meningsfullhet med att göra en stabiliserad insats på 

plats. Hjärt-lungräddning startades oftare på barn än på vuxna, trots misstanken att livet inte 

gick att rädda. Deltagarna uppgav att de ibland tvingades överväga de etiska aspekterna. 

Stundom var det lättare att transportera barnet till sjukhus där läkare med högre medicinsk 

kompetens kunde fatta beslut om att avbryta hjärt-lungräddningen.  

 

    



Linda Appelgren 
Agneta Glaad 

13 
 

Under intervjun uppgav deltagarna att oavsett om det gällde ett barn eller en vuxen som 

drabbats av ett hjärtstopp så var det hjärt-lungräddning som var insatsen.  

 
 
Att hitta en balans mellan adrenalin och fokus 
 

Deltagarna beskrev hur de försökte hitta en balans mellan adrenalin som pumpade i kroppen 

vid larm om hjärtstopp hos barn och fokusera på den stundande uppgiften. De upplevde en 

stress, nervositet samt en känsla av olust. Den höga stressnivån menade deltagarna kunde 

framkallas av den bristande erfarenheten kring barn med hjärtstopp. Nervositeten beskrevs 

som att kroppen blev spänd och att deltagarna blev koncentrerade inför uppgiften. 

 

       ”Man tänker att detta vill jag inte göra, nej, jag har nog aldrig blivit så stressad i hela 

mitt liv.” 

 

Deltagarna uppgav att de kände empati för föräldrarna men att de inte lät det påverka deras 

agerande i dessa situationer. Vid intervjuerna framkom det tydligt från deltagarna att det bara 

var fokus på barnet vid ankomst. Föräldrarna fick deltagarna bemöta senare, oftast var det en 

kollega från en annan ambulansbesättning, om sådan fanns, som tog hand om föräldrarna. 

 

           ”Jag hade inte känslor på det sättet att jag tyckte det var jobbigt, eller synd om barnet 

eller mamman, utan för mig var det mer en åtgärd som vi är ålagda att göra, d.v.s. rädda 

liv.” 

 

Att kunna distansera sig från sina egna känslor beskrevs som en strategi för att kunna hantera 

svåra situationer men samtidigt kunna ge god omvårdnad. Deltagarna uttryckte att de 

hanterade situationen genom att försöka tänka logiskt, bortse från sina känslor och stänga ute 

den omkringliggande omgivningen för att kunna fokusera på barnet. Deltagarna beskrev 

mötet på många olika sätt. Exempelvis uppgav de att de kände rent fysiskt hur tårarna var på 

väg att bryta fram och i samband med det fick de uppmana sig själva att fortsätta vara 

professionella i sin yrkesroll. Trots de känslorna ansåg deltagarna att de kunde bedriva en 

professionell vård. 

        ”Det är svårt att känna att det är på riktigt, att det är ett barn man håller på med. Man      

                                                                 är ganska avskärmad” 
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Deltagarna beskrev hur adrenalinet pumpade ut i kroppen och antingen blev de fokuserade av 

det eller så påverkade det deras handlingar negativt.  Med det menade de att känslor som 

förlust av kontroll, hjälplöshet och stress kunde uppstå. Stress i sig medger deltagarna kunde 

bidra till att viktiga detaljer missades och koncentrationsförmågan sjönk. Kontrollförlust gav 

en känsla av hjälplöshet, ovisshet och att ens prestationer inte var tillräckliga. Om trygghet 

istället infann sig medföljde inte samma stress och händelsen upplevdes mindre traumatisk.  

 

”Man tänker inte så mycket, man tänker mest på att göra rätt. Det är en sjuk situation men 

man slår bort de tankarna och det får man liksom ta senare.” 

 

Att ha kompetens 
 

Deltagarna i studien beskrev en önskan om att fördjupa sina kunskaper ytterligare inom 

avancerad barn- hjärt-lungräddning. I nuläget fanns det ett tillfälle per år att repetera 

avancerad barn- hjärt-lungräddning. Deltagarna belyste vikten att själva hålla sig uppdaterade 

med det senast inom barn- och hjärt-lungräddning. Det skapade trygghet menade deltagarna 

genom de olika träningsmomenten som skedde både teoretiskt och praktiskt. Samtidigt 

framkom det en önskan från deltagarna att arbetsgivaren skulle möjliggöra tid och tillfälle för 

egen uppdatering samt träningstillfällen. Utbildning och handledning kunde underlätta och 

göra det hanterbart att klara de emotionellt påfrestande uppgifter som ställs under en hjärt-

lungräddning situation. Trots träning inför hjärtstopp hos barn blev man aldrig helt förberedd 

då träning genomfördes under ordnade förhållanden och helt utan adrenalinpåslag.  

 

        ”Man gör det mer sällan, man är mer osäker på doserna, man är mer kontrollerande av 

             sig.” 

 

Vidare uppgav deltagarna vikten av att ha rätt kompetens i ambulanserna och gedigen 

erfarenhet, speciellt på larm där det gällde hjärtstopp hos barn. De menade att det är en 

ovanlig händelse och få kommer i sitt yrkesliv att utsättas för de här larmen. 

  

Att beakta omgivningen 
 

Deltagarna beskrev att omgivningen där hjärtstoppet skett spelade stor roll i det akuta arbetet. 

Olika yttre faktorer identifierades och beskrevs som problematiska, vilket försvårade arbetet 
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och förutsättningarna för en god hjärt-lungräddningsinsats. Avståndet till platsen där 

hjärtstoppet inträffade samt avståndet in till sjukhuset, var exempel på problematiska faktorer. 

Hur länge utförandet av hjärt-lungräddningen pågått på plats eller om beslut kunde tas att 

återvända till sjukhus var av betydelse. Väderleken, t.ex. dimma, snöfall eller kraftigt regn 

kunde upplevas som försvårande omständigheter då transporttid och trafikfaran ökade men 

även mörker medförde försvårande omständigheter. Deltagarna upplevde frustration om 

hjärtstoppet skett på offentlig plats, då det försvårade arbetet fram tills polis anlände för att 

skingra folkmassor.  

 

         ”Det var mörkt, det var vinter, vi drog ut honom på gatan och det var där vi började  

              HLR.” 

 

Deltagarna påtalade att anhöriga på plats kunde påverka arbetet, de beskrev hur olika de 

kunde bete sig. För att arbetet skulle kunna genomföras bra krävdes utrymme och arbetsro. 

Hysteriska, hotfulla, chockade och tysta, är några reaktioner som deltagarna upplevde hos 

anhöriga och föräldrar. Utåtagerande föräldrar kunde påverka genomförandet av hjärt-

lungräddningen. Det krävdes då av ambulanssjuksköterskan att åsidosätta både resurser och 

kapacitet till att ta hand om föräldrarna och det kunde ta fokus från hjärt-lungräddningen. 

Detta upplevdes som stressande för deltagarna. Vissa av föräldrarna uppvisade ångest och 

hade svårt att ta till sig att barnet inte var vid liv vilket deltagarna upplevde som ett problem 

när det gällde barn med hjärtstopp.  

 

          ”Min kollega hade svårt att ta sig fram till mig och barnet, då föräldrarna slet och   

                 drog i hans väst, helt hysteriska, så jag blev ensam vid barnet.” 

 

Deltagarna beskrev även deras beroende av sin kollegas kunskap och erfarenhet. Att åka på 

hjärtstopp hos barn med oerfaren kollega framkallade rädsla och frustration. Det skedde 

främst under sommarhalvåret då sommarvikarier arbetade i den prehospitala vården. Då 

ställdes allt ansvar på den erfarna i besättningen, både att leda arbetet samt handleda kollegan.  

Men det fanns även ett beroende av kollegans personlighet för det kunde påverkade hur 

deltagarna upplevde dessa svåra situationer. En farhåga fanns i hur tillgängligheten av 

resurser var när det krävdes fler ambulanser för medverkan i hjärt-lungräddningen. 

 

           ”Jag är jättekritiskt till att jobba sommaren med outbildad personal. Det känns tungt,  
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                 jobbigt för då måste jag verkligen stå för mina egna beslut, då har jag ingen att  

                          diskutera med.” 

 

Vidare påtalades det att vissa kollegor, inte alla, med lång erfarenhet uppvisade okunnighet 

samt ovilja att lära sig rutiner vid hjärtstopp hos barn. Det medförde irritation och frustration 

som påverkade arbetet negativt. I resultatet beskrev deltagarna en irritation över erfarna 

kollegor som inte visste vart de skulle ringa eller vem de skulle kontakta när det tillstötte 

komplikationer ute på hjärtstoppslarm. Vid de tillfällena skapade det obalans mellan 

kollegorna och ansvaret vilade helt på den andra kollegan menade deltagarna. 

 

Deltagarna beskrev även hur vissa kollegor blev starkt koncentrerade vid sin uppgift och blev 

okänsliga för omgivningen runt omkring. De hade endast fokus för den kommande 

arbetsuppgiften vilket kunde medföra brister i teamarbetet. Det kunde påverka hjärt-

lungräddningen och orsakade svårigheter med kommunikationen i arbetet.  

 
Att bearbeta känslor efteråt 
 

Deltagarna beskrev situationen efteråt som tomhet och maktlöshet. De tyckte det var 

påfrestande att möta anhöriga efteråt inne på akutmottagningen. Det medförde att deltagarna 

ifrågasatte sitt agerande på plats och sina kunskaper. Rannsakning av den egna prestationen 

genomfördes sekundärt, då deltagarna ville försäkra sig om att det inte fanns något som kunde 

gjorts bättre eller annorlunda. Deltagarna upplevde hjärtstopp hos barn som en påfrestning i 

efterförloppet, det beskrevs som återupplevelser i form av drömmar och minnesbilder och 

medförde svårigheter att lämna händelsen. För att kunna släppa de här minnesbilderna och 

tankarna krävdes upprepade bearbetningssamtal där rannsakning av händelsen och deras 

prestation var en vanlig bearbetningsprocess. 

 

           ”Jag kommer ihåg att vi stod och grät, jag och min kollega, nere i ambulansgaraget  

                   efteråt.” 

Deltagarna beskrev tiden efter larmet som vilket arbetspass som helst, när nästa larm kom var 

det ett nytt fokus som gällde. När arbetsinsatsen varit tillfredställande var skuldkänslor något 

som deltagarna lade åt sidan och menade vidare att de inte kunde belastas för hur utgången 

blivit. När all kunskap och erfarenhet de besatt använts på barn med hjärtstopp och när 
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kollegor tillsammans genomfört ett bra teamarbete, fanns det inget mer att tillgå menade 

deltagarna. 

 

            ”Vi är ju inga healers, ingen Jesus, vi kan inte rädda liv på detta sätt. Vi kan inte  

                    återuppväcka de döda.” 

 

Stödet efter hjärtstoppssituationen var tillräckligt enligt deltagarna. De uttryckte att det fanns 

möjlighet till stöd efter händelsen och det fanns utbildade kamratstödjare i arbetsgruppen. 

Deltagarna berättade att de hade möjlighet att få avlösning från sitt arbete om situationen 

upplevdes som ohanterlig. De uppgav att de hade förtroende att vända sig till chefen som 

kunde ordna t.ex. debriefing, men i de flesta fallen var debriefing något som deltagarna själva 

anordnade mellan kollegorna. 

 

            ”Jag upplevde det som overkligt och tomt och personligen har jag velat vara ifred en  

                     stund efteråt” 

 

I resultatet uppgav deltagarna möjligheten till att samtala med kurator, om de kände ett behov 

av stöd och samtal. Det kände de var viktigt oavsett om de själva hade ett behov eller inte av 

samtal. Deltagarna uppgav att de samtalade med varandra efter traumatiska händelser, då ofta 

två och två eller mellan de inblandade i tjänst. Inom den prehospitala vården blev kollegorna 

som en andra familj, där känslor och tankar bearbetades tillsammans. Det beskrev deltagarna 

som ett stort stöd i bearbetningsprocessen.  

 

 

RESULTATSYNTES 
 
Deltagarna i studien upplevde omhändertagandet vid ett barn med hjärtstopp som komplex. 

Att ha en god handlingsplan och kunna förlita sig på sina kollegor var av betydelse. Det 

beskrevs även vikten av att kunna distansera sina egna känslor i det akuta skedet för ett bra 

omhändertagande. Omgivningen där hjärtstoppet skedde var också av betydelse. Deltagarna 

uttryckte gemensamt vikten av regelbunden utbildning samt träning inom avancerad barn 

hjärt-lungräddning.  
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med den här studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser vid 

omhändertagandet av barn med hjärtstopp. För att få en bild av deltagarnas upplevelser 

använde författarna en kvalitativ forskningsansats med deskriptiv design (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Kvalitativ forskningsmetod används ofta för att beskriva människors 

upplevelser, processer och beskriva relationer. Det för att fördjupa och förklara människans 

upplevelser samt uppfattningar i sin hela kontext (Polit & Beck, 2012).  

Vidare menar Polit och Beck (2012)  att författare som genomför kvalitativa intervjustudier 

bör ha erfarenhet och träning i att intervjua för att ge studien en god kvalitét. Författarna i den 

här studien hade ingen erfarenhet av att genomföra en intervjustudie och det kan ses som en 

svaghet. Dock anser författarna att en styrka ligger i att båda två var delaktiga under samtliga 

intervjuer. Samtidigt kunde det ha påverkat deltagarna negativt då detta kunde upplevas som 

att de var i minioritet mot intervjuarna. Det kunde leda till att deltagarna kunde känna sig 

obekväm i situationen. 

 

Valet av design för denna studie föll sig naturligt då det var ambulanssjuksköterskornas 

upplevelser författarna ville analysera. Fördelen med den här metoden var att författarna fick 

en inblick i vardagen hos ambulanssjuksköterskor och en bild av deras handläggande av barn 

med hjärtstopp. Ytterligare fördelar med intervjuer var att deltagaren gav en helhetsbild och 

ett djup av situationen. Författarna förberedde en frågeguide för att syftet hela tiden skulle 

beröras. Frågeguiden var ett bra stöd och författarna fick ta del av deltagarnas upplevelser och 

kunde validera informationen med följdfrågor. Som exempel: Motivera ditt svar, kan du 

utveckla ditt svar mera? Samt Och hur menar du då? Det gav en personlig kontakt med 

deltagaren. Nackdelen med metoden kunde ha varit att deltagaren kände sig utsatt då vissa 

frågor kunde upplevas som kränkande. Datainsamlingen var tidskrävande och resurskrävande 

vilket medförde ett mindre urval. Deltagarnas upplevelser kunde ha samlats in genom en 

fokusgruppsintervju och där hade kanske ett annat resultat framkommit. Författarna ansåg att 

individuella intervjuer skulle ge ett mer genomgripande och innehållsrikt material.   

 

Totalt intervjuades sju av de 42 yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor som bjöds in till att 

delta i studien. Svarsfrekvensen kan anses som låg och detta tror författarna kan bero på att 

hjärtstopp hos barn är ovanligt och därmed har få ambulanssjuksköterskor varit delaktiga i 
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hjärt- lungräddning hos barn. Därmed kan författarna inte utesluta att det var en speciell grupp 

av ambulanssjuksköterskor som har valt att delta i studien. Men med tanke på tidsutrymmet 

för studien fanns ingen möjlighet att genomföra en större datainsamling som eventuellt skulle 

ha gett ett annat resultat. Alla deltagare som valde att delta i studien fullföljde intervjun. 

Intervjuerna kunde uppfattas som korta då de varierade mellan 18-25 minuter, men författarna 

ansåg materialet var innehållsrikt. Deltagarna kom väl förbereda till intervjun då de visste 

innan vilket ämne som skulle beröras.  

 

 

Författarna har som tidigare nämnts inte funnit tidigare forskning som belyser 

ambulanssjuksköterskans upplevelser i samband där barn med hjärtstopp beskrivs. Författarna 

tror att det är på grund av att hjärtstopp hos barn är ovanligt. Författarna ville belysa 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av barn med hjärtstopp prehospitalt och därmed 

exkluderades alla andra specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanssjukvården. Resultatet 

skulle ha kunnat se annorlunda ut om alla professioner inom prehospital verksamhet deltagit i 

studien då professionerna har olika roller i den yrkesverksamma enheten.  

 

Deltagarna i studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval då denna profession hade specifika 

erfarenheter som matchade syftet och samtidigt kan det ses som en svaghet då ett annat urval 

kunde ha gett ett annat resultat. En risk i studien var att författarna med stor sannolikhet hade 

en arbetsrelation till en del av deltagarna och det kunde påverka intervjun genom att 

deltagaren kände sig obekväm i vissa frågor. Dock menar Polit och Beck (2012) att det även 

kan ses som en fördel att deltagarna känner författarna och känner ett större förtroende då de 

berättar om sina upplevelser. För- och nackdelar med bekvämlighetsurval kan vara att nå de 

deltagare som innehar den specifika erfarenheten som efterfrågar i studiens syfte. Dock är det 

svårt att veta på förhand om deltagarna innehar den kunskapen. Detta måste deltagarna 

upplysa om själva. Genom att bekvämlighetsurval genomfördes i studien upplevde författarna 

att pålitligheten kan ha påverkas negativt och de aktuella deltagarna inte är presentabel för 

övriga ambulanssjuksköterskor.  

 

Studiens trovärdighet och målet med studien ansågs vara uppfyllt. Erfarenheter och ett 

innehållsrikt material framkom under datainsamlingen och analysen. I intervjuerna har varje 

ambulanssjuksköterskas sätt att uppleva och hantera ett hjärtstopp hos barn blivit belyst. 

Deltagarna upplevdes engagerade och delgav under intervjuerna berikande berättelser utifrån 
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deras upplevelser. Antalet deltagare i studien kan anses vara liten, vilket begränsar 

överförbarheten av studiens resultat. Enligt Kvale och Brinkman (2009) skall fokus ligga på 

studiens överförbarhet till andra liknande situationer och inte på hur resultatet kan 

generaliseras i största allmänhet. Resultatet från intervjuerna blev dock innehållsrikt på 

upplevelser och bör vara överförbart till likande situationer. 

 

För att uppnå hög trovärdighet som är det generella målet inom all forskning måste författarna 

ta hänsyn till bekräftelsebarhet, objektivitet, pålitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 

2012). Enligt Polit och Beck (2012) handlar att objektivitet om huruvida data som 

sammanförts under intervjuerna verkligen representerar den information som deltagarna 

beskrivit och inte påverkats av författarnas egna tankar. Objektiviteten stärktes genom 

noggrann transkribering av båda författarna av all data som samlades in under intervjuerna.  

Könsfördelningen i studien var representativ för respektive ambulansstation och åldern på 

deltagarna skiftade från 28 – 55 år. Medelåldern låg på 42 år. Erfarenhetsmässigt hade 

deltagarna arbetat mellan 2 – 11 år och därmed fanns det en god fördelning mellan ålder och 

erfarenhet hos deltagarna. Resultatet kunde därmed skifta beroende sett till ålder och 

erfarenhet samt var studien genomfördes. Författarna tror att resultatet skulle ha sett 

annorlunda ut om studien genomfördes i större städer eller endast på landsbygden. Detta på 

grund av större population i storstäder än på landsbygden och därmed ökar chansen för fler 

hjärtstopp hos barn.  

 

Bekräftelsebarheten i studien stärktes av de citat som framkom i intervjuerna, där båda 

författarna via transkribering fann citat med liknade innebörd som lyfte studiens resultat. 

Resultatet bygger på deltagarnas subjektiva upplevelser och därmed anses tillförlitligheten i 

studien vara svårbedömd. Dock ansåg författarna att tillförlitligheten stärktes då likande 

upplevelser av hjärtstopp hos barn framkom hos båda ambulansstationerna där studien 

genomfördes. Det speciellt då den ena ambulansstationen ligger i en storstad och den andra i 

en mindre stad. Graneheim och Lundman (2004)  menar att överförbarheten till viss del kan 

garanteras, då en manifest innehållsanalys strävar efter att särskilja kategorierna från varandra 

och har en tydlig struktur, men i studier där människors upplevelser ska studeras är detta svårt 

att åstadkomma. 

 

Det är till författarnas fördel att de själva i sitt yrkesliv har träffat vuxna patienter med 

hjärtstopp vilket ger en bra grundförståelse för studiens problem och syfte, men det kan även 
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vara till nackdel då de kan tro sig kunna mer om ämnet än de egentligen kan. Det kan bero på 

att författarna aldrig har arbetat med barn med hjärtstopp och missförstånd beträffande 

behandlingsriktlinjer och barnets anatomi skiljer sig åt jämfört med vuxna.  

 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser vid 

omhändertagandet av barn med hjärtstopp. Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier. De 

kategorierna var ”Att förbereda sig”, ”Att hitta en balans mellan adrenalin och fokus”, ”Att 

bearbeta känslor”, ”Att ha kompetens” samt ”Att beakta omgivningen”. 

De här kategorierna delades sedan in i 15 underkategorier som redovisas i en tabell under 

resultatdelens första stycke.  

 

Resultatet visade på att bra förberedelse, en bra handlingsplan och ett bra samarbete mellan 

kollegor prehospitalt, var avgörande för ett gott omhändertagande av barnet. Det beskrevs 

som de viktigaste hörnstenarna vid barn med hjärtstopp för ambulanssjuksköterskan. Vidare 

beskrevs vikten av kontinuerlig träning i avancerad barn hjärt-lungräddning, både teoretiskt 

och praktiskt. Det framkom även i studiens resultat att finna en balans i förhållande till fokus 

för arbetsuppgiften och deltagarnas egna känslor. Det var något som ambulanssjuksköterskan 

fick brottas med vid barn med hjärtstopp. Bearbetning av händelsen och deras känslor skedde 

efteråt mellan kollegor eller i kamratstödjande samtal.  Vilket bekräftas av Jonsson (2009) 

som rekommenderar kamratstöd och samtal efter svåra situationer för att undvika 

känslomässiga reaktioner. 

 

Mental förberedelse var något som deltagarna uppgav som viktigt vid hjärtstoppslarm. 

Deltagarna beskrev hur de redan i ambulansen gick igenom sina riktlinjer och 

behandlingsplaner för att förbereda sig inför arbetsuppgiften. Genomgång av läkemedel, doser 

samt medicinsk utrustning skedde redan i ambulansen. Placering av defibrillatorplattor, 

läkemedels dosering samt utförande av hjärtkompressionen vid hjärtlungräddning menar 

Edvinsson-Mårtensson och Enskär (2008) har en betydande roll för att rätt medicinsk 

utrustning används. 

 

I resultatet framkom det att information från SOS Alarm var viktigt för att förbereda sig 

optimalt, fast detta var inget som påverkar hjärt-lungräddningen situationen väl på plats. Var 
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det ett hjärtstopp arbetade ambulanssjuksköterskorna efter de riktlinjer som fanns. Det 

beskrivs i artikeln som Bremer, Dahlberg och Sandman(2009)  publicerat att 

ambulanssjuksköterskan först och främst skall vara den aktör som bistår med livräddande 

åtgärder. 

 

Deltagarna brottades ständigt med en känsla av stress, nervositet samt olust vid barn med 

hjärtstopp och använde strategier för att hantera det. Författarna uppfattar det som deltagarnas 

sätt att hantera detta och är ett verktyg att ta till när man exponeras för stressade situationer 

och händelser i livet.  

 

Syftet med copingstrategier är att kunna hantera problem och reducera känslor av obehag 

(Kowalski & Westen, 2005; Ogden, 2004). Resultatet kan tolkas på sådant vis att den höga 

stressnivån beror på bristande erfarenhet kring barn med hjärtstopp. Enligt Nordén, Hult och 

Engström (2013) så skapar omhändertagandet av akut sjuka barn en osäkerhet och stress hos 

ambulanssjuksköterskor och menar att osäkerhet och stress beror på otillräcklig erfarenhet och 

kunskap kring vård av akut sjuka barn. 

 

Det framkommer i Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011) att prehospitala hjärtstopp på 

barn endast drabbar en till två procent vilket resulterar i att det är ovanligt för 

ambulanssjuksköterskan att möta barn med hjärtstopp. Den här situationen kan då bli 

dramatisk och stressande. I resultatet uppgav deltagarna att känslor som kontrollförlust, stress 

och hjälplöshet kunde uppstå och detta kunde bidra till att viktiga detaljer missades.  

Trots att de här känslorna kunde uppstå ansåg deltagarna i studien att de kunde bedriva en 

professionell vård. Resultatet visade vidare att mötet med barn med hjärtstopp beskrevs olika i 

studien, det grundade sig i hur deltagarna var som individer. En del berördes mer psykiskt än 

andra. Detta tror författarna troligtvis beror på tidigare erfarenheter och kunskaper kring sjuka 

barn samt om deltagarna har erfarenhet i form av egna barn eller inte.  

Jonsson (2009) menar på att sjuksköterskan måste distanserar sig från patienten för att inte 

överhopas av starka intryck. Han menar vidare att sjuksköterskan annars får svårt att skilja på 

patientens upplevelser och sina egna intryck. 

Paterson och Zderad (1988) beskriver i sin omvårdnadsmodell hur människosynen är 

existentialistisk och utifrån den formas sjuksköterskans omvårdnadssyn. De tar upp att 

människan är en fri och aktiv varelse och i sin yrkesroll som sjuksköterska får ta ansvar för 

sina handlingar. Omvårdnaden i sig koncentreras till två begrepp, självkännedom och 
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kvalitén. Sjuksköterskan ska i sitt möte med patienten vara närvarande och kvalitén i 

beröringen till patienten ska förmedla närvaro (McCamant, 2006). Skuld, stress och ångest är 

något de anser att sjuksköterskan kommer möta under sitt yrkesliv. Något som Paterson och 

Zderad (1988) även diskuterar är vikten av att sjuksköterskan ska vara medveten om sina egna 

värderingar i livet och kunna ge svar på livsfrågor. Detta anser författarna i den här studien 

stämmer väl in på ambulanssjuksköterskans profession. I yrket som ambulanssjuksköterska 

möter man dagligen utmaningar som kan skapa känslor som skuld och stress, vilket kan 

påverka närvarokänslan i mötet (McCamant, 2006). Speciellt vid larm där barn är inblandade, 

det framkom tydligt i studiens resultat.  

 

Studiens resultat visade på vikten av att kunna distansera sina egna känslor under hjärtstoppet 

för att utföra ett sakligt och korrekt agerande. Deltagarna beskrev detta som en förutsättning 

för att klara situationen. Carlsson (2003) menar att inneha förmågan att skjuta från sig och 

kontrollera sina känslor är avgörande om mötet med patienten blir positivt eller negativt. I 

resultatet beskrevs hur adrenalinpåslaget som insöndras hos ambulanssjuksköterskorna vid de 

här larmen antingen gjorde dem mer fokuserad eller så påverkade det deras handlingar 

negativt, de blev handlingsförlamade och tappade all fokus.  

 

Vidare framkom det i resultatet att fokusera på handlingsplanen kring barnet och att ha sina 

roller klara var enormt viktigt. Samarbetet med kollegor, att ha en arbetsledare som ledde 

arbetet och som hade det övergripande ansvaret var ett måste enligt deltagarna i studien. 

Resultatet beskrev hur viktigt det var med riktlinjer, säkerhet, rutiner och ett korrekt 

genomförande för att sedan kunna utvärdera sina insatser. Det styrker Hagiwara och 

Wireklint-Sundström (2009) när de beskriver vikten av att rätt utrustning och 

behandlingsanvisningar används för ändamålet. De tar även upp att rollfördelningen är av 

betydelse för att uppnå optimal vårdkvalité och säkerhet. Enligt Rempel och Harrison (2007) 

är det viktigt att alla i teamet kring barnet är delaktiga vid ett hjärtstopp.  

 

Deltagarna uppgav att vid ankomst till barnet förekom det endast fokus på barnet. Föräldrar 

och anhöriga fick de bemöta senare eller om två ambulansbesättningar fanns på plats så 

avsattes en kollega att bemöta föräldrarna. Det framkom även från deltagarna hur föräldrar 

och anhöriga kunde agera, somliga var helt tysta av chock, andra hystersiska och detta 

påverkade arbetet kring barnet. Det fanns även föräldrar som reagerade med ilska och som 

ryckte i ambulanssjuksköterskans kläder. Det här var enligt deltagarna stressande och kunde 
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ha en inverkan på omvårdnaden av barnet. Enligt Jewkes (2005) påverkar stress kring barnet 

hur ambulanssjuksköterskan omhändertar barnet.  

 

Att utsättas för den påfrestning som det innebär att behandla barn med hjärtstopp, beskrevs i 

resultatet som kaotiskt. Det förekom att deltagarna upplevde tomhet och maktlöshet efter 

avslutad hjärt-lungräddning, där utgången ledde till ett barns död. Det framkom att 

rannsakning av deras insats var ett sätt att bearbeta händelsen. De ifrågasatte sitt agerande 

samt om de gjorde allt de kunnat. Deltagarna uppgav att om arbetsinsatserna varit tillfreds så 

kan de inte belastas för hur utgången blivit. Carlsson (2003) menar att det är av vikt att kunna 

hantera sina känslor som uppstår, att kunna fatta snabba beslut och anpassa sig efter olika 

situationer. 

 

Gemensamt ansåg deltagarna i studien att stödet efter ett hjärtstopp hos barn var 

tillfredsställande. Det framkom i resultatet hur deltagarna pratat tillsammans efter avslutat 

larm, antingen två och två eller i hela besättningen som var delaktiga. Resultatet visade på en 

bra handlingsplan för de inblandade, att det fanns tillgång till både kamratstödjare samt 

kurator att prata med efter händelsen. Jonsson (2009) menar på att avlastningssamtal, 

kamratstöd och debriefing minskar stressreaktionen efter en traumatisk händelse.  

 

Resultatet i studien påvisade hur viktigt det är med kompetens, gedigen erfarenhet inom den 

prehospitala ambulanssjukvården. Något som deltagarna i studien uppgav som en 

förutsättning för att klara av sitt arbete och då speciellt när det gällde hjärtstopp hos barn. 

Resultatet visade på rädslan och frustration hos deltagarna över att åka på hjärtstopp hos barn 

med en oerfaren och ovan kollega, då allt ansvar ställdes hos den mer erfarna av dem.  

Om rätt kompetens saknas kan det medföra en risk och negativa konsekvenser för patienten 

(Gunnarsson & Warren-Strömberg, 2009).  

 

I resultatet beskrevs det att kontinuerlig handledning och utbildning i hjärt-lungräddning 

underlättade ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter och att det minskade den emotionella 

stressen. För att upprätthålla kompetensen ansåg deltagarna att det var viktigt att arbetsgivaren 

tillhandlahåller tid för träning i avancerad hjärt-lungträning hos barn. Samtidigt betonade 

deltagarna att det fanns ett eget ansvar i att upprätthålla sin kompetens som påverkade 

tillvägagångssättet. 
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Socialstyrelsen i Sverige har utfärdat kompetenskrav inom ambulanssjukvården. Vårdgivaren 

i respektive län ansvarar för att personalen inom ambulanssjukvården har den kompetens som 

krävs för att utföra prehospital sjukvård (SOSFS 2009:10.2009). 

 

Något som påverkade deltagarna i arbetet kring barn med hjärtstopp var omgivningen där 

hjärtstoppet skedde. Det blev tydligt i resultatdelen där deltagarna beskrev att yttre faktorer 

som kunde försvåra förutsättningarna under en insats. Det belyser även Suserud (2005) att 

både arbetsmiljö och arbetsförhållanden kan vara riskfyllda för både personal och patienter 

prehospitalt. Han menar vidare att trots de förutsättningarna måste ambulanssjuksköterskan ha 

förmåga att bedöma, utse och behandla patientens behov.  

 

Resultatet visade att hjärt-lungräddning på barn inom prehospital sjukvård påbörjades mer 

frekvent i de flesta fall, även där hoppet om återupplivning verkade minimal. Deltagarna 

uppgav i studien att de ogärna vill ta beslut om att avsluta hjärt-lungräddning på plats. De 

transporterade hellre barnet till sjukhus där en läkare med högre medicinsk kompetens fick ta 

dessa beslut. Grudzen (2006) styrker det i sin artikel, där han skriver om 

ambulanssjuksköterskans etiska dilemman. Han menar vidare att väga in för och nackdelar i 

sitt beslut, påverkar ambulanssjuksköterskan, och att överlåta beslutet om återupplivning till 

en läkare med högre medicinsk kompetens är ibland enklare. Bäckman (2002) menar att det 

etiska ligger i själva handlingen och hur de agerar i sitt ställningstagande leder ens 

tillvägagångssätt.  

.  

 

KLINISK TILLÄMPLING 
 
Den här studien belyser ambulanssjuksköterskans upplevelser vid omhändertagande av barn 

med hjärtstopp.  Studien kan vara till grund för de ambulanssjuksköterskor som aldrig upplevt 

hjärtstopp hos barn ute i den prehospitala sjukvården. Författarna hoppas att studien skall vara 

till hjälp för ambulanssjuksköterskan. Att den här studien ska ge de verktyg och tips som 

krävs i mötet med barn med hjärtstopp. För att hantera situationer som de ställs inför vid 

mötet med barnet samt föräldrar och anhöriga. Författarna tror på ökade utbildningsinsatser 

till ambulanssjuksköterskor när det handlar om behandling och vård hos barn med hjärtstopp. 

Slutsatsen av denna studie är att ambulanssjuksköterskor som jobbar prehospitalt tycker att 

erfarenhet, en bra handlingsplan och riktlinjer att följa, är avgörande för att på bästa sätt 
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kunna möta barn med hjärtstopp. Intressant att studera vidare om man blir mer påverkad av en 

hjärtstoppssituation om man är förälder. 

 

 
SLUTSATS 
 
Studien visade att bra förberedelse, en bra handlingsplan och ett bra samarbete mellan 

kollegor prehospitalt, var viktigt för ett gott omhändertagande vid hjärtstopp hos barn.  

Sammanfattningsvis framkom det att ett hjärtstopp hos barn är en upplevelse som är 

subjektiv, individuell och växlande för ambulanssjuksköterskan. Därför anser författarna att 

vidare forskning inom det här området är av betydelse för fortsatt kunskap inom hjärt-

lungräddning hos barn.  

 
.  
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BILAGA 1. 

Informationsbrev till verksamhetscheferna på berörda ambulansstationer angående 

studien rörande ambulanssjuksköterskor upplevelser vid omhändertagandet av barn 

med hjärtstopp. 

 

Hej! 

Vi är två studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot prehospital 

sjukvård vid Örebro Universitet som kommer att genomföra en kvalitativ intervju studie som 

vårt fördjupningsarbete. Syftet med detta arbete är att intervjua ambulanssjuksköterskor för att 

ta reda på deras upplevelser vid omhändertagandet av barn med hjärtstopp. 

 

Urvalet utav deltagare i studien kommer att vara specialistutbildade ambulanssjuksköterskor 

som är yrkesamma inom ambulansverksamhet samt ha omhändertagit barn med hjärtstopp. 

Intervjuerna kommer att vara frivilliga och anonyma. Vi ber om ert samtycke till att de 

anställda skall få bli intervjuade på arbetstid och besvara de fem frågor som är förbestämda 

för intervjun. Intervjuerna kommer att ta cirka en timme och spelas in digitalt för att sedan 

transkriberas ut i skrift och efter att materialet har sammanställts kommer det att förstöras. 

 

Studien planeras vara klar i mitten på maj 2014 och därefter kan ni få ta del utav resultatet om 

ni är intresserade. Meddela oss då gärna antingen via telefon eller mail. Om du har några 

frågor angående studien är du välkommen att höra utav dig till oss eller våra handledare. 

 

 

 

Med vänlig hälsning Linda Appelgren och Agneta Glaad  

 

Linda Appelgren                                               Agneta Glaad                                                    

Mailaadress:                                                     Mailadress:  
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BILAGA 2  

Hej! 

Vi är två studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot prehospital 

sjukvård vid Örebro universitet som kommer att genomföra en kvalitativ intervju studie som 

vårt fördjupningsarbete. Studien skall genomföras och sammanställas under vårterminen 

2014. 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie som handlar om upplevelserna vid 

omhändertagandet av barn med hjärtstopp. Syftet är att du skall få möjlighet att beskriva dina 

känslor och tankar och som tillslut skall kunna besvara vårt syfte med studien. Studien hoppas 

vi kan vara till grund och hjälpa de sjuksköterskor som aldrig mött liknande situationer i den 

prehospitala sjukvården. 

  

Intervjun kommer att genomföras under cirka en timme och ske på din arbetsplats. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att ange orsak eller 

anledning. Intervjun kommer att baseras på en frågeguide med förutbestämda frågor. 

Materialet av intervjun kommer endast att vara tillgänglig för författarna och kommer efter 

avslutad studie att förstöras. 

 

 Resultatet av denna studie presenteras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. 

Studien har godkänts av er verksamhetschef. 

 Av dem som anmäler sig kommer ett bekvämlighetsurval att tillämpas och sex deltagare 

kommer att ingå i studien. 

 Om du har några tankar och funderingar kring studien så är du välkommen att ta kontakt med 

oss eller vår handledare. 

 

Är du intresserad att delta i studien så vänligen ta kontakt med Linda eller Agneta via telefon 

eller e-mail. 

Med vänlig hälsning:  

Linda Appelgren tel………. Mail………………. 

Agneta Glaad   tel ………. Mail……………….. 

 

Handledare: 

Mailadress:  
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     BILAGA 3 Frågeguide. 

 

• Kan du beskriva dina upplevelser vid en situation på väg ut i ambulans när du fått ett 
larm om ett eventuellt hjärtstopp hos barn. Vad tänkte du? Hur kände du?      

 

• Kan du beskriva en situation när du vid ankomst konstaterar ett hjärtstopp hos barn. 

o Hur upplevde du situationen i hemmet, på olycksplatsen? 
 

• Kan du beskriva tankar och känslor under hjärt-lungräddningen.  
 

• Kan du beskriva dina tankar och känslor efter hjärt-lungräddningen. 

 

       Eventuellt följd frågor: 

 

• Kan du berätta om eventuella faktorer som försvårade situationen (de olika delarna)?  

 

• Kan du berätta om eventuella faktorer som underlättade situationen? 

 

Bakgrundfrågor: 

• Ålder? 

• Antal år som sjuksköterska? 

• Antal år som ambulanssjuksköterska? 

• Egna barn? 

 

När frågorna gåtts igenom tillfrågades den intervjuande om den vill tillägga något eller 

utveckla. Om svaren var korta och icke tillräckligt utvecklande ställdes följdfrågor som; 

- Motivera ditt svar 

- Kan du utveckla ditt svar mer? 

- Hur menar du då?    
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