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SAMMANFATTNING 
 
Titel:   Brandmäns upplevelser av att vara först på plats hos en person som 

drabbats av hjärtstopp. 
 
 
 
Bakgrund:  Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden.  

Majoriteten av dessa dödsfall sker utanför sjukhus och orsakas av akut 
hjärtinfarkt. Vid hjärtstopp är tidig hjärtlungräddning och defibrillering 
det som räddar den drabbades liv. För att öka personens chans till 
överlevnad har brandmän utbildats i hjärtlungräddning och utrustats 
med defibrillatorer. Detta för att den drabbade ska få hjälp så snabbt 
som möjligt om inte ambulans finns i närheten.  

 
Syfte: Studiens syfte är att beskriva brandmännens upplevelser av att vara 

först på plats hos en person som drabbats av hjärtstopp.  
 
Metod: Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med en deskriptiv ansats 

och en manifest innehållsanalys. 
 
Resultat:  Två huvudkategorier framkom i analysen: Otrygghet och Trygghet. 
 
Slutsats: Brandmännen känner sig trygga i sin arbetsgrupp och med sin 

utrustning och de tycker att samarbetet med ambulanspersonalen 
fungerar bra. De skulle önska mer uppföljning på sina insatser och få 
mer information om hur det gått för personen efter att den av 
transporterats med ambulans. Det finns också önskemål om mer 
samövning ihop med ambulanspersonal och mer utbildning kring vissa 
moment gällande arbetet på plats med en person som drabbats av 
hjärtstopp. 

 
Nyckelord:   Brandmän, hjärtstopp, saving more lives in sweden (SAMS), 

upplevelser 
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ABSTRACT 
 
Titel:   Firefighters experiences of being first on the scene of a person 

suffering from cardiac arrest. 
 
 
Background: Heart disease is the leading cause of death in the western world. The 

majority of these deaths occur outside of hospitals and caused by acute 
myocardial infarction. During cardiac arrest, early cardiopulmonary 
resuscitation and defibrillation is what saves the victim's life. In order 
to increase the persons chance of survival, firefighters are trained in 
cardiopulmonary resuscitation and equipped with defibrillators. This is 
to the sufferer should get help as quickly as possible if the ambulance 
isn´t nearby. 

  
 

Aim: The study aims to describe the firefighters experiences of being first on 
the scene of a person suffering from cardiac arrest. 

 
Method: The study is based on qualitative interviews with a descriptive 

approach and a manifest content analysis. 
 
Results: Two main categories emerged from the analysis: Insecurity and 

security. 
 
Conclusion: Firefighters feel comfortable in their working group and with their 

equipment. They think that cooperation with the ambulance staff work 
well. They would like more follow up on their efforts and get more 
information about what had happened to the person after transport by 
ambulance. There are also requests for more joint exercises together 
with ambulance staff and more training around certain elements 
regarding the work on the spot with a person suffering from cardiac 
arrest. 

 
Keywords:   Cardiac arrest, experiences, firefighters, saving more lives in Sweden 

(SAMS) 
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INLEDNING 
 
För att öka patientens chans till överlevnad vid hjärtstopp har personalen vid de 
kommunala räddningstjänsterna i ett län i mellansverige genomgått utbildning inom 
hjärt-lungräddning och handhavande av en automatisk defibrillator. Vid misstanke om 
att en person drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus larmas både ambulans och 
räddningstjänst till händelsen. Vid hjärtstopp är varje minut som går avgörande för 
om patienten kommer att överleva och med detta samarbete så ökar patientens 
chanser till överlevnad eftersom hjälpen oftast kommer i ett tidigare skede 
(Hollenberg, 2008). Samarbetet mellan ambulans och räddningstjänst vid hjärtstopp 
har pågått sedan 2012 och det är en ny arbetsuppgift för räddningstjänstens personal. 
Det händer ibland att det inte finns någon ambulans tillgänglig på orten. Vid dessa 
situationer är räddningstjänstens personal själva på plats i väntan på ambulansens 
ankomst. Att vara först på plats vid ett hjärtstopp ställer krav på personalen. Det är 
viktigt att förstå hur räddningstjänstens personal hanterar och upplever dessa 
situationer och om det finns områden de tycker behöver utvecklas och förbättras. 
 
 
BAKGRUND 
 
Hjärtstopp utanför sjukhus 
Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Majoriteten av dessa 
dödsfall sker utanför sjukhus och orsakas av akut hjärtstopp till följd av hjärtinfarkt. 
Av de hjärtstopp som orsakas utanför sjukhus är det 60-80% som inträffar i hemmet 
(Hollenberg, 2008). 
 
Majoriteten av de som drabbas är medelålders eller äldre. Men även yngre välmående 
och vältränade individer kan drabbas utan förvarning. Hjärtstopp innebär att hjärtat 
plötsligt tappar sin förmåga att pumpa runt blodet i kroppen vilket gör att personen 
blir medvetslös. Vid detta tillstånd minskar chansen för överlevnad med 10% för varje 
minut som går om inte hjärtlungräddning (HLR) och defibrillering utförs. Bland de 
medelålders och äldre är den största orsaken kranskärlssjukdom vilket leder till 
hjärtinfarkt. Bland de yngre under 35 års ålder är den vanligaste orsaken en dold 
hjärtsjukdom som var okänd för den drabbade individen. Vid hjärtstopp är oftast den 
initiala hjärtrytmen kammarflimmer. Hjärtats elektriska signaler startar då i kamrarna 
istället för i sinusknutan och kamrarna står då och fladdrar istället för att effektivt dra 
ihop sig och pumpa runt blodet i kroppen (Hjärt-lungfonden, 2012). 
 
Hjärt-lungräddning och överlevnad   
I Sverige är målsättningen att defibrillering ska utföras inom fem minuter efter 
hjärtstopp när det inträffar utanför sjukhus. Vid hjärtstopp är vikten av tidig HLR 
samt tidig defibrillering avgörande för patientens överlevnad. Vid defibrillering inom 
tre minuter efter hjärtstopp är överlevnaden 74% (Ewy, 2012). 
 
I de fall där hjärtstopp inträffar utanför sjukhus visar det sig att patienten bibehåller en 
defibrilleringsbar hjärtrytm under längre tid om vittnen till händelsen i ett tidigt skede 
påbörjar hjärtlungräddning. Vilket leder till att patientens chans till överlevnad 
tredubblas. Dessutom minskar risken för skador på hjärna och hjärta som orsakas av 
syrebrist (Herlitz et al., 1994). 
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Studien av Wong et al. (2014) visade att överlevnaden hos patienter som drabbats av 
hjärtstopp utanför sjukhus i Ontario Canada ökat mellan åren 2002 till 2011. 
Patientgruppen i studien var 20 år eller äldre och hade en medicinsk orsak till 
hjärtstoppet. Man såg att 30 dagars överlevnad efter hjärtstopp hade ökat från 9,4% 
till 13,6%. Överlevnaden 1 år efter hjärtstoppet hade ökat från 7,7% år 2002 till 
11,8% år 2011. En förklaring till ökad överlevnad var enligt forskarna att HLR 
kunskapen hos invånarna i samhället ökat och därmed viljan att agera. Det hade även 
blivit en större tillgänglighet till defibrillatorer i samhället. Det framkom även i 
studien att vittnen till hjärtstopp larmade ambulans i ett tidigare skede 2011. 
 
Lindner, Soreide, Nilsen, Torunn och Lossius (2010) visade i sin studie en hög 
överlevnad efter hjärtstopp utanför sjukhus i Stavanger då man jämfört två perioder, 
2001-2005 med 2006-2008. Det framkom i studien att det var en ökad överlevnad i 
den senare perioden. Överlevnad till utskrivning från sjukhus hade ökat från 18% till 
25%. Om patienten hade defibrilleringsbar rytm ökade överlevnaden från 37% till 
48%. Hade patienten en defibrilleringsbar rytm och hjärtstoppet var bevittnat ökade 
överlevnaden från 37% till 52%. Ingen skillnad sågs i ålder eller kön. Däremot hade 
bystander HLR ökat, det vill säga HLR utförd av en förbipasserande från 60% till 
73%. Forskarna menar att det nu är möjligt att rädda var fjärde patient med hjärtstopp 
där man startat HLR och varannan patient om patienten har ventrikelflimmer eller 
ventrikeltachykardi som initial rytm. 
 
Enligt hjärt-lungfonden (2012) drabbas cirka 10000 personer per år i Sverige av 
hjärtstopp utanför sjukhus. Under 2013 startades HLR på 5210 personer vilket är det 
största antalet sedan registreringen startade år 1990. Av dessa 5210 personer 
överlevde 539 personer som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus. 
 
SAMS-projekt för att förbättra överlevnad 
I Sverige är mediantiden från larm till SOS och att ambulans är framme hos patienten 
10 minuter. Det tar i genomsnitt 2 minuter från hjärtstopp till att man larmar 112  
(Svenska hjärt-lungräddningsregistret, 2014).  
 
Tid till att HLR startas är väsentligt för patientens överlevnad. För att förbättra 
överlevnaden hos patienten som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus startade i april 
2011 projektet SAving More lives in Sweden (SAMS). Projektet innebär att SOS 
larmar ut både ambulans och räddningstjänst vid misstanke om person med hjärtstopp 
utanför sjukhus. Inklusionskriterierna för att räddningstjänst ska larmas är vuxen 
patient över 18 år  där HLR pågår eller där personen inte reagerar på tilltal eller 
skakningar och där ingen andning föreligger. Räddningstjänstens personal är 
utbildade i hjärtlungräddning med defibrillator (D-HLR). Liknande projekt har funnits 
i andra delar av landet där tex polis eller hemtjänstpersonal larmats vid misstanke om 
hjärtstopp. Att räddningstjänst eller polis larmas vid misstanke om hjärtstopp har 
resulterat i en fördubblad överlevnad hos patienter med bevittnade hjärtstopp utanför 
sjukhus (Hollenberg, 2008).  
 
Ambulanssjukvården i ett län i mellansverige gick under 2012 tillsammans med 
räddningstjänsten med i SAMS projektet. Under åren 2012-2013 har 
räddningstjänsten i länet blivit larmade på 279 SAMS uppdrag. I 135 av dessa 279 fall 
har räddningstjänsten varit först på plats före ambulansen. Under 2013 har SAMS 
larmen ökat i antal och de fall där räddningstjänst är första enhet på plats har stigit 
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från 45% till 49%. Nationellt sett är räddningstjänsten framme först hos patienten i 
44% av fallen och ambulans i 36% av fallen (A. Wändahl, personlig kommunikation, 
25 mars 2015). 
 
Skillnad mellan ambulanssjukvård och räddningstjänst 
De arbetsuppgifter som faller under räddningstjänstens ansvar är att ha beredskap för 
att hindra samt begränsa skador på människor, egendom och miljö. De arbetar efter 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778). Med räddningstjänst menas de 
räddningsinsatser som stat eller kommun ansvarar för vid olyckor eller överhängande 
fara för olyckor där människoliv riskeras eller att egendom eller miljö skadas (MSB, 
2014). Deras uppgifter består alltså primärt inte av att åka ut till människor som 
drabbats av sjukdomsfall. Personal som jobbar med räddningsinsatser i kommunerna 
är anställda som brandmän på heltid eller deltid. Heltidsbrandmän har i regel en två-
årig eftergymnasial utbildning medan deltidsbrandmän endast har en kortare 
grundkurs som anordnas lokal http://www.utbildningssidan.se/eg/sok/brandman 
 
Ambulanssjukvården arbetar efter Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) vilket 
innebär att landstinget ska erbjuda god hälso- och sjukvård åt personer som är bosatta 
eller vistas inom landstingsområdet. Att ta hand om personer som drabbats av 
sjukdomsfall är alltså landstingets och sjukvårdens ansvar. Ambulanssjuksköterskor 
har en sjuksköterskeutbildning och har dessutom en ett-årig specialistutbildning 
inriktad mot omhändertagandet av akut sjuka och skadade. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att när brandmännen kommer fram till en person med hjärtstopp innan 
ambulans har anlänt så arbetar de till skillnad från ambulanspersonalen under ett 
ansvarsområde som de egentligen inte är vana vid och som de normalt inte har som 
huvuduppgift. 
 
Teamarbete  
Då räddningstjänsten arbetar under Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) och 
ambulanssjukvården under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) innebär det att 
två olika organisationer samarbetar. Det kan liknas vid ett roll integrerat parallellt 
teamarbete. Arbetsuppgifterna i teamet är fördelade och utförs på ett sådant sätt att de 
inblandade inte kan byta positioner. Arbetet är upplagt så att deltagarna arbetar efter 
förutbestämda roller där varje individ arbetar i enlighet med sin professionalitet och 
efter ett tydligt definierat uppdrag (Leksell & Lepp, 2013).  
 
 
Upplevelser av hjärt-lungräddning 
Lekmäns upplevelser 
En studie av Axelsson, Herlitz, Ekström och Holmberg (1996)  visade hur 
lekmän som utfört hjärt-lungräddning upplevt situationen. Vanligaste situationen var 
att hjärtstoppsituationen ägt rum på allmän plats utomhus. Det som lekmännen 
upplevde som svårt och mest problematiskt var att blåsa luft i personen och att detta 
försvårades pga kräkningar vilket gjorde det svårt med mun-mun andning. Mer än 
hälften av studiens deltagare upplevde inga svårigheter eller problem att utföra 
hjärtlungräddning. Av de intervjuade lekmännen var (99,5%) beredda att starta hjärt-
lungräddning om de skulle hamna i en liknande situation igen. 
 
 
 



4	  
	  

Ambulanssjuksköterskans upplevelser 
Larsson och Engströms (2013) studie visade att ambulanssjuksköterskan tyckte det 
var viktigt med regelbunden utbildning och träning på hjärtstoppscenarion för att 
kunna utföra ett bra arbete och känna sig trygg när situationen uppstår. Man 
kommunicerar med varandra på vägen ut i ambulansen och bestämmer vilken 
utrustning som ska tas med in till patienten och vilka roller man ska ha när man är 
framme. Ambulanssjuksköterskorna upplevde det ibland svårt att avgöra om de skulle 
starta återupplivning eller om det var för sent. Det fanns även osäkerhet om hur länge 
återupplivningsförsöket skulle pågå och om man skulle föra patienten till sjukhus eller 
avsluta på plats. Man upplevde att de anhöriga på plats även var i behov av 
ambulanspersonalens uppmärksamhet. För att utvecklas och få respons på det arbete 
man utfört var reflektion och debriefing med de inblandade aktörerna önskvärt. Ofta 
när patienten lämnades på sjukhuset fick ambulanspersonalen ingen fortsatt 
information hur det gått för patienten och vad det gjorts för behandling i 
efterförloppet. 
 
Anhörigas upplevelser 
Bremer, Dahlberg och Sandman (2009) beskriver de anhörigas upplevelser av att en 
närstående drabbas av hjärtstopp. De anhöriga upplever rädsla, oro och osäkerhet i 
situationen samtidigt som de förstår allvaret. De vet ofta vad som borde göras men de 
blir osäkra och rädda för att göra fel eller förvärra tillståndet hos den drabbade. Oron, 
osäkerheten och vetskapen om att en anhörig håller på att dö kan göra dem 
paralyserade och de klarar därför inte av att utföra hjärt-lung räddning. 
 
Akut prehospitalt omhändertagande av patient 
Akutsjukvård innebär att man vårdar och behandlar människor som blivit akut sjuka 
eller skadade. Alltså människor som har drabbats av eller har en hotande svikt av 
livsviktiga funktioner i kroppen. Inom akutsjukvården sker avancerade kontroller och 
omvårdnadsåtgärder med avancerad teknisk utrustning samt administrering av potenta 
läkemedel. Vid det akuta omhändertagandet av en patient följer man ett utarbetat 
arbetssätt som innebär att man kontrollerar luftväg, andning, cirkulation och 
neurologiskt status. Under denna undersökning sätts behandlingar och fördjupade 
undersökningar in allt eftersom de olika symtomen visar sig. Den akuta sjukvården 
domineras av mycket teknisk utrustning och avancerade undersökningsmetoder. Det 
är viktigt att man som vårdpersonal ser människan bakom all teknik och inte bara 
fokuserar på mätvärden och behandling. Patienten är en människa som är unik och 
som ska visas respekt och bemötas därefter (Almerud, Österberg & Nordgren, 2012). 
           
Som personal i det akuta skedet kan man uppleva stress och tidsbrist vilket initialt gör 
att man inte hinner se individen/ människan utan har mer fokus på symtom, skador 
och vad den tekniska utrustningen visar. På en skadeplats finns det ofta flera skadade 
människor som behöver bedömas och symtom behandlas (Almerud, Österberg & 
Nordgren, 2012). 
 
Problemformulering 
Forskning visar att tiden är den viktigaste faktorn för att rädda liv vid ett hjärtstopp. 
Tidigt larm och tidig HRL samt tidig defibrillering är det som räddar patientens liv. 
Det blir allt vanligare med defibrillatorer på allmänna platser såsom t.ex. köpcentra 
och på arbetsplatser. Många arbetsgivare anmäler sina medarbetare till HLR kurser 
där de får lära sig hjärtlungräddning. Detta ökar kunskapen och räddar liv. Det kan 
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ifrågasättas hur människor upplever det att hamna i en hjärtstoppsituation när de inte 
har rutin eller erfarenhet kring detta. Brandmännen har fått viss utbildning och 
utrustning för att klara av dessa situationer, men det saknas kunskap om hur det 
påverkar dem mentalt både före, under och efter att de varit i en sådan situation. Det 
saknas också kunskap om de anser sig ha tillräckligt med utbildning och övning för 
att känna sig trygga med denna uppgift.  
 
 
SYFTE 
 
Studiens syfte var att beskriva brandmännens upplevelser av att vara först på plats hos 
personer som drabbats av hjärtstopp. 
 
 
METOD 
 
Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med en deskriptiv ansats. Med 
deskriptiv ansats menas att det gjordes en beskrivande studie som i detta fall 
baserades på informanternas upplevelser av att vara först på hjärtstopp.  Analysen 
som gjordes var en manifest innehållsanalys efter en modell av Graneheim och 
Lundman (2004). 
 
Urval 
Undersökningsgruppen bestod av brandmän som är anställda på två brandstationer i 
mellersta Sverige. Inklusionskriterierna var brandmän som varit först på plats hos 
person med hjärtstopp innan ambulans anländer minst två gånger det senaste året. 
Informationsbrev skickades till operativ chef för godkännande (bilaga 1). Efter 
godkännande kontaktades den operativa chefen via telefon och tillfrågades om att 
hjälpa till med att välja ut lämpliga informanter. Han tog kontakt med brandmän som 
passade in på studiens inklusionskriterier och sex stycken av dem visade sitt intresse 
av att vara med i studien. De kontaktades via telefon där de fick muntlig information 
om studien och tid och plats för intervjuerna togs i samråd med de sex informanterna. 
På plats precis innan intervjuerna påbörjades fick informanterna också skriftlig 
information om studien och dess syfte (bilaga 2). De som ingick i studien hade arbetat 
som brandmän från 5 till 13 år och var i åldrarna 28 till 43 år, de bestod av fem män 
och en kvinna. 
 
Datainsamling 
Innan datainsamlingen startade utformades en intervjuguide med fyra huvudfrågor 
vilka var tänkt att följas upp med följdfrågor som kunde variera utefter de svar som 
gavs. Den första intervjun som utfördes var en pilotintervju på en av de sex 
brandmännen vilken gjordes för att se om frågorna fungerade och om det ev. 
behövdes fler frågor att komplettera med. Det visade sig att de antal frågor som 
arbetats fram till denna intervju var för få och det var svårt att få in följdfrågor som 
passade för att uppnå studiens syfte. Dock ansågs informationen tillräckligt god så 
även denna intervju togs med i studien. Istället utarbetades en ny intervjuguide (bilaga 
3) där intervjuerna blev strukturerade med fler färdiga frågor som ställdes till de 
övriga informanterna och där alla fick besvara samma frågor. Alla frågor i 
intervjuguiden ställdes till respektive informant, dock fick de ställas i olika följd för 
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att det skulle passa in i det som berättades utan att det skulle bli osammanhängande. 
De fick också en god chans att uttrycka sina upplevelser och slutfrågan som ställdes 
var därför mera öppen om det var något mer de ville berätta. En sådan slutfråga kan 
enligt Macdonald och Geggans (2008, refererad i Pollit & Beck, 2012) ofta ge mycket 
viktig information då informanten får möjlighet att utveckla sitt svar. 
Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser i ett rum som de själva valt och 
intervjuerna varade 15 till 20 minuter och spelades in på band. Båda författarna deltog 
under intervjuerna och turades om att ställa frågor. 
 
Databearbetning och analys 
Efter slutförandet av intervjuerna så transkriberades materialet där författarna 
transkriberade tre intervjuer vardera och allt som sades skrevs ner ordagrant. Det 
framgick vem som talade och allt som framkom såsom hostningar, suckningar, 
tvekningar och uppehåll skrevs ner för att på så sätt få ner känslan och tyngden i det 
informanten uppgav (Polit & Beck, 2012). Efter transkriberingen analyserades texten 
efter en modell av Graneheim och Lundman (2004) där intervjuerna gicks igenom i 
flera olika steg. 
 
Hela texten i alla intervjuer lästes igenom av båda författarna flera gånger för att få en 
känsla av helheten. Därefter delades texten in i meningar och fraser vilka kallas för 
meningsbärande enheter. Dessa var relevanta för den frågeställning som söktes i 
studien. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att korta ned texten, 
det viktiga här var att inte korta ned texten för mycket så att det relevanta innehållet 
gick förlorat. De kondenserade meningsbärande enheterna delades därefter in i olika 
koder och jämfördes med varandra. Koder med liknande innehåll samlades och 
därefter utarbetades tio subkategorier. Från dessa tio subkategorier kunde författarna 
urskilja två kategorier vilka blev otrygghet och trygghet. Dessa kategorier 
återspeglade intervjuernas centrala budskap och utgjorde det manifesta innehållet. 
Med ett manifest innehåll menas att författarna håller sig till det som informanterna 
framhäver utan att göra egna tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). Det slutliga 
resultatet av analysen sammanfattades i två kategorier som innefattade tio 
subkategorier. Kategorier och subkategorier återges i rubrikerna i 
resultatredovisningen. 
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Tabell 1. Exempel på genomförd innehållsanalys. 
 

Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad 
Meningsbärande 
Enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Vi har en 
osäkerhetsfaktor hos oss i 
och med att vi inte har 
den 
sjukvårdsutbildningen. 
 

Vi är osäkra då vi inte 
har den 
sjukvårdsutbildningen. 

Upplever 
otillräcklig 
kunskap. 

Brister i 
utbildning. 

Otrygghet 

Det är väl…ja, känslan 
av att man gjort 
någonting bra, alltså 
hjälpt någon på något 
sätt.  
 

Det är känslan av att 
ha gjort något bra och 
hjälpt någon. 

Känslan 
av att 
hjälpa. 

Tillfredställande 
arbetsinsats. 

Trygghet 

 
 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Inför en vetenskaplig undersökning skall forskaren bedöma värdet av den information 
och kunskap som ges mot de negativa konsekvenser som undersökningsdeltagarna 
kan utsättas för (Vetenskapsrådet, 2011). Författarna till studien höll sig till fyra 
huvudkrav inom forskningsetik. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera de tilltänkta informanterna 
om syftet med studien samt vad deras roll blir i studien och de villkor som gäller för 
deltagandet (Vetenskapsrådet, 2011). 
Informationen till den operativa chefen gavs via ett utskickat formulär (bilaga 1) där 
syftet med studien beskrevs och vilka villkor som gäller för deltagarna, sedan togs en 
telefonkontakt med honom där han ombads att söka reda på lämpliga informanter. 
Han återkom efter några dagar via telefon och lämnade namn och telefonnummer till 
informanter som ville vara med. Dessa kontaktades sedan via telefon och upplystes 
om studiens syfte, hur intervjuerna var tänkta att genomföras samt att intervjuerna 
skulle komma att spelas in på band. De upplystes om att deltagandet var frivilligt och 
att de kan närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. Plats för intervjun bestämde de 
själva. Väl på plats innan intervjuernas början fick de också ett informationsformulär 
(bilaga 2) att läsa igenom för att på så sätt även få informationen skriftligt.	  
Informanterna informerades om studien och dess syfte innan själva intervjun startade. 
Det är viktigt att informanterna får information om studien för att få en inblick i vad 
som är tänkt med arbetet (Kvale, 1997). 
 
Samtyckeskravet menas att forskaren skall inhämta informanternas samtycke till 
medverkan i studien. Vid eventuellt avbrott i medverkan så får inte studiedeltagarna 
utsättas för påtryckningar eller annan påverkan (Vetenskapsrådet, 2011).  
Samtycke från den operativa chefen att få genomföra intervjuerna på arbetsplatserna 
under arbetstid skedde muntligt via telefon. Informanterna gav också muntligt 
samtycke via telefon. På plats innan intervjuerna startade skrev de på ett 
samtyckesformulär (bilaga 3). 
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Konfidentialitetskravet ligger nära områden som offentlighet och sekretess. Det 
innebär att forskare i studier som använder etiskt känsliga uppgifter om den enskilde, 
identifierbara personen bör hålla sig till tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2011).  
Namnunderskrifterna från samtyckesformulären samt inspelad data från intervjuerna 
förvarades på ett sådant sätt att andra än forskarna inte kom åt uppgifterna. Inte heller 
har namn eller annan information som kan kopplas till informanterna tagits upp i 
inspelningarna eller i det transkriberade materialet. Till skillnad från forskningsstudier 
behöver inte studentarbeten sparas, och det inspelade materialet raderades av 
författarna efter att studien slutförts. 
 
Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlades in från studiedeltagarna 
inte användes för kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2011).  
 
 
RESULTAT 
 
Otrygghet 
Ovisshet om vilken situation de möter 
När brandmännen fick larm om  att en person drabbats av hjärtstopp så upplevde de 
att de fick bristande information om vem personen var. På väg ut till personen hade de 
ingen information om personens namn utan bara en adress att åka till. Eftersom de bor 
i ett mindre samhälle fanns tankar på och en olustkänsla att de kanske kom att träffa 
på en anhörig eller en bekant som drabbats av hjärtstopp. På väg ut till personen 
målade brandmännen upp en bild av hur det kunde komma att se ut då de kom fram 
till personen. Denna bild skapade de efter den förhandsinformation som de fått i 
larmet. Ibland stämde inte förhandsinformationen överens med verkligheten och de 
tyckte då det kunde vara svårt att tänka om och anpassa sig till den rådande 
situationen när de kommit fram. 
 

”Man skapar sig en bild, alltså hjärtstopp, de ligger ofta hemma, inne i 
sängen. Så man skapar sig en bild och kollegan sköter sitt, han pratar i 
radion, pratar, och vi söker upp er på ambulansen om ni är på väg så vi 
vet ungefär vad vi har att röra oss med….Öh..men det är väldigt olika 
situationer, den här personen låg ju ute på gatan, det var ju inte vanligt 
för oss. Det var det första vi såg när vi svängde ner, de vinkar, då blir det 
fel i hjärnan…alltså då, då försvinner allt det här ABC som man lärt sig, 
då är det bara att köra. Så man skapar sig en bild och det kanske är 
dumt…eller bra, jag vet inte.” 

 
Svårigheter vid handhavandet av teknisk utrustning 
Brandmännen upplevde att det kunde vara svårt att hitta fram till personen. Flera av 
brandmännen påpekade att det ibland var svårt att hitta rätt adress på grund av att de 
hade bristfällig navigationsutrustning i bilen som används till hjärtstoppslarm. Detta 
skapade ökad och onödig stress för dem. De hade en handburen Global Position 
System (GPS) i bilen där de var tvungna att slå in adressen de skulle åka till manuellt. 
Detta kunde vara både tidskrävande och stressande för brandmännen. När adressen de 
skulle åka till var i tätbebyggt område fungerade ofta GPS.en bra med när de skulle 
åka ut på landsbygden var den inte tillförlitlig. 
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”Ja något som skulle förenkla väldigt mycket för oss det vore om vi hade 
en GPS i vår pickup som vi åker i som fungerar kopplat till adressen som 
vi har i vår förstebil…Öh, nu har vi bara en vanlig hand-GPS som vi får 
slå in.” 

 
Någon upplevde att den tekniska utrustningen och hjälpmedlen som de bar med sig in 
till personen var svåra att förstå sig på vid en del tillfällen. Att skapa fri luftväg  
ansågs besvärligt och då fick man förlita sig på att någon annan i gruppen kunde det. 
Det innebar att det fanns de som drog sig för att handskas med luftvägen och då 
istället föredrog att utföra enbart hjärtkompressioner. Vi något tillfälle upplevde 
någon att deras defibrillator som var uppkopplad på personen meddelade att det inte 
fanns möjlighet till defibrillering, men när ambulansen strax efter satte på sin 
defibrillator så meddelade den att det var möjligt att defibrillera vilket kunde skapa 
förvirring. 
 

”Det är ju den som är svårast, luft…Öh…ibland drar man sig nästan för 
att, man slåss om den som skall göra kompressioner för att de är 
enkla…Öh…luftvägen är oftast svår, det är oftast det är stopp och det 
gurglar och det är lite halvkladdigt och sådär, det tycker jag absolut är 
svårt. Därför är det guld värt att vi har ….. i vår grupp som kan sätta 
svalgtuber så det kommer in luft ordentligt.” 

 
Stress till följd av ovan situation 
Brandmännen förstod allvaret och hur viktigt det var att snabbt komma fram till 
personen och starta HLR. Men vissa upplevde det även som stressande eftersom det 
inte är så ofta de åker på hjärtstoppslarm och de hade ibland en nervös känsla av att 
göra fel. Det var en ganska ovan situation för dem och de fick inte riktigt rutin. HLR 
utförandet och handhavandet av den automatiska defibrillatorn tyckte de oftast 
fungerade bra men de upplevde att de ibland inte visste hur de skulle göra när de kom 
fram till personen. Någon beskriver att det ibland var svårt att avgöra hur länge 
personen har haft hjärtstopp och om de skulle starta igång HLR eller om de skulle 
välja att avstå, de hade inte samma kliniska blick som ambulanspersonalen i dessa 
lägen. Några beskrev att detta var mer stressande när de åkte på sina första 
hjärtstoppslarm men att de blivit mer vana ju mer de varit med om.  

 
”Det blir en liten spänd situation med tanke på att man vet ju att 
personen är ju död och vi skall försöka få igång den igen. Det blir en 
liten spänning i kroppen tycker jag.” 

 
Brister i utbildning 
Känslan av att larmas på dessa hjärtstoppslarm skapade ibland en oroskänsla då de till 
skillnad från ambulansens personal inte har samma sjukvårdsutbildning. De övade 
HLR årligen på brandstationen men eftersom det kan dröja länge mellan 
hjärtstoppslarmen brukade de repetera i egna gruppen emellanåt samt gå igenom 
utrustningen. De flesta beskrev att de har HLR övning en till två gånger per år och det 
var enligt några för lite. men det fanns några som ansåg att det var fullt tillräckligt för 
att utföra själva HLR situationen med kompressioner och inblåsningar. Mer 
övergripande sjukvårdsutbildning var något som samtliga tyckte skulle behövas mer 
av. Brandmännen skulle gärna samöva ihop med ambulanspersonalen får att få 
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fördjupade kunskaper och att man då kunde ställa frågor samt diskutera hur man ska 
agera i vissa situationer. De vill också lära sig lite om den utrustning som ambulansen 
har då de på plats ofta är behjälpliga med handräckning av den utrustningen.	  Det hade 
även i enstaka fall skett att de blivit larmade till andra akuta sjukdomsfall då det inte 
fanns någon ambulans i närheten. Detta är inget de har utbildning på och som det är 
nu känner de sig inte redo att åka ut på något annat än hjärtstoppslarm då de inte har 
några resurser till andra patienter. I det stora hela saknades samordnade 
utbildningsinsatser från högre instans. 
 

”Jag tror mer övning för vår del, och kanske övning ihop med 
ambulanspersonal så att man får mer insyn i hur det mesta ska gå till. 
Jag tror vi är duktiga ändå men det är jätteviktigt känner jag.” 

 
Övningarna som de hade på brandstationerna utfördes på dockor men en av 
brandmännen tryckte på vikten med känslan av att utföra HLR på en riktig person 
vilket är stor skillnad.	  Det berättades att de under en riktig hjärtstoppssituation låtit 
alla i gruppen få utföra hjärtkompressioner på personen för att få känslan hur det var 
och de upplevde situationen helt annorlunda när det var i verkligheten på en riktig 
människa. Hur det skulle gå att få in i utbildningen förstod han var svårt men han 
tyckte det var viktigt att veta hur det är att utföra detta i verkligheten för att veta hur 
hårt man skall trycka vid kompressionerna och hur känslan är. 
 

”Det krasar revben, ja det gör det, men det hade jag aldrig varit med 
om, så det var helt nytt när man började med den förste på riktigt. Fram 
till dess var jag jätteosäker på…hur ligger jag till, kan jag detta, även 
om vi kör två gånger per år. Man är osäker, man blir väldigt osäker. Och 
så kan man tänka sig allmänheten, hur osäkra är inte dom då. 
Utbildning, javisst det får jag ju, men det är inte samma sak på en riktig 
människa som en docka.” 

 
Osäkerhet i bemötande av anhöriga 
När brandmännen kom till platsen arbetade de oftast efter sina förbestämda roller där 
en tog hand om personens luftväg och den andre hade ansvar för 
hjärtkompressionerna och defibrillatorn. Några av de andra ur brandstyrkan som 
kommit fram till platsen hjälpte till med personen samt tog hand om eventuella 
vittnen och anhöriga på plats. Att ta hand om anhöriga beskrev brandmännen olika. 
Vissa tyckte att det gick lättare att ta hand om anhöriga än att ta hand om personen 
medan andra upplevde det som mer svårt och känslosamt. Ibland gav det mera 
arbetsro att utföra arbetet med personen när någon tagit hand om de anhöriga och följt 
med dem till ett annat rum. Anhöriga reagerade olika och det fanns som en av 
brandmännen berättade inget mera att göra än att försöka prata lugnt med dem och 
tala om vad som händer och vad de gör. När de kom till platsen var det viktigt att de 
utförde sitt jobb på ett fint och professionellt sätt, det var viktigt för de anhöriga och 
de tyckte att det var bra att få de anhöriga att känna att de gjort något för deras nära 
och kära som drabbats av hjärtstopp, även om brandmännen kanske kände att 
återupplivningsförsöken var verkningslösa från början. 
 

”Men vi skall ju göra så bra jobb som möjligt alltså, så fint för patienten 
som möjligt, samma jobb som ni. Vi går ju inte dit och grisar ner och 
bara kör och säger att det här är ingen idé, utan vi kör ju igång så att 
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anhöriga ser att vi gör någonting för dem och gör det bra för dem än att 
vi inte gör någonting alls. Det vet jag att…det har vi pratat som policy 
på stationen att vi gör någonting, ta hand om anhöriga, pratar med dem, 
det har vi sagt, så fint som möjligt.” 

 
Ingen uppföljning 
När brandmännen var färdiga med sin insats upplevde de ofta att de inte fått någon 
uppföljning på sitt arbete. De fick inte veta hur det gick för personen och de kunde 
även sakna feedback på hur deras arbetsinsats uppfattats av ambulanspersonalen. De 
kände att det skulle vara en viktig del i deras utveckling för att bli bättre på dessa 
insatser. Känslorna kunde ju vara känslor av otrygghet då de inte vet om jobbet de 
utfört varit bra nog. Flera brandmän kände att när ambulansen tagit över och kört iväg 
med patienten så visste de inte om det uppfattats som att de gjort ett bra arbete. Deras 
befäl fyller ofta i ett formulär om att de önskar uppföljning efter en insats men alltför 
ofta kommer det ingen uppföljning vilket de vill skall förbättras. 

 
”Gjorde vi ett bra jobb, gjorde vi ett dåligt jobb, kunde vi gjort något 
bättre? Liksom…vad hände med patienten, överlevde patienten, dog 
patienten? Inget, ingen information över huvud taget, det är lite synd. 
Det är svårt att veta om vi gjorde rätt eller fel eller vad vi skall tänka på, 
överhuvudtaget någon form av uppföljning, det tycker jag skulle vara 
skönt.” 

 
 
Trygghet 
Förutbestämda roller i teamet 
När brandmännen åkte ut på hjärtstoppslarm så var det viktigt att de i förväg visste 
vilka roller de kom att ha när de var framme hos personen. De jobbade efter 
standardrutiner där alla visste vilken roll de skulle ha framme hos personen. På väg ut 
till platsen gick de ändå igenom vem som kommer göra vad och hur de hade tänkt att 
lägga upp arbetet för att vara väl förberedda. Några beskrev att de ibland åkte ut två 
personer i en mindre pickup för att komma snabbare fram och att de övriga kom lite 
efter. De var när alla kommit på plats fem stycken personer och det hände att de trots 
förutbestämda roller avlöste varandra i arbetet. De menade att även om de enligt 
rutiner har sina roller så var det inte alltid det blev så, men det var inget som de kände 
något problem med. De kände att de visste vad som skulle göras vid hjärtstoppslarm 
och att de som grupp var samspelta. 

 
”Vi åker ju oftast med vår pickup, så vi är ju oftast två gubbar som 
sticker direkt, och då bestämmer vi på vägen ut vem som gör vad och hur 
vi skall lägga upp arbetet liksom när vi kommer fram.” 

 
Tillgång till debriefing i arbetsgruppen 
Efter en avslutad insats brukade de prata igenom sina känslor i arbetsgruppen som 
varit direkt inblandad i händelsen. Det gjordes både vid tillfällen med lycklig och 
olycklig utgång, men det förekom också att det ibland inte blev något samtal alls. Ofta 
började de prata redan i brandbilen på väg från platsen och/eller när de kommit 
tillbaka till stationen. Var det någon som tagit mer illa upp än någon annan så 
upplevdes det inte vara något problem att ta upp det i gruppen. Någon beskrev 
gruppen som väldigt öppen och högt till tak och det var inget problem att få till ett 
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samtal med övriga. Det hände också att de återkom till ämnet några dagar senare för 
nya diskussioner om någon var i behov av det. 
 

”Skulle jag känna att…fan grabbar, vi måste sätta oss ned och snacka 
lite, känner att jag behöver prata av mig lite, då samlas allihopa och så 
gör vi det här.” 

 
Vid jobbiga situationer tog de hjälp av varandra för det mesta och det var viktigt att 
prata med sina kollegor. Men det hände att några funderade på vad de varit med om 
när de kommit hem. En person berättade att han ibland pratade med sina anhöriga då 
han kom hem från sitt arbete. Han kände att det var viktigt att prata oavsett om 
händelsen slutat bra eller dåligt. Det var ändå skönt att få prata ur sig om det som varit 
jobbigt under dagen. 
 

”Vi har ju tystnadsplikt och så, javisst…men jag pratar med min fru, 
annars funkar det inte, när det går bra den gången och när det går dåligt 
så säger jag det också. Man tar åt sig, det kryper närmare på en 
att…fan, det är inte lustigt, jag krasar revben, man har ljuden i sig.” 

 
Känslan av att göra en tillfredställande arbetsinsats 
När de varit med om en insats där en person varit drabbad av hjärtstopp så infann sig 
många gånger en känsla av självrannsakan. Tankar kunde komma om de hade gjort 
vad de kunde eller om de kunde gjort något annat. De undrade ibland om de gjort rätt 
eller om något de utfört varit fel och som i så fall kunde förbättras. Någon beskrev att 
dessa känslor var mer vanligt när de blev larmade på sina första hjärtstoppslarm. Nu 
hade de blivit mer vana och tänkte inte lika mycket, då de visste vad de kommer att 
ställas inför. Det fanns också tillfällen där de kände att de gjort en bra insats där de 
fick feedback från ambulansen. Det var situationer där det kommit flera ambulanser 
till platsen och där någon ambulans stannat kvar en stund efter att den andra lastat och 
kört iväg med patienten. Då fanns det tid för lite samtal mellan ambulanspersonalen 
och brandmännen där de kunde ge varandra feedback på insatsen. Det uppfattades av 
brandmännen som något positivt. De flesta hade ändå upplevelsen av att de hanterat 
situationerna bra. De uppfattade också att samarbetet med ambulanspersonalen 
fungerade väldigt bra vilket ökade på tryggheten att åka på hjärtstoppslarm. 
 

”När ni kommer fungerar det bra, att ni är tacksamma, samspelet, det 
känns att vi gör nytta. Det har vi fått flera gånger ifrån ambulansens sida 
och just för de drabbade att det kommer folk. Vi är ju rätt så många, 
kanske nästan överflödigt ibland. Det finns ju mer händer för er också, 
det märks. Det känns som att ambulansen börjar lita på oss mer och mer 
också och att samspelet mellan oss har blivit bättre tycker jag de 
gångerna.” 

 
Oavsett hur det i slutändan gick för patienten så hade de ändå en känsla av trygghet då 
de innerst inne visste att de gjort sitt bästa för att hjälpa en annan människa i ett utsatt 
läge. Flera av brandmännen påpekade upplevelsen av att få hjälpa tredje man och hur 
viktigt det var att vara behjälpliga. Då de många gånger var före ambulansen på plats 
hos personen så påbörjade brandmännen hjärt- och lungräddning och de använde sin 
defibrillator. De beskrev att de jobbade på med patienterna oavsett om de trodde att 
det var meningslöst. De beskrev de gånger vilka de lämnade över patienten till 
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ambulanspersonalen som fortsatte med hjärt-och lungräddningen, det hände att det 
inte slutade lyckligt eller att de inte fick veta hur det gått. Men en informant beskrev 
en situation där de tillsammans med ambulanspersonalen lyckades få igång 
hjärtrytmen och andningen på en person. Han beskriver den upplevelsen som ren 
lycka och det bästa som fanns. 
 

”När vi lyckades rädda henne har jag aldrig varit lyckligare tror 
jag…kunde inte äta, kunde inte dricka…jag var bara glad. Min fru hade 
lagat mat och jag kunde inte äta. Ha ha, hon lagar mat väldigt sällan 
kan jag säga.” 
  

Känslan av att vara en resurs i samhället 
Att räddningstjänsten dras med på hjärtstoppslarmen var alla brandmännen positiva 
till. De menade att de finns till hands dygnet runt och är en resurs i samhället som ska 
användas till att hjälpa tredje man, ibland tar det tid för ambulansen att komma till 
platsen och då är de en trygghet för invånarna, de menade att det ingår i deras arbete. 
En person menade också att detta ökar deras larmstatistik då deras brand- och 
räddningsuppdrag inte är så många. Däremot ansåg flera att det ska finnas flera 
ambulanser som lättare når fram snabbt till patienterna. De tyckte inte att de ska vara 
någon ersättning istället för ambulanserna eller att de ska ha samma kompetens som 
ambulanspersonalen. Någon säger att det bästa vore om ambulansen med sin 
kompetens alltid var först hos dessa patienter. Men då tiden är avgörande när någon 
drabbats av hjärtstopp så ansåg de att det är självklart att de åker på dessa uppdrag.  
 

”Jag tycker det är bra, det hjälper ju till, vi är ju till för tredje man, både 
ambulans och brandkår…så jag tycker absolut det är bra att vi kan 
hjälpas åt, eller vad man skall kalla det. Finns ju inte ambulans i staden 
så är det självklart att vi skall åka och hjälpa den här personen.” 

 
 
METODDISKUSSION 
 
Då syftet i studien var att beskriva brandmännens upplevelser så ansågs en deskriptiv 
ansats var det som passade bäst. Med deskriptiv menas att det är en studie som 
beskriver olika fenomen och händelser (Polit & Beck, 2012).  En kvalitativ 
intervjustudie där man direkt på plats fick information om den intervjuades 
upplevelser beslutades vara det bästa sättet att få den kunskap som efterfrågades i 
studiens syfte. Då författarna endast vill ha fram informanternas egna upplevelser så 
användes en manifest innehållsanalys vilken enligt Graneheim och Lundman (2004) 
är en analys där resultatet inte är påverkat av författarnas egna tolkningar.  
 
Personliga intervjuer var ett bra sätt då det även kan fånga upp kroppsspråket på den 
som intervjuas, vilket förstärkte intrycken av det som informanten berättade. Polit och 
Beck (2012) menar att nackdelen med intervjuer är att det ofta kräver omfattande 
förberedelser med intervjuträning och att det tar mycket personlig tid.	   Den första 
intervjun som genomfördes var därför en testintervju där de första frågorna som togs 
fram provades för att se om de fungerade för att uppnå studiens syfte. Dessa frågor 
var fyra större huvudfrågor som var tänkt att fyllas upp med följdfrågor. Det visade 
sig vara svårt med så få huvudfrågor då författarna inte var några vana intervjuare och 
hade svårt att flika in relevanta följdfrågor. Det utarbetades därför inför kommande 
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intervjuer en färdig strukturerad intervjuguide där det var lättare att få med de frågor 
som ansågs relevanta för studiens syfte. En strukturerad intervju innebär att 
författarna ställer samma frågor till alla informanter (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Frågorna från intervjuguiden fungerade bra då de stämde bra med syftet i studien och 
det blev en mer följsam intervju då författarna hade ett färdigt frågeformulär att följa. 
Testintervjun som gjordes räknas med i studien då den gav svar på många frågor som 
stämde in på syftet och den bidrog till att studiens giltighet stärktes i och med att 
frågornas relevans fastställdes och författarna fick tillfälle till intervjuträning.  Polit 
och Beck (2012) anser att intervjuer är den bästa metoden för den här typen av 
datainsamling då informationen man får är av hög kvalitet. En stor fördel med 
personliga intervjuer är också att bortfallet av deltagare tenderar att vara lågt (a.a.). I 
en studie är trovärdigheten viktig och enligt Patton (2002) är trovärdigheten i 
resultatet till stor del beroende av datainsamlarnas kunskap och kompetens. Flanagan 
(1954, refererad i Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) menar att det är viktigt att 
datainsamlarna är väl insatta i det ämne som studien görs på.  
 
Författarna till den här studien har båda flera års erfarenhet som sjuksköterskor i 
ambulans och anser sig vara väl insatta i ämnet som studeras då de ett flertal gånger 
arbetat sida vid sida med brandmän hos personer med hjärtstopp utanför sjukhus. Då 
det finns risk att förförståelsen riskerar att påverka intervjun så är strukturerad 
intervju med förutbestämda frågor att föredra då intervjuaren då inte kan vinkla 
frågorna åt ett eller annat håll. Intervjutexten bearbetades enligt metodbeskrivningen. 
Koder och kategorier utarbetades genom att författarna gemensamt diskuterade 
innehållet i de meningsbärande enheterna. För att styrka pålitligheten i resultatet 
användes i hög utsträckning citat för att exakt återge informanternas upplevelser 
(Kvale, 1997). 

 
 
RESULTATDISKUSSION 
 
I intervjuerna beskrev brandmännen situationer som visade att de upplevde både 
otrygghet och trygghet när de larmades till hjärtstopp. De beskrev ovisshet om vilken 
situation de skulle möta, svårigheter att hantera utrustning och stress till följd av att 
det var en ovan situation. I intervjuerna framkom också osäkerhet i bemötande av 
anhöriga. Brister i utbildning och att de inte fick någon uppföljning bidrog också till 
otrygghet. Att de hade förutbestämda roller i teamet och tillgång till debriefing i den 
egna arbetsgruppen bidrog till trygghet. Känslan av att vara en resurs i samhället var 
också källor till trygghet för brandmännen. 
 
När brandmännen larmades på hjärtstopp fanns det olika faktorer som spelade in hur 
omhändertagandet kom att bli. Då de inte var vana vid att åka på hjärtstoppslarm så 
kunde det uppstå förvirring då den scenariobild de haft i tanken inte stämde, vilket 
ledde till att de fick tänka om.  Det kunde hända att miljön som den nödställde befann 
sig i inte var vad de hade förväntat sig. Det kunde vara att patienten befann sig 
utomhus då de i larminformationen trott att patienten befann sig inomhus. Det kunde 
vara många chockade vittnen och anhöriga på plats vilket också skapade en stress som 
gjorde det svårt att tänka om och hantera den nya situationen de ställdes inför. Deras 
förbestämda roller kunde då behöva ändras. En studie av Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver, att när vårdarna som i det här 
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fallet är brandmännen kommer fram så gör de en snabb bedömning av vad som skall 
göras. Omhändertagandet sker många gånger i en miljö där det råder kaos med 
stressade vittnen och anhöriga på plats vilket gör arbetet påfrestande. 
 
Några av brandmännen upplevde det stressande att åka på hjärtstoppslarm då de här 
larmen inte kommer så ofta och de kände sig ovana vid de här situationerna. Men 
trots stressen och ovanan så körde de på och utförde sitt arbete på ett bra sätt och de 
kände att de gjorde det bra. En Amerikansk studie av Lerner, Hinchey och Billittier 
(2003) visade att brandmännen upplevde en oro och stress på grund av den akuta och 
stressade situation som är kring ett hjärtstopp då de kände sig ovana vid den 
uppgiften. En studie av Wireklint-Sundström (2005) visar att stressen ibland kan vara 
positiv då alla sinnen är på topp med ett ökat adrenalinpåslag vilket leder till ökad 
effektivitet.  
 
Brandmännen i den här studien upplevde svårighet att hålla fri luftväg och göra 
inblåsningar. De förlitade sig på att någon annan kunde det bättre vilket gjorde att de 
ibland drog sig för att ta ansvar för luftvägarna, det kändes lättare att vara den som 
hade hand om bröstkompressionerna. Axelsson, Herlitz, Ekström och Holmberg 
(1996) visar i sin studie att det var vanligt förkommande att det just var 
inblåsningarna som skapade problem. Studien visade också att det kunde finnas 
känslor av obehag i omhändertagandet av en person med hjärtstopp. 
 
Resultatet visade att brandmännen trots att situationen inte alltid blev som förväntat 
och att de hamnade i en för dem ovan situation, så utförde de arbetet på ett 
tillfredställande sätt. De hade insikten i hur viktig tiden är vid ett hjärtstopp och 
påbörjade snabbt livräddande åtgärder oavsett hur miljön runtomkring var. De 
upplevde att det gav mer arbetsro i arbetet med den drabbade om någon tagit hand om 
vittnen och anhöriga och fört dessa till ett annat rum eller plats, då kunde de lägga all 
koncentration på den nödställde. De beskrev ibland känslor av obehag i HLR 
situationen då det kunde krasas sönder revben när de utförde bröstkompressioner, 
detta var de inte vana vid då tidigare bröstkompressioner utförts under övning på en 
docka. De kände sig inte heller vana vid att hålla fri luftväg och att göra inblåsningar 
vilket var ett problem som även styrkts i tidigare studier. Vid hjärtstoppslarmen kunde 
de ibland känna lite spänning och osäkerhet i kroppen, att det faktiskt var en avliden 
person de kom till vilken de hade till uppgift att försöka rädda livet på. Dessa känslor 
blev lättare ju fler hjärtstoppslarm de åkte på där de blev mer vana att hantera 
situation. Tidigare studier påvisar att det på grund av ovana blir stressigt och 
känsloladdat att larmas till personer vilka drabbats av hjärtstopp (Almerud, Österberg 
& Nordgren, 2012). 
 
I intervjuerna framkom att brandmännen kände sig trygga i att utföra HLR och de 
känner sig säkra i användandet av deras defibrillator. Trots att de kände sig trygga i en 
hjärtstoppssituation efterlyste de flesta informanterna ändå mer övning i HLR för att 
upprätthålla kompetensen då de inte åker på de här larmen så ofta. En svensk studie 
på ambulanssjuksköterskor visade att återkommande HLR utbildning var viktigt för 
att känna trygghet i de här situationerna (Larsson & Engström, 2013). Enligt 
Södersved-Källestedt, Berglund, Herlitz, Leppert och Enlund (2012) ses en stor 
förändring hos sjukvårdspersonalens attityd till HLR före och efter att personalen 
genomgått en repetitionskurs i HLR. Alla deltagare i den studien kände sig tryggare i 
sina kunskaper efter kursen. 
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Brandmännen i denna studie påtalade behov av upprepade övningar för att känns sig 
säkrare och därmed tryggare i att larmas på hjärtstopp. Några av dem i uttryckte under 
intervjuerna en oro för att utföra sitt arbete på fel sätt då de kände att det saknades 
sjukvårdsutbildning. De var ibland osäkra på om de skulle påbörja HLR eller att inte. 
Det uppfattades svårt att bedöma hur länge personen haft hjärtstopp. Samtliga 
efterlyste mer sjukvårdsutbildning för att känna sig tryggare i sitt agerande.  Att öva 
ihop med ambulanspersonalen ansågs vara ett bra sätt att få fördjupade kunskaper och 
genom diskussioner kunde de få tips på hur de borde agera i olika situationer. När 
ambulansen anlänt till platsen och tagit över sjukvårdsinsatserna tog brandmännen tag 
i nya arbetsuppgifter som att hjälpa ambulansens personal med handräckning och 
hjälp med utrustningen. De tyckte att de skulle bli bättre på det om de ihop med 
ambulansen personal fick gå igenom ambulansen utrustning och öva på denna 
tillsammans.  
 
Räddningstjänsten och ambulanssjukvården är två olika organisationer som 
tillsammans jobbar för att hjälpa tredje man. Det innebär att de blir ett team som 
arbetar tillsammans mot samma mål trots att de har olika roller och professioner. När 
räddningstjänsten kommer först arbetar de efter sina förutbestämda roller och när 
ambulanspersonalen anländer till platsen tar de över sjukvårdsansvaret vilket leder till 
att brandmännen går över till andra arbetsuppgifter. Detta stämmer överens med 
Leksell och Lepp (2013) där de beskriver att de inblandade arbetar efter sin egen 
profession där de olika arbetsgrupperna gör sin uppgift och inte kan byta positioner 
med varandra.  
 
Resultatet i studien visade att brandmännen kände sig ganska trygga i det arbete de 
utför. De ansåg dock att mer övning och utbildning är behövligt och att de kunde få 
lite mer övergripande sjukvårdsutbildning för att göra ett ännu bättre arbete och även 
ökad trygghet i sitt agerande. Samtliga informanter ville träna ihop med 
ambulanspersonalen där de genom samövning och diskussioner lärde sig mer för att 
tillsammans kunna agera bättre. De kände en trygghet att på platsen arbeta ihop med 
ambulanspersonalen. Då kan de som Leksell och Lepp (2013) beskriver lättare kunna 
arbeta efter sin egen profession under tiden som ambulansens personal arbetar efter 
sin.	   Tidigare studier som nämnts visar att fortlöpande utbildning i HLR ökar 
kunskapen och därmed tryggheten vilket gör arbetet mer tillfredställande både för 
dem själva och tredje man. Alla informanter insåg vikten av att de larmades på 
hjärtstopp, de insåg vikten av övning och utbildning, de menade också att samarbetet 
med andra aktörer var viktigt. Det visar att de brinner för uppgiften och att de arbetar 
efter insikten att bli ännu bättre på det arbete de utför.  
 
I intervjuerna framkom att efter en avslutad insats kände sig brandmännen osäkra på 
om arbetet de utfört varit korrekt. De saknade ibland feedback från 
ambulanspersonalen om de gjort rätt eller om de kunde ha gjort något annat, de kunde 
ibland bli självkritiska. De fick inte heller veta hur det hade gått för personen de 
nyligen försökt att rädda. Det kunde upplevas som ett orosmoment och de kände att 
någon form av feedback kunde vara viktigt i deras utveckling för att bli bättre. Det 
fanns uppenbarligen ett behov av återkoppling från ambulanspersonalen och när de 
fick det så uppfattades det som positivt. En studie av Wireklint-Sundström (2005) 
visar att en sådan återkoppling är en viktig förutsättning för att kunna utvecklas och 
med det öka sitt teamarbete.  
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De tankar och funderingar de hade med sig efter en avslutad insats diskuterades för 
det mesta inom den egna arbetsgruppen. De insåg vikten av att göra det oavsett om 
händelsen slutat olyckligt eller lyckligt då känslan av att få ur sig det som fanns i 
huvudet var bra. Om någon kände sig mer illa till mods än någon annan så fanns det 
inga problem att prata om det med de övriga då det var bra sammanhållning i 
gruppen. Det kunde i vissa situationer bli att de tog med sig sina tankar och 
funderingar hem, någon valde då att prata med sina anhöriga om vad det varit med 
om. Ibland kunde gruppen ta upp diskussionen flera dagar senare för att ventilera på 
nytt. Dyregrov (2002) tar upp vikten av stödet från gruppen för att kunna bemästra en 
psykiskt jobbig situation. Han beskriver betydelsen av att kunna finna stöd i någon 
annan och att kunna vara tillsammans med någon under och efter arbetet. Det är 
viktigt att få till styrka och sammanhållning i den grupp som drabbas. Han pekar 
också på vikten av att organisationsledningen ger stöd vilket kan peka på ett öppet 
och stödjande klimat. Det kan ge personalen en trygghet av den hjälp och stöd de kan 
förvänta sig vid framtida händelser. 
 
Resultatet visade att brandmännen klarade uppgiften bra och att de i regel var nöjda 
med sin insats. Många gånger efterlyste de lite mer återkoppling från ambulansens 
sida för att på så sätt veta om de gjort rätt eller om de kunnat göra något annat, detta 
är enligt tidigare studier viktigt för att utvecklas och bli bättre (Larsson & Engström, 
2013).  Diskussioner arbetsgrupperna emellan kan även stärka samarbetet på platsen. 
Det uppfattades som ett bra sätt att gå vidare efter insatsen och minskade en del 
funderingar som de kunde få med sig efteråt.	  De var alla överens om att det för det 
mesta räckte med att ha en mindre debriefing i arbetsgruppen som varit inblandad i 
händelsen utan att koppla in arbetsgivaren för en större insats. Det sistnämnda stöds 
också av Dyregrov (2003). Vetskapen om att det finns insatser att ta till från 
arbetsgivarens sida ökar troligen på tryggheten ytterligare även om det inte var något 
som informanterna tog upp under intervjuerna. 
 
Slutsats 
Resultatet visar att brandmännen känner sig trygga i sin grupp och har förtroende för 
varandra. De känner att de gör skillnad och att deras insats gynnar samhällsinvånarna. 
Att de bor och arbetar på en mindre ort gör att de kan komma träffa på nära anhöriga 
som drabbats vilket är en svår situation att ställas inför och som även oroar dem. 
Tryggheten finns i den tajta sammansvetsade gruppen där det är högt till tak och där 
de kan vara öppna och ärliga mot varandra. Deras samtal efter avslutade insatser 
utvecklar dem och hjälper dem att bearbeta jobbiga upplevelser. För att bli bättre och 
utvecklas i sitt arbete på hjärtstoppslarm skulle de vilja ha mer uppföljning om hur det 
gått för den drabbade personen och även få mer feedback på sin arbetsinsats från 
ambulanspersonalens sida. Samövning med ambulanspersonal och mer fördjupade 
teoretiska kunskaper finns det önskemål om i framtiden. 
 
Klinisk implikation 
Brandmännen önskar fortsätta med SAMS-larm men för att deras arbete ska 
underlättas och för att de ska bli ännu duktigare behöver vissa delar utvecklas. För att 
brandmännen ska hitta till patienten med större säkerhet bör de få mer information i 
larmet och bättre navigationsutrustning där adressen redan ligger inprogrammerad när 
de sätter sig i insatsbilen. De behöver i större grad få uppföljning på sina insatser både 
om hur det gått för patienten men även få respons på sitt egna arbete. Samövning med 
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ambulanspersonalen och mer teoretiska kunskaper önskas både i moment kring HLR 
men även i hur man bemöter anhöriga till personer som drabbats av hjärtstopp.  
 
Fortsatt forskning 
Att brandmän åker på SAMS-larm har inte förekommit mer än några år och det finns 
lite forskat på området. Mer forskning krävs för att få en djupare insikt och förståelse 
om hur brandmännen upplever dessa situationer. Det vore intressant med forskning på 
skillnader och likheter i upplevelsen av hjärtstoppslarm på deltidsstationer och 
heltidsstationer. Hur påverkas upplevelserna av yrkeserfarenheten och antal år i yrket 
som brandman? Hur påverkas brandmännen av att det kan gå långa perioder utan att 
de åker på hjärtstoppslarm, kan det leda till en känsla av otrygghet och osäkerhet inför 
hjärtstoppslarm? Detta är ämnen som vore intressanta för fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 
 
Till operativ chef för Räddningstjänsten i xxxxxxxxxx 
 
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot ambulanssjukvård vid Örebro universitet. Under vårterminen 2015 ska vi göra en 
magisteruppsats där vi undersöker brandmäns upplevelser av att vara först på plats 
hos en patient som drabbats av hjärtstopp. Vi ber härmed om er tillåtelse att intervjua 
sex till åtta brandmän som har erfarenhet av minst två hjärtstoppsituationer under det 
senaste året och där räddningstjänsten varit först på plats hos patienten innan 
ambulansens ankomst. Intervjuerna av brandmännen kommer att ske enskilt under 
arbetstid och intervjuerna ljudinspelas. Dessa inspelningar skall behandlas 
konfidentiellt och enbart studiens författare kommer ha tillgång till det inspelade 
materialet, varken enskilda personer eller verksamhet kommer att kunna identifieras. 
Intervjuerna beräknas ta cirka 15-30 minuter och intervjuerna kommer ske efter 
deltagarnas medgivande. Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kan när som 
helst välja att avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Vi kommer att skicka ut 
information till stationerna  
 
Om ni har frågor är ni välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Fredrik Nordqvist Peter Sundberg                                                                        
Telefon: 070-210 80 70                                      Telefon: 070-961 85 02                                            
E-post: nordis74@hotmail.com                          E-post: sumpan77@hotmail.com   
 
 
 
 
Godkännande 
Som verksamhetschef för Räddningstjänsten i xxxxxxxxxx ger jag härmed mitt 
samtycke till datainsamling i enlighet med informationen i detta brev.   
 
Underskrift/titel/ ort/datum: …………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 
 
Skriftlig information om studie gällande brandmäns upplevelser kring 
omhändertagandet av person som drabbats av hjärtstopp. 
 
 Vi är två sjuksköterskor från ambulansen i xxxxxxxxxx som läser 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Örebro 
universitet. Under vårterminen 2015 kommer vi skriva en magisteruppsats där syftet 
är att beskriva brandmäns upplevelser av att vara först på plats hos en patient som 
drabbats av hjärtstopp. Informationen samlas in genom en enskild intervju med 6-8 
brandmän som tar mellan 15-30 minuter. Intervjun kommer att förläggas på din 
arbetsplats eller annan plats om så önskas. Intervjun kommer att bandinspelas om du 
ger ditt samtycke. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta 
ditt deltagande i studien utan att ange orsak till detta. Det inspelade materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt och endast vara tillgängligt för oss som genomför 
studien. Inspelningarna kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Resultatet kommer att redovisas i en magisteruppsats på sådant sätt att ingen enskild 
individ eller arbetsplats kan identifieras.  
 
Vid frågor kontakta nedanstående studieansvariga. 
 
 
Studenter 
Fredrik Nordqvist Peter Sundberg                                                                        
Telefon: 070-210 80 70 Telefon: 070-961 85 02 
E-post: nordis74@hotmail.com E-post: sumpan77@hotmail.com  
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Bilaga 3 
 
Samtyckesformulär 
 
Jag samtycker härmed till deltagande i intervjustudien gällande brandmäns 
upplevelser av att vara först på plats hos en person som drabbats av hjärtstopp. 
Jag har fått skriftlig och muntlig information angående studien. 
 
 
Ort/datum/Underskrift 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide 
 

• Kan du berätta om ett tillfälle när du var först framme hos en patient med 
hjärtstopp? 

• Kan du beskriva hur det kändes i den situationen? 
• Hur tänker du inför möjligheten att hamna I en sådan situation igen? 
• Hur ser du på detta med att räddningstjänst larmas vid misstanke om 

hjärtstopp? 
• Vilka tankar och känslor har du i brandbilen på väg ut på ett sådant larm? 
• Vilka tankar och känslor har du efter att insatsen är avslutad? 
• Hur pratar ni I gruppen efter att ni varit med om en insats? 
• Har ni nån form av debriefing? 
• Finns det någonting som kunde förändras för att det ska bli ännu bättre för er 

när ni åker på hjärtstoppslarm? 
• Vad tycker du fungerar bra? 
• Vad tycker du fungerar mindre bra? 
• Har det strulat till sig nån gång, uppstått en situation under insatsen som blev 

svår att hantera? Berätta. 
• Får ni uppföljning på er insats? Vad som var bra eller mindre bra från övriga 

aktörer? 
• Får ni veta hur det har gått för patienten? 
• Tycker du att ni har tillräckligt med utbildning och övningstillfällen för dessa 

insatser? 
• Hur ofta övar ni HLR? 
• Upplever du att du “tar med dig jobbet hem” ? 
• Är det nåt du skulle önska förändrades för att få en större trygghetskänsla inför 

hjärtstoppslarm. (Till exempel mer sjukvårdsutbildning, övning med 
ambulanspersonalen). 

• Är det något mer du vill berätta? 
 


