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Mötet mellan sjuksköterskan och närstående har en betydande roll i omvårdnaden, inte minst i 
ett prehospitalt skede.  Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården får i komplicerade 
situationer möta chockade närstående till patienter med hjärtstopp.  Syftet med denna studie är 
att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till patienter med 
hjärtstopp inom den prehospitala sjukvården.  
 
Datainsamlingen har skett genom intervjuer med åtta sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården. Informanterna har berättat om möten de haft med närstående till 
patienter med hjärtstopp. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter genomfördes 
en kvalitativ innehållsanalys av texterna där tre huvudteman samt ett antal underteman 
framkom. Dessa tre huvudteman var ”Kommunicera med närstående”, ”Hantera närståendes 
reaktioner”, och ” Agera etiskt försvarbart gentemot närstående”.  
 
Resultatet visar att sjuksköterskans sätt att kommunicera har betydelse för mötet. Genom ett 
förtroendegivande och tydligt uppträdande försöker sjuksköterskan skapa kontakt med 
närstående. Detta skapar förutsättning att förmedla lugn och förståelse hos närstående för 
situationen. Dock kan ibland närstående projicera sin sorg och förtvivlan på sjuksköterskan 
som kan anklagas för att inte ha gjort tillräckligt. Det framkom att närstående kan komma i 
andra hand vid de hjärtstopp då endast en ambulansbesättning finns på plats. Genom 
erfarenhet ökar möjligheten att uppnå ett bra möte mellan sjuksköterskan och närstående.  
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The encounter between the nurse and relatives is of great significance within healthcare 
treatment, not the least in prehospital emergency care. Nurses within the ambulance services 
will in complicated situations meet chocked relatives of patients with cardiac arrest. The aim 
of the study is to describe nurses’ experiences of the encounter with relatives of patients with 
cardiac arrest within the prehospital emergency care. 
 
The collection of data was conducted through interviews with eight nurses within the 
ambulance services. The informants have rendered encounters they’ve had with relatives of 
patients with cardiac arrest. The interviews were recorded and transcribed. Thereafter a 
qualitative content analysis was made on the texts, from where three major themes, and a 
number of sub themes, emerged. The three major themes were “Communicating with 
relatives”, “Managing relatives’ reactions” and “Acting ethically correct towards relatives”. 
 
The result shows that the nurse’s way of communicating affects the encounter. Through a 
convincing and distinct manner the nurse seeks contact with relatives. This makes it possible 
to convey calmness to the relatives, and help them comprehend the situation. Sometimes 
though, relatives can project their grief and despair onto the nurse, who may be accused of not 
having done enough. It was detected, that relatives may be a second priority in a cardiac 
arrest-situation where there has only arrived one set of ambulance crew. Through experience 
the chances to reach a good encounter increases.  
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INLEDNING 

Inom den prehospitala sjukvården, det vill säga det som sker innan ankomst till sjukhus, 
förekommer situationer där sjuksköterskan möter närstående till patienter med hjärtstopp. Ett 
snabbt ingripande från sjuksköterskan med adekvata åtgärder kan vara livsavgörande för 
patienten. Sjuksköterskans roll i konkreta situationer beror till stor del på i vilka situationer 
omvårdnad utövas (Henderson, 1970). Sjuksköterskans roll i ambulanssjukvården skiljer sig 
markant från den inom sjukhuset, eftersom omvårdnad utövas i alla tänkbara miljöer och 
patientinformationen ofta är ofullständig. Vid hjärtstopp uppstår en kaotisk stämning med 
ledsna och förtvivlade närstående. Jonsson (2004) beskriver ambulanspersonalens svårigheter 
att uppträda lugnt och hantera närståendes reaktioner vid besked om en patients bortgång. 
Uppvisar sjuksköterskan god omvårdnad i direkt anslutning till att närstående fått beskedet 
om en svår förlust kan sorgearbetet underlättas (Kirkevold, Ekern, Strømsnes och Jonsson, 
2003). Våra tidigare erfarenheter talar för att närstående kan hamna i skym undan och 
glömmas bort när patienten är i akut behov av hjälp. I sjuksköterskans profession ingår att 
kommunicera med både patienten och närstående. Att skapa en god relation, ett bra 
bemötande och omhändertagande av både patienter och närstående är en viktig del av 
omvårdnaden och kontakten mellan dessa parter är betydelsefull (Norberg, Engström & 
Nilsson, 1994). Tidigare forskning visar att konflikter kan uppstå mellan sjukvårdspersonalen 
och närstående i akuta situationer (Sandman & Nordmark, 2006). 

BAKGRUND 

Hjärtstopp  
I Sverige inträffar årligen drygt 10 000 hjärtstopp utanför sjukhus, varav cirka 60 % är 
bevittnade och vid cirka 30 % av hjärtstoppen är hjärt- lungräddning (HLR) påbörjad innan 
ambulans anländer (Holmberg, Holmberg, Herlitz och Gårdelöf, 1998). I cirka två tredjedelar 
av fallen är orsaken ischemisk hjärtsjukdom, övriga orsaker kan vara annan typ av 
hjärtsjukdom eller icke kardiella orsaker som trauma eller drogöverdosering (Socialstyrelsen, 
2004).  
 
Med hjärtstopp menas upphörande av hjärtats mekaniska aktivitet, vilket är resultatet av 
antingen ventrikelflimmer, pulslös elektrisk aktivitet (PEA) eller asystoli. Med tiden övergår 
ventrikelflimmer till asystoli vilket har en betydligt sämre prognos. Patienter med 
ventrikelflimmer är bättre mottagliga för HLR än patienter med asystoli och PEA (Zipes & 
Wellens 1998). 

Hjärt- lungräddning 
För att kunna rädda en person med hjärtstopp krävs en serie av samordnade åtgärder, vilka 
ofta kallas för länkar. Dessa länkar bildar en kedja, kedjan som räddar liv. De viktigaste 
länkarna är tidigt larm, tidig hjärt- och lungräddning, tidig defibrillering samt tidig avancerad 
hjärt- och lungräddning (A-HLR). Med en effektiv HLR som startar direkt efter hjärtstoppet 
kan man mer än fördubbla chansen för överlevnad. Vid ventrikelflimmer krävs det behandling 
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med defibrillator vilken ger en strömstöt genom bröstkorgen med syfte att återställa hjärtats 
normala rytm. A-HLR består av behandling med läkemedel för att stärka hjärtats funktion, 
samt intubation för att säkerställa fria luftvägar och förhindra aspiration (Socialstyrelsen, 
2004). 
 
Bakhtiar och Maziar (2007) fann att en tidig igångsättning av HLR och defibrillering är det 
effektivaste sättet att öka patienters chans till överlevnad efter hjärtstopp. Vidare menar 
Bakhtiar och Maziar att det krävs ökad medvetenhet hos allmänheten, att hjärtstoppet är 
bevittnat och att HLR har påbörjats av åskådare eller förbipasserande för att uppnå ett positivt 
resultat.  
 
Wik, Kramer-Johansen och Myklebust (2005) studerade hur väl ambulanspersonalen 
genomför HLR. I studien ingick 176 vuxna patienter med hjärtstopp utanför sjukhus. HLR 
gjordes med 15 bröstkompressioner följt av två inblåsningar. Resultatet visar på många 
avbrott och långa uppehåll i bröstkompressionerna. Under halva tiden som HLR gjordes gavs 
inga bröstkompressioner alls och endast 28 % av dem var tillräckligt djupa.  
 
Det svenska utbildningsprogrammet för HLR är baserat på internationella riktlinjer från 
American Heart Association 2005 och European Resuscitation Council 2005. I de nya 
riktlinjerna för HLR är kompressions- och ventilationstakten  30:2 istället för det gamla 15:2, 
vilket minimerar antalet uppehåll utan kompressioner. Handplaceringen har även ändrats till 
mitt på bröstet vilket gör att mer tid kan läggas på kompressionerna. Man slipper att förlora 
dyrbar tid med att palpera fram en viss punkt för handplaceringen. Det ska vara lättare för en 
lekman att starta HLR (HLR-rådet, 2007). 
 
I en studie av Axelsson, Herlitz och Fridlund (2000) undersöktes förbipasserande/åskådares 
upplevelser av att ha genomfört HLR. Deras attityd till att ingripa vid hjärtstopp studerades, 
hur det påverkade dem som utfört HLR och om de skulle göra om det igen. Axelsson et al. 
menar att förbipasserande eller åskådare kan behöva hjälp med att hantera sina känslor och 
komma över de jobbiga händelser man deltagit i. Vidare menar Axelsson et al. att 
utbildningsprogrammet i HLR bör innehålla mer förberedande information om vilka 
reaktioner som kan uppstå efter utförd HLR. Av de i studien som utfört HLR skulle 95,5 % 
göra det igen om det skulle behövas. 

Ambulanssjukvård 
I början av seklet var ambulanssjukvården en renodlad transportservice med personal från 
brandkåren utan direkt sjukvårdsutbildning. Tanken var då att transportera patienter till 
sjukhus så snabbt som möjligt. På 60-talet kom det en treveckors utbildning som var inriktad 
på akutsjukvård. Utbildningen gjordes om på 70-talet och utökades till en sjuveckors 
grundutbildning som blev krav för yrkesutförandet. Denna utbildning blev på 80-talet utbytt 
till en 20 veckor lång utbildning (Johansson & Lindgren, 1989).  
 
Ambulanssjukvården har under de senaste årtiondena genomgått en otrolig utveckling både 
vad det gäller kvalitet och kapacitet. Nya framgångsrika behandlingsmetoder har successivt 
introducerats och integrerats i ambulanssjukvården, vilket kräver en ökad kompetens hos 
personalen (Suserud, 2005). Sedan den första november 2005 är det krav på att varje 
ambulans ska vara bemannad med minst en sjuksköterska. Den som ska administrera 
läkemedel inom ambulanssjukvården idag ska vara legitimerad (SOSFS 1999:17). 
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Behandlingsriktlinjer 
Ambulanssjukvården i Sverige använder sig av behandlingsriktlinjer för personalen 
innehållande bland annat checklistor, bruksanvisningar, behandlingsföreskrifter och 
läkemedelsanvisningar. Behandlingsriktlinjerna skiljer sig åt i de olika 
landstingen/sjukhusområdena. Ambulansöverläkaren i varje sjukhusområde har möjlighet att 
fastställa dessa riktlinjer. De innehåller bland annat anvisningar för att HLR/A-HLR får 
avbrytas under vissa förutsättningar likaså för när HLR/A-HLR inte bör eller skall påbörjas. I 
Ambulanssjukvården Skaraborg är det ambulansöverläkaren och utbildningsansvarig som i 
samråd med fem sjuksköterskor från verksamheten utarbetar och förnyar riktlinjerna en gång 
per år. Besluten diskuteras och förankras tillsammans med Medicinska rådet för Skaraborgs 
Ambulanssjukvård, där flera överläkare inom olika specialiteter ingår. I Ambulanssjukvården 
Skaraborg har sjuksköterskan möjlighet att välja att avstå från HLR om patienten har tydliga 
dödstecken som likstelhet och marmorering, eller om följande kriterier uppfylls: Patienten är 
över 80 år, hjärtstilleståndet är obevittnat eller har varat minst 15 minuter utan effektiv HLR, 
samt EKG visar PEA eller asystoli. För att avbryta pågående HLR krävs att patienten är över 
80 år, EKG visar fortsatt asystoli eller PEA efter tre upprepade A-HLR-omgångar med 
analysbesked: defibrillera ej. Sjuksköterskan ska alltid ta hänsyn till anhörigas eller åskådares 
eventuella förväntan på ambulanspersonalens livräddningsåtgärder vid beslut om att avstå 
eller avbryta HLR. (Behandlingsriktlinjer, Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus &  
personlig kommunikation med Carlman, 2007).  

Mötet 
Om ett bemötande ska kunna sägas vara gott eller inte beror på hur det upplevs. Det kan 
betraktas som en relation mellan intryck och uttryck, och berör de tankar och känslor som 
uppstår inom mellanmänskliga relationer. Ett gott bemötande i vården kännetecknas av att 
personalen värnar om patientens och de närståendes integritet och behov av förståelse och 
trygghet (Croona, 2003). Ett professionellt bemötande är en del av yrkeskunnandet och 
underlättar i omvårdnaden, men gör också att konflikter undviks (Sjöström & Johansson, 
2000). Suserud (2003) beskriver förtroende som en nyckel till en meningsfull relation. Om 
den närstående känner sig säker och sjuksköterskan visar respekt för individen kan man uppnå 
en meningsfull relation.  
 
Jonsson (2004) har studerat stressreaktioner hos ambulanspersonal. I resultatet redovisas att 
ambulanspersonalen uttryckte svårigheter med att visa ett lugnt yttre i kaotiska situationer, 
samt att det tar mycket kraft att inte kunna vara ärlig och öppen utan tvingas att dölja sin oro 
och ångest för att inte oroa patient och anhöriga. Vidare redovisar Jonsson att 
ambulanspersonalen kan ha svårigheter med att hantera anhörigas reaktioner, då det på 
förhand är omöjligt att veta hur någon ska reagera. Att lämna svåra besked om att någon är 
död är inte det värsta, utan värre är att lämna den anhöriga som man gjort upprörd. 
Ambulanspersonalen kan känna sig skyldig till att inte ha kunnat ställa allt till rätta.    
 
Tidigare studier visar att närståendes självbevarelsedrift kan komma i konflikt med det 
organisationen kräver och personalens professionella identitet. Detta kan inträffa när 
närstående är så stressade av situationen att det är omöjligt för ambulanspersonalen att ta hand 
om patienten (Sandman & Nordmark, 2006). Vidare beskriver Sandman och Nordmark att 
konflikt kan uppstå när närstående kräver att den akut sjuka patienten ska transporteras till ett 
visst sjukhus medan organisationen säger något annat. Även vid besvärliga förhållanden är det 
viktigt att sjuksköterskan visar den närstående respekt och har en neutral inställning, oavsett 
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kulturella och sociala olikheter som han/hon möter (Isaksson & Ljungqvist, 1997). Enligt 
Suserud (2001) förekommer det svårigheter för ambulanspersonal att sätta upp prioriteringar. 
Exempelvis när ambulanspersonal kommer till en olycksplats kan det vara många närstående 
som drar i dem och vill ha deras hjälp, vilket kan leda till svårigheter att fokusera på vad som 
är viktigast. 

Etik i relation till hjärt- lungräddning 
Ordet etik kan användas på olika sätt. Vissa använder ordet moral om sådant man gör, om det 
är gott eller ont, och ordet etik om våra reflektioner över moralen, exempelvis tankar om 
varför något är gott eller ont. Moralen poängterar: Så skall du göra. Etiken reflekterar över: 
Varför skall jag göra det? Det finns även etiker som inte gör någon skillnad mellan orden, 
utan fritt växlar mellan dem (Norberg, Engström & Nilsson, 1994). Sandman och Nordmark 
(2006) skriver att de inte finner något som stödjer tanken att de etiska konflikter som 
förekommer inom den prehospitala vården är unika, även om en del av dem kan vara mer 
vanliga i den kontexten. 
 
I en studie av Cobanoglu och Algier (2004) gjord på sjuksköterskor och läkare i Turkiet 
jämfördes de båda professionernas perspektiv på etiska problem inom intensivsjukvården. 
Dessa innefattade bland annat beslut om att fortsätta eller avsluta livsuppehållande 
behandling, överbehandling, 0-HLR-status, intravenös nutrition samt uppvätskning.   I 
resultatet framkom att kärnproblemet för båda yrkesgrupperna var beslut gällande avslutande 
av livet. Vidare visade studien att representanterna för båda professionerna kände sig mer 
känsliga och ansvariga för pediatriska patienter. Liknande etiska konflikter kan återfinnas 
inom den prehospitala vården, men här är den stora skillnaden att sjuksköterskor får hantera 
en del av de etiska konflikter som i andra sammanhang hanteras av läkare (Sandman & 
Nordmark, 2006). 
 
Kirkevold, Ekern, Strømsnes och Jonsson (2003) menar att det är av vikt att närstående som 
fått besked om att någon nära och kär gått bort inte lämnas ensam på avdelningen eller 
skickas hem själv. En av de svårare händelserna i livet är att mista en god vän eller 
familjemedlem, och det är sjuksköterskans ansvar att förse patienten med medmänsklig 
omsorg. Närstående till en avliden patient bör få sällskap av vårdpersonalen tills någon de 
känner kan komma. Uppvisar sjuksköterskan god omvårdnad i direkt anslutning till att 
närstående fått beskedet om en svår förlust kan sorgearbetet underlättas. Om sjuksköterskan 
skulle visa sig rörd då hon stöttar den sörjande, är inte detta något tecken på dåligt 
professionellt uppträdande, utan det uttrycker mänsklig empati. Sjuksköterskan bör se till att 
de sörjande har någon att prata med. 

Omvårdnad 
Enligt Travelbee (1971) består omvårdnad i att hjälpa den sjuka och lidande personen att 
finna mening i den situation han genomlever. Omvårdnad är en mellanmänsklig process där 
den professionella sjuksköterskan hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga 
eller bemästra erfarenheter av sjukdom och lidande, och vid behov finna en mening i dessa 
erfarenheter. Travelbee delar in människors reaktioner på lidande i två huvudkategorier; 
”Varför just jag”-reaktionen och ”varför inte jag”-reaktionen. Det vanligaste sättet att reagera 
på lidande är att inte kunna acceptera den situationen som ger upphov till lidandet, man 
reagerar då med frågan ”Varför just jag”. Den drabbade personen är chockad och upplever 
situationen som orättvis. Det andra sättet som människor kan reagera på är mer sällsynt. Då 
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reagerar personen med ett naturligt accepterande av det som skett och upplever det inte som 
orättvist att just de drabbats.   Travelbee hävdar även att hoppet är nära knutet till 
omvårdnadens mål och syfte. När sjuksköterskan understödjer hoppet hos människan som 
lider hjälper hon dem att bemästra lidandet bättre än vad de annars skulle ha gjort.  
 
Travelbee (1971) beskriver vikten av att sjuksköterskan använder sin egen personlighet på ett 
medvetet och ändamålsenligt sätt i omvårdnadssammanhang, vilket kan ha betydelse i mötet 
med närstående. Syftet med detta är att reducera lidandet för den drabbade människan. En 
förutsättning för att kunna använda sig själv terapeutiskt menar Travelbee är att man är 
uppmärksam på hur ens eget beteende inverkar på andra människor, att man har självinsikt 
och självförståelse. Sjuksköterskan måste ha ett väl genomtänkt förhållande till sina egna 
värderingar och attityder ifråga om sjukdom, lidande och död. Att ha förmåga att använda sig 
själv terapeutiskt kännetecknar den professionella sjuksköterskan.  

Problemformulering 
Vid tillfällen som hjärtstopp, då patienten inte kan redogöra för sig själv, tas relevant 
information från närstående, därefter inriktas uppmärksamheten på patienten. Finns det då risk 
för att närstående inte tas om hand av sjuksköterskan? Hur upplever sjuksköterskan mötet 
med närstående? Kan man göra något för att förbättra mötet med närstående så som 
sjuksköterskan inom den prehospitala sjukvården uppfattar det? Det finns få tidigare studier 
som beskriver sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till patienter med 
hjärtstopp. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till 
patienter med hjärtstopp inom den prehospitala sjukvården. 

METOD 

En kvalitativ ansats är lämplig då man ska tolka beskrivningar och på ett öppet sätt försöka 
förstå situationer (Kvale, 1997). Studiens fokus ligger på sjuksköterskans erfarenheter av 
mötet med närstående, vilket innebär att en kvalitativ metod sågs som mest lämplig för att få 
fram hans eller hennes erfarenheter av dessa möten. Streubert Speziale och Carpenter (2003) 
menar att en kvalitativ metod är lämpad då man vill framhäva informanternas egna och 
personliga erfarenheter av specifika situationer. 

Datainsamling 
En anhållan om att få genomgöra intervjuer på två ambulansstationer inom Skaraborgs 
Sjukhus skickades ut till chefen för ambulansverksamheten, där godkännande gavs muntligt 
och skriftligt. Områdescheferna och facklig representant för respektive station informerades 
om studien och gav sitt godkännande. Datainsamlingen gjordes i form av en halvstrukturerad 
intervju bestående av öppna frågor. Detta ger möjlighet till fördjupning av frågorna samt 
möjlighet till följdfrågor för att förtydliga och utveckla svaren (Polit & Beck, 2004). Till stöd 
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under intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 2). Informanterna hade fått information 
om vilken typ av frågor som skulle förekomma för att kunna förbereda sig. En provintervju 
genomfördes för att testa intervjuguiden. En fråga togs bort då den inte var relevant för syftet. 
Även provintervjun användes i resultatet eftersom den i övrigt befanns vara helt tillfylles. 
Därefter genomfördes resterande intervjuer under lugna förhållanden, på arbetsplatserna och i 
informanternas hem. Intervjuerna varade mellan 10 och 20 minuter och spelades in 
elektroniskt och sparades även på dator. 

Urval  
Urvalskriterierna var minst två års erfarenhet som sjuksköterska i ambulans samt villighet att 
delta. Intresset för att ställa upp på intervju undersöktes genom besök på ambulansstationerna. 
Samtliga åtta sjuksköterskor som tillfrågades att delta i studien var positiva till deltagande. 
Åldern på informanterna varierade mellan 32 och 41 år, tre stycken var kvinnor och fem var 
män. 

Etiska aspekter 
Studien är utförd enligt Medicinska forskningsrådets etiska riktlinjer (2000). Informanterna 
fick muntlig och skriftlig information (se bilaga 1) då de tillfrågades om deltagande i studien. 
De ombads att skriva under ett formulär om informerat samtycke. Dokumentet innehöll 
information om att deltagandet är helt frivilligt och informanterna när som helst kan avbryta 
utan att ange något skäl. Det framgår även att materialet bara ska användas till aktuell studie 
och att allt material ska behandlas konfidentiellt. I studiens resultat redovisas heller inget som 
kan härledas till någon enskild individ.  

Bearbetning av data 
Intervjuerna transkriberades ordagrant. Därefter läste författarna igenom intervjutexterna var 
för sig ett antal gånger för att hitta essensen. Intervjuerna innehöll vardera en eller två 
hjärtstoppssituationer. Meningsbärande stycken markerades. För att få en mer samlad och 
överskådlig bild av intervjuerna användes meningskoncentrering. Kvale (1997) menar att man 
genom meningskoncentrering kan korta ner och pressa samman långa uttalanden till kortare 
och mer koncisa formuleringar utan att förlora viktig information. Författarna markerade var 
för sig meningsbärande stycken i texterna med olika färger, för att sedan tillsammans 
diskutera och jämföra vad man markerat. Genom att markera bärande meningar i texten med 
färgpennor och därefter jämföra varandras markeringar kan man få fram bärande begrepp och 
kategorier (Burnard 1996). Efter detta bearbetades texterna ytterligare för att få fram 
kärnpunkterna eller bärande begrepp som svarade mot syftet och frågeställningarna. Dessa 
sammanfattades i tre teman, ur vilka det också framkom ett antal underteman. 
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RESULTAT 

Vid analysen framkom tre huvudteman med tillhörande underteman. Dessa beskriver 
sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till patienter med hjärtstopp inom den 
prehospitala sjukvården. Huvudteman och underteman presenteras med en sammanfattande 
text. Varje undertema exemplifieras med citat ur intervjuerna, vilka skrivs med kursiv stil.   
Nedan presenteras huvudteman och underteman i fig. 1.   
 
 
Fig. 1. Huvudteman och underteman. 
 
Kommunicera med närstående • Skapa kontakt 

• Vara tydlig 
Hantera närståendes reaktioner • Hantera krisreaktioner 

• Förstå närståendes reaktioner 
Agera etiskt försvarbart gentemot närstående • Avsluta harmoniskt 

• Stanna kvar hos närstående 
• Skona närstående 
• Utnyttja erfarna kollegor 
• Att vara tillräckligt många 

 

Kommunicera med närstående 
God kommunikation mellan sjuksköterskan och närstående utgör ofta grunden för ett bra 
möte. När informanterna fick beskriva en händelse eller ett möte de haft med närstående till 
patient med hjärtstopp valde de flesta att berätta om händelser där det varit ett bra möte 
mellan dem och närstående. Närstående har beskrivits som lugna och förstående, och vid 
motsatt beskrivning har sjuksköterskan ofta kunnat dämpa situationen och fått kontakt med de 
närstående, och därmed uppnått ett bra möte. Sjuksköterskorna talar även om hur viktigt det 
gemensamma beslutet är, att kommunicera med närstående och i samråd med dem fatta ett 
beslut om att avstå från, eller att avsluta HLR, på patienten. Tydlighet i vad som sägs och sätt 
att uppträda beskrivs genomgående som avgörande faktorer för ett bra möte, liksom vikten av 
att inte inge några falska förhoppningar.  

Skapa kontakt 

Att nå fram, få en dialog och få kontakt med närstående beskrivs återkommande som en viktig 
del för att uppnå ett bra möte. En fungerande kommunikation mellan båda parter upplevs som 
en betydande faktor för att ge förståelse och lugn till de närstående. Även i situationer där 
närstående varit ledsna och förtvivlade har man lyckats uppnå en viss kontakt och förståelse i 
mötet.  
 

”…Hon var närvarnade, det ser man ganska klart om man tittar på dom och pratar 

med dom. Om dom lyssnar på vad man har att säga, om dom ställer adekvata 

frågor tillbaka, man försöker söka kontakt med dom” Intervju  8. 
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Det framkom att det fanns ett mönster, där personalen försökte förankra sina beslut hos de 
närstående och försöka få dem delaktiga i olika beslut, så att de inte blev överkörda utan fick 
vara med och bestämma. Sjuksköterskan ville få en kommunikation med de närstående och i 
samråd bestämma om eventuellt avslut av HLR.  
 

” …Där var det fru och barn hemma, men han var svårt hjärtsjuk, så vi avslutade 

hemma efter ett tag när vi hade kört ett tag och upptäckte att det inte ger något 

respons på något, i samråd med hans fru, vad hon ansåg och hon ville inte själv att 

vi skulle fortsätta, han hade svåra hjärtproblem sen tidigare, hon tyckte liksom att 

nu räcker det” Intervju 2. 

Vara tydlig 

Vid mötet med människor i en så speciell situation som vid hjärtstopp på en närstående 
framkommer betydelsen av att personalen uppträder och agerar tydligt. Att vara tydlig både 
verbalt och kroppsligt, samt att tänka på vad man säger och inte inge några falska 
förhoppningar om eventuell utgång. Informanterna uttrycker även vikten av att inge 
förtroende i sin yrkesroll vid mötet med närstående samt att vara stabil och lugn i sitt arbete 
och agerande mot dem. De behöver få förtroende och trygghet från en lugn och sansad 
personal. Informanterna nämner även hur viktig det är att ta sig lite tid och samla sig innan de 
ger besked om att patienten är avliden, samt att kroppsspråket har stor betydelse. 
 

”…Man behöver visa på något sätt att man är kompetent, att man vet vad man 

håller på med, att man inte springer omkring och letar efter grejer.  Man behöver 

inge ett lugn, så dom kan lita på en. Att man visar vad man pratar om, att dom är 

trygga” Intervju  1. 

 
Det framkom att sjuksköterskorna tyckte att det var av stor betydelse hur man utryckte sig 
inför närstående till patienter med hjärtstopp. Bland annat nämndes att de närstående är 
väldigt lyhörda, och analyserar i detalj det som sägs. Därför är det viktigt att tänka sig för en 
extra gång vad som sägs kollegor emellan i närståendes närhet, eftersom man ofta använder 
ett annat sätt att uttrycka sig på till arbetskompisarna. 
 

”…Det har jag lärt mig, att välja orden bättre vid sådana här känsliga situationer. 

Anhöriga är väldigt lyhörda och lyssnar precis på va en säger, analyserar i minsta 

detalj, så att man tänker på vad man säger och väger orden rätt. Och är det något 

man behöver säga till sina kamrater får man göra det så att inte anhörig hör det” 

Intervju 6. 

 
Flera informanter nämner hur viktigt de tycker det är att inte ge närstående några falska 
förhoppningar. Man ska säga precis som det är, inte försöka förmildra utan hålla sig till så 
rena fakta som det går. Samtidigt påtalar någon av informanterna att denna gärna vill ge 
närstående i alla fall lite hopp, och att det lätt kan slinka förbi några ord av uppmuntran. En 
falsk ingivelse ges, vilket inte känns bra. 
 

”…Man får ju försöka säga till anhöriga, att nu är läget så men, jag vet inte om det 

är fel men, jag brukar aldrig ge dom för mycket hopp att det här ordnar sig och det 

här blir jättebra, utan man får berätta precis vad som händer” Intervju 2. 
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Hantera närståendes reaktioner 
Informanterna beskriver även händelser där mötet med närstående varit mer komplicerat och 
jobbigt. Det handlar ofta om händelser där hjärtstoppet varit oväntat, men inte nödvändigtvis 
åldersrelaterat, utan mer vid tillfällen då närstående varit i stark beroendeställning till sin 
make/maka. Närstående beskrivs som chockade och stundtals aggressiva, de kan även 
överföra sin sorg och förtvivlan på ambulanspersonalen. 

Hantera krisreaktioner 

När informanterna beskrivit närstående som chockade har menats den psykologiska 
chockfasen, det första stadiet i en krisreaktion. En känsla av otillräcklighet och hjälplöshet 
framkommer när informanterna beskriver mötet med chockade närstående. Orden räcker 
många gånger inte till för att trösta eller lugna ner en förtvivlad människa vars make/maka 
precis avlidit. Att lyssna och krama om kan vara den bästa hjälpen i vissa lägen. I en del 
situationer nämner informanterna att det till och med kan vara nödvändigt att avvisa eller ta 
undan närstående som är chockade och försvårar eller förhindrar personalen att göra sitt jobb. 
 

”…Man räcker inte till…det räcker ju inte vad man säger, det var ju en katastrof 

det här” Intervju 1. 

Förstå närståendes reaktioner 

En annan typ av uppträdande hos de närstående som informanterna beskriver speglar tillbaka 
på chockfasen. Det handlar om anklagelse, förnekelse och aggressivitet. Närståendes hopp 
och förväntningar på ambulanspersonalens förmåga att rädda livet på maken/makan kan 
snabbt vändas till anklagelse mot ambulanspersonalen som inte lyckas uppnå dessa. 
Informanterna beskriver att de närstående kan uppleva detta som konfliktfullt. De är inställda 
på att personalen ska göra HLR och ta med patienten till sjukhuset, inte att de ska komma 
med ett snabbt besked om att patienten har avlidit. Närstående kan anklaga personalen för att 
inte ha gjort tillräckligt eller vägra förstå innebörden av ambulanspersonalens besked om att 
patienten har avlidit och att det inte finns något mer att göra. Sorgen kan övergå till anklagelse 
eller aggressivitet mot personalen. Informanterna beskriver ändå en förståelse för närståendes 
känslor och reaktioner vid dessa tillfällen, och menar att de själva kanske skulle reagera på 
liknande sätt.  
 

”…Jag tror att hennes sorg på något sätt blev någon försvarsmekanism. Istället för 

att bli ledsen för att maken hade dött så gick det ut över mig där på något sätt” 
Intervju  6. 

Agera etiskt försvarbart gentemot närstående 
Att förhålla sig etiskt riktigt i situationer som vid hjärtstopp tycks inte vara helt lätt. Många 
gånger beskriver informanterna situationer där mötet med de närstående avlöpt ganska väl, 
men nämner ofta i förbifarten att det inte alltför sällan förekommer fall där mötet med dessa 
varit mer eller mindre kaotiskt. Sammanfattningsvis kan sägas att, för att bli bättre på att möta 
och ta hand om närstående till patienter med hjärtstopp, på ett gott och etisk försvarbart sätt, 
krävs erfarenhet, goda förebilder, lyhördhet för de närståendes önskningar och behov, empati, 
samt fysiska förutsättningar i form av tillräckligt med tid och personal. De nya 
behandlingsriktlinjerna gällande att avsluta, alternativt inte påbörja HLR, anses vara till god 
hjälp för den prehospitala personalen för att kunna fatta beslut som underlättar bra och etiskt 
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väl avvägda möten mellan dem och de närstående. I kraft av riktlinjerna får de mandat att fatta 
de beslut som de tror är det bästa för varje unik situation. 

Avsluta harmoniskt 

I de berättade händelserna uppmärksammas de nya behandlingsriktlinjerna. De flesta 
informanterna tyckte att de nya riktlinjerna vid hjärtstopp är positiva. Främsta anledningen till 
detta tycks till stor del bero på att de inte behöver sätta igång med HLR vid vissa specifika 
kriterier, vilket ökar förutsättningarna för dem att kunna få ett lugnt och harmoniskt avslut 
ihop med de närstående. Närstående kan på ett mer tillfredställande sätt tas omhand och deras 
behov bli tillgodosedda. Personalen behöver inte hastigt och dramatiskt åka iväg till sjukhuset 
för att avsluta där. Då inte behandlingen ger någon respons behöver de inte fortsätta, utan det 
kan bli ett avslut i hemmet tillsammans med närstående. Det framkom i studien exempel på 
något som upplevdes som ett etiskt dilemma. Det handlar om tillfällen då en informant mer 
eller mindre känt sig tvungen att arbeta på en patient för anhörigas skull, trots att man vet att 
patienten är död. 
 

”…vi har ju kommit en bit på väg nu tycker jag, att vi får avsluta hemma, så att 

man får rikta sina insatser på dom anhöriga istället för på den som man vet om att 

man inte klarar i alla fall” Intervju 6. 

Stanna kvar hos närstående 

Flertalet av informanterna har beskrivit händelser där patienten varit avliden vid deras 
framkomst och upplivningsförsök varit omöjliga. I dessa situationer betonas vikten av att 
stanna kvar hos de närstående för att ge stöd, praktiskt hjälp och göra det fint. Som exempel 
kan nämnas att personalen ser till att det kommer en läkare till platsen för att konstatera 
dödsfallet, att transporten av den döde ordnas, att kontakt tas med begravningsbyrå etcetera. 
Vidare kan personalen göra stunden fin för de närstående, innan läkare kommer på plats, 
genom att bädda den avlidnes säng och lägga kroppen däri, tända ljus och plocka in blommor 
från trädgården. 
 

”…Dom var jättenöjda och just det här som dom påpekade att vi inte åkte därifrån, 

det tror jag är viktigt” Intervju 1. 

 
Efter att sjuksköterskan beslutat att inget mer går att göra med patienten hamnar istället 
närstående i fokus. Informanterna beskriver att de då får tid att endast ägna sig åt de 
närstående, detta ofta i samband med väntan på att läkare ska komma ut och konstatera 
dödsfallet.  Det handlar om att svara på praktiska frågor om vad de närstående nu har för 
ansvar, men det kan även bli djupare diskussioner och frågor om hur livet nu ska fortsätta för 
dem, samt att göra det till en bra och fin stund.  
 

”…Det är ju dom som behöver hjälp och stöd i den situationen” Intervju  6. 

 
Personalen har möjlighet att påverka mötet med närstående. Patientens tillstånd kan vara 
sådant att ingen behandling hjälper. Stunden efter man beslutat att inte påbörja HLR, eller när 
man valt att avsluta HLR, har beskrivits som viktig och påverkbar.  Den medicinska 
situationen kan personalen inte påverka så mycket utöver att handla efter de givna riktlinjerna, 
däremot har de stor möjlighet att påverka om stunden efter blir bra eller dålig. 
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”…Det känns som man kan vara nästan mer professionell där än…i själva 

livräddningen och det” Intervju 5. 

 
Trots att ett hjärtstopp i sig inte är något positivt, så kunde informanterna uppleva det som 
positivt att ha gjort det bästa möjliga av den situation som de befann sig i, inte minst när de 
fick avsluta i hemmet och sedan i lugn och ro kunde ta hand om de närstående på ett 
tillfredsställande sätt. Någon nämner att denna positiva känsla ofta smittar av sig på anhöriga. 
Personalen får vara med och göra det bästa av situationen, de behöver inte skynda iväg till 
sjukhuset och bara lämna över patienten till andra, utan de får vara med och lugna ner så 
mycket som möjligt. 
 

”…Ja, positivt det är att.. anhöriga säger ju..  när jag är färdig och jag kommer 

åka därifrån så tackar de och säger att det var jättebra och vad duktiga ni har vart 

och.. det tycker jag alltid känns skönt att höra” Intervju 5. 

Skona närstående 

Flera informanter framhåller att de gärna vill skona närstående från onödigt hemska 
upplevelser i samband med återupplivningsförsök. De ser gärna att anhöriga tas om hand och 
förs åt sidan, gärna in i något annat rum. En del utrycker en önskan om att slippa ge de 
anhöriga en så tråkig slutbild av patienten. Det blir lätt väldigt tekniskt och fysiskt en stund 
när de börjar arbeta på en patient. Om en avliden patient ska transporteras iväg på en bår i all 
hast kan det hända att anhöriga tvingas se patientens livlösa kropp ruskas omkring vid 
förflyttning. Detta kan självklart vara jobbigt att se, och förbli en tråkig sista bild för 
närstående. 
 

”…Ja, så att de slipper stå och se på när man våldför sig på patienten.. Det har 

hänt att en del vill vara med, men.. helst av allt vill man ju bespara dem just den 

delen” Intervju 3. 

Utnyttja erfarna kollegor 

Informanterna beskriver mötet med närstående som ett lärlingsjobb, något man lär sig av sina 
kollegor som kan ha många års längre erfarenhet. Informanterna nämner att det inte behöver 
ha att göra med vilken utbildning man har. En undersköterska med lång erfarenhet kan många 
gånger ha större vana att möta närstående i svåra situationer än en nyutbildad sjuksköterska. 
Även ålder och livserfarenhet framträder som viktiga pelare vilka kan påverka mötet med 
närstående. Att placera två relativt unga personer i samma ambulans beskrivs som en mindre 
lyckad kombination, då det kan kännas tungt och främmande för båda i mötet med närstående. 
Faktorer som kan förbättra mötet med närstående till patienter med hjärtstopp utgör enligt 
informanterna, vem man jobbar med, yrkesverksam tid, antal möten med närstående  samt 
egen livserfarenhet. 
 

”…Att bemöta anhöriga och dom intryckena kräver nog mycket erfarenhet. Första 

gångerna man åkte på hjärtstopp undrade man ju vart man var själv ibland, hur 

gör vi nu egentligen” Intervju 8. 
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Att vara tillräckligt många 

Sjuksköterskornas förslag till förbättrade möten var bland annat ett större antal personal vid 
hjärtstopp. Att alltid vara två ambulansbesättningar som åker på larm vid hjärtstopp. Behovet 
av att vara fyra stycken vid dessa händelser, där en av personalen kan vara avdelad att endast 
ta hand om närstående, är en återkommande och gemensam synpunkt bland informanterna. I 
brist på lediga ambulanser är det inte alltid möjligt att vara två besättningar vid start, det kan 
ta en lång stund innan det finns två ambulanser på plats. Då nämner informanterna att man får 
göra det bästa av situationen, och att närstående kommer i andra hand. Det nämns att 
personalen tyvärr inte har tid med närstående om de bara är två personer. Då tas närstående 
omhand och informeras under tiden som HLR genomförs. 
 

”…När man kommer som enda ambulans och man sätter igång och jobbar med 

patienten…då kommer ju anhöriga i andra hand” Intervju  3. 
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METODDISKUSSION 

Valet av en kvalitativ metod styrdes av syftet att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 
mötet med närstående till patienter med hjärtstopp inom den prehospitala sjukvården.  För att 
erhålla ett trovärdigt resultat krävs en metod som på ett objektivt och öppet sätt värderar 
resultatet. Valet styrktes ytterligare av att målet var att få fram informanternas egna 
erfarenheter med deras egna ord.  
 
För att erhålla en erfarenhetsbaserad grund i studien fastslogs urvalskriterierna till minst två 
års erfarenhet som sjuksköterska i ambulans samt villighet att delta. Valet av den relativt korta 
sjuksköterskeerfarenheten beror på personalsituationen inom ambulanssjukvården, vilken 
utgörs av många nyutbildade sjuksköterskor. Det är tveksamt om längre erfarenhet som 
sjuksköterska hade påverkat resultatet, då de flesta informanterna hade många års erfarenhet 
inom yrket som ambulanssjukvårdare.  
 
Förfrågan till intervjuerna skedde genom personlig kontakt vid besök på ambulansstationerna. 
Av de åtta sjuksköterskor som tillfrågades att delta var alla positiva till att ställa upp. Att en 
av författarna hade en personlig anknytning till informanterna på en av stationerna kan ha 
påverkat deras beslut att delta. I studien deltog fem män och tre kvinnor, vilket ungefärligen 
speglar könsfördelningen inom ambulansorganisationen. Studiens syfte och tänkta 
genomförande presenterades för informanterna för att de skulle få möjlighet att reflektera och 
förbereda sig, och på så vis öka kvaliteten på intervjuerna. Informanterna kunde då under 
avslappnade former koncentrera sig på syftet och därmed utelämna händelser som var 
irrelevanta. Den negativa aspekten skulle kunna vara att de omedvetet anpassade eller 
konstruerade sina berättelser efter vad de trodde vi ville ha.  
 
Datainsamlingen skedde med hjälp av en halvstrukturerad intervju med öppna frågor. Ett 
alternativ för datainsamling hade varit att göra observationer, men av tidsbrist var denna 
metod omöjlig att genomföra. Det kan också tänkas att vår närvaro i så fall skulle ha påverkat 
sjuksköterskornas arbete. Ytterligare en alternativ datainsamlingsmetod hade varit 
frågeformulär. Risken är då att berättelserna inte blir tillräckligt fylliga. Troligtvis hade även  
bortfallet ökat, då viljan att delta är högre vid en intervju (Polit & Beck, 2004). Då  
möjligheten till följdfrågor saknas vid frågeformulär, valdes denna metod bort. Vår 
uppfattning är att intervjumetoden fungerade bra. Alla tillfrågade var villiga att delta och 
intervjumaterialet innehöll informanternas personliga erfarenheter kring samma 
frågeställningar utifrån studiens syfte.  För att kunna ta del av mänskliga erfarenheter är det 
nödvändigt att försöka nå deras upplevelsevärld. Det mest naturliga är då att prata med 
människor och be dem berätta om sina upplevelser (Kvale, 1997). En intervju har fördelen att 
bli mer som ett samtal där man kan fördjupa sig i det som beskrivs med följdfrågor och 
därmed lättare leda tillbaka informanten till ämnet (Polit & Beck, 2004). 
 
En provintervju genomfördes för att testa intervjuguiden. Under provintervjun deltog båda 
författarna, vilka insåg att det var mer lämpligt att göra intervjuerna var för sig. Vår 
uppfattning är att informanten annars kan hamna i ett underläge vilket kan hämma denna att 
uttrycka sig på ett öppet sätt. Även provintervjun användes i resultatet eftersom den troligen 
inte skulle påverka resultatet negativt. Därefter genomfördes resterande intervjuer på 
arbetsplatserna och i informanternas hem, under lugna förhållanden. På grund av att några 
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intervjuer genomfördes under arbetstid fanns risk att informanterna påverkades av en viss 
stress då de var i beredskap att åka iväg på larm. Då ingen av intervjuerna behövde avbrytas 
till följd av utryckning eller andra omständigheter, samt att informanterna verkade 
avslappnade, är vår uppfattning att resultatet inte har påverkats av detta.  
 
Intervjuerna inleddes med att informanterna fick svara på frågor om ålder, kön, utbildning, 
antal år som sjuksköterska, samt antal år inom ambulanssjukvården. Därefter ombads 
informanterna att berätta fritt om ett eller flera möten de haft med närstående till patienter 
med hjärtstopp, med så lite avbrott och inlägg som möjligt från intervjuaren. De flesta var 
förberedda på att berätta om en viss händelse, många berättade om fler än en. Det kom på så 
vis fram fler händelser med återkommande teman än antalet informanter, vilket ger mer 
material till resultatet än om vi bara fått åtta händelser att gå på. Vår uppfattning är att 
informanterna berättade om händelserna på ett avslappnat och spontant sätt som beskrev deras 
erfarenheter av mötet med närstående. Endast ett fåtal följdfrågor om tydligare förklaringar av 
vissa situationer behövde ställas vid den första delen av intervjun. Därefter följde ett antal 
frågor, hur många beroende på vad informanten redan fått med i sin berättelse. Det var frågor 
som grundade sig på mötet de just beskrivit, samt en sista fråga om vad de själva tror man kan 
göra för att förbättra mötet mellan sjuksköterskan och närstående till patienter med hjärtstopp. 
 
Intervjuerna spelades in elektroniskt och transkriberades ordagrant med pauser och uppehåll 
för att få med helheten och känslan i intervjun, informanternas personliga reflektioner och 
funderingar. Därefter vidtog analysfasen. Författarna läste igenom intervjutexterna ett flertal 
gånger och strävade efter att tolka intervjuerna var för sig till en början för att sedan 
tillsammans diskutera de enskilda resultaten och erhålla en gemensam tolkning.  
 
Ur den gemensamma struktureringen framkom fem huvudteman och ett antal underteman. 
Efter vidare analys fann författarna att flera av dessa teman överlappade varandra och 
bearbetades därför ytterligare. Detta resulterade i tre huvudteman samt nio underteman.  
Genom att analysera enskilt och sedan jämföra med varandra stärks trovärdigheten i resultatet 
(Burnard, 1996). Vidare har citat ur intervjuerna redovisats i samband med varje undertema 
för att ytterliggare stärka trovärdigheten.  
 
I datainsamlingen och analysarbetet är det svårt att bortse från den egna förförståelsen, 
eftersom en av författarna har arbetserfarenhet från ambulanssjukvården. Erfarenheten har 
främst varit av praktisk karaktär utan den teoretiska omvårdnadsbakgrund som sjuksköterskan 
innehar. 
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RESULTATDISKUSSION 

Att mista en nära vän eller släkting är en mycket svår och tragisk händelse i en människas liv. 
Att kunna hjälpa människor i ett sådant skede och göra det allra bästa av situationen beskrivs 
av sjuksköterskorna som väldigt positivt.  
 
Informanternas erfarenheter, av att möta människor i en sådan känsloladdad situation som vid 
hjärtstopp på en närstående, visar samstämmigt hur viktig kommunikationen är mellan dessa 
parter för att uppnå ett bra möte. Med en bra kommunikation vill sjuksköterskan skapa ett 
förtroende och förståelse i mötet med de närstående och etablera en kontakt för att möjliggöra 
samråd i beslut om eventuell återupplivning. En tydlig och rak kommunikation samt ett 
tydligt uppträdande inger trygghet, och förhindrar en falsk ingivelse av hopp. Förtroende 
beskrivs av Suserud (2003) som en nyckel till en meningsfull relation. Om sjuksköterskan 
visar respekt för den närstående och denna kan känna sig trygg kan en meningsfull relation 
uppnås. 
 
Informanterna har gett exempel på situationer där närstående varit chockade och krävt mycket 
resurser. Till skillnad från Jonsson (2004) har dock inga klara svårigheter, med att visa upp ett 
lugnt yttre eller att hantera anhörigas reaktioner i pressade situationer, kunnat ses i resultatet.  
Däremot beskriver informanterna en känsla av otillräcklighet i mötet med chockade 
närstående, då de många gånger uppfattas som otröstliga. Travelbee (1971) menar att det 
vanligaste sättet att reagera på lidande är att inte kunna acceptera den situationen som ger 
upphov till lidandet. Den drabbade personen reagerar med frågan ”Varför just jag” och 
upplever situationen som orättvis. 
 
Sjuksköterskorna har beskrivit händelser där konflikter uppstått i mötet mellan dem och 
närstående. Det kan vara händelser där patienten krävt all uppmärksamhet och närstående har 
uppträtt störande och hindrat personalen att göra sitt jobb. En orsak till denna konflikt 
beskrivs av Sandman och Nordmark (2006) kunna vara då närståendes självbevarelsedrift  
inte stämmer överens med vad organisationen kräver. En annan typ av konflikt är då 
närstående överför sin sorg och förtvivlan på personalen då patienten inte går att rädda. 
Sjuksköterskan uppfyller inte närståendes förväntningar på att kunna ställa allt till rätta, och 
kan då mötas av aggressivitet och anklagelse. Trots att det kan kännas tungt att höra att man 
inte gjort allt man kunnat menar sjuksköterskorna att de har förståelse för hur närstående kan 
reagera i dessa situationer. De visar ett personligt engagemang och empati, att de själva 
kanske skulle ha reagerat på liknande sätt. 
 
Tack vare att sjuksköterskan nu kan välja att avstå eller avsluta HLR vid vissa uppfyllda 
kriterier har hon mer tid, och därmed större möjlighet, att ge god omvårdnad till närstående. 
Sjuksköterskorna menar att de nya riktlinjerna öppnar för ett mindre traumatiskt avslut för de 
drabbade då de i hemmet på ett värdigt sätt kan ta avsked av den avlidna. Personalen kan 
stanna kvar och ta hand om närstående och göra det till en fin stund. Vidare kan 
sjuksköterskan skona närstående från att behöva bevittna jobbiga scener som kan uppstå vid 
HLR, samt undvika att förmedla ett falskt hopp om en positiv utgång, i de fall det är 
uppenbart omöjligt att rädda patienten. Det är av stor vikt att den närstående inte lämnas 
ensam efter besked om patientens bortgång. Kirkevold et al. (2003) menar att det är 
sjuksköterskans ansvar att ge den närstående medmänsklig omsorg i sådana situationer och 
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visa att den drabbade ses som mer än bara en lidande människa. Stunden sjuksköterskan har 
med närstående, efter beslut om att avsluta HLR, beskrivs som en möjlighet att påverka 
närståendes upplevelser och ge dem ett mer positivt minne av patientens bortgång. Att i 
handling visa att man är intresserad och bryr sig om utgör grunden i den omsorg som också 
anses nödvändig för att bemötandet ska vara gott (Croona, 2003). 
 
Informanterna beskriver en vilja att skona närstående från att behöva se på när de utför HLR 
på patienten. Det kan vara jobbigt för dem att se på när personalen gör bröstkompressioner, 
sätter nål, defibrillerar och arbetar fysiskt med patienten. Informanterna menar att det blir en 
tråkig sista minnesbild. Att istället ta dem åt sidan eller in i något annat rum under tiden kan 
bespara dem från obehagliga scener. Badir och Sepit (2005) redovisar en oro bland 
sjuksköterskor att familjemedlemmar har svårt att förstå utförandet av HLR och kan stöta sig 
eller lägga sig i personalens arbete. Vidare menar Badir och Sepit att bevittnandet av HLR på 
en anhörig kan orsaka långvarig känslomässig skada för en familjemedlem. 
 
Erfarenhet beskrivs som en tydlig grundstomme för ett bra möte. För att ta hand om 
närstående i så komplexa situationer som vid hjärtstopp krävs erfarenhet och ett lugnt 
uppträdande. Suserud (2001) menar att det förekommer svårigheter för ambulanspersonalen 
att prioritera och fokusera på vad som är viktigast i kritiska situationer där många närstående 
drar i dem och vill ha deras hjälp.  Informanterna beskriver att livserfarenhet och 
yrkesverksam tid har betydelse för hur mötet blir, vilket stödjer Benner (1992) som hävdar att 
det finns en klar koppling mellan kompetens och tid i yrket. Hon delar in sjuksköterskans 
arbetsliv i fem stadier; nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. 
Benner menar att lång arbetslivserfarenhet inte nödvändigtvis betyder att expertnivå kan 
uppnås. Vissa når aldrig denna nivå, medan andra når den tidigt. Hon understryker dock att 
erfarenhet är nödvändigt för att kunna uppnå expertnivån. 
 
Erfarenhet är även den huvudsakliga framgångsfaktorn till förbättrade möten. Informanterna 
beskriver mötet med närstående som ett lärlingsjobb. Att lära av sina kollegor och få lärdom 
av de händelser man varit med om, ger med tiden en ökad erfarenhet och därmed en större 
kunskap i att möta närstående. Utbildning nämns i viss utsträckning som en del i en ökad 
professionalitet i mötet hos sjuksköterskan. Som exempel nämns utbildning i krishantering. 
Att utbildning är viktigt överensstämmer med Badir och Sepit (2005) som beskriver 
utbildningens betydelse för att förbättra policy och praktik inom akutsjukvård. En anledning 
till att informanterna betonar erfarenhet som den största faktorn till ett förbättrat möte kan 
bero på svårigheten med att läsa sig till kunskap om bemötande. Sjöström och Johansson 
(2000) menar att lärandet kan börja i teorin och utvecklas i praktiken. Effektiv inlärning sker 
när man kombinerar teori och praktik.  Personaltillgång nämns vid sidan av erfarenhet som en 
viktig förutsättningen till ett bra möte med de närstående. Informanterna är medvetna om att 
det inte alltid finns resurser till att vara två besättningar vid hjärtstopp, även om detta alltid är 
önskvärt. Ett förbättrat möte mellan sjuksköterskan och närstående förutsätter främst 
erfarenhet och bättre personaltillgång. 
 
När ambulanspersonalen endast består av en besättning i initialskedet, är deras fokus inställt 
på patienten. Närstående kommer i andra hand eftersom resurserna inte räcker till, vilket leder 
till att omhändertagandet av dem inte blir optimalt. Detta kan tänkas leda till en känsla av att 
vara åsidosatt och bortglömd, hos de närstående. Informanterna nämner att man får göra det 
bästa av situationen, detta genom att bland annat informera närstående om situationen under 
tiden HLR genomförs. I dessa komplicerade möten visar informanterna att de löser problemet 
på det vis de finner mest lämpligt med en strävan att inte glömma av eller utelämna 
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närstående. Det ingår i sjuksköterskans kompetens att ha förmåga att kommunicera med 
närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, samt ha förmåga att i dialog med 
närstående informera, ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 
behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

Konklusion 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskan gör sitt yttersta för att mötet med närstående 
till patient med hjärtstopp ska bli så bra som möjligt. Med hjälp av ett lugnt uppträdande och 
en tydlig kommunikation skapas förutsättningar för trygghet och förståelse hos närstående. De 
nya behandlingsriktlinjerna ger möjlighet till ett bättre möte genom att sjuksköterskan kan 
rikta uppmärksamheten mot närstående då man beslutat att avstå eller avsluta HLR på 
patienten. Därmed uteblir den psykiska påfrestning som kan uppstå vid bevittnandet av HLR. 
Resultatet visar att närstående kommer i andra hand i de situationer endast en 
ambulansbesättning finns på plats och patienten kräver sjuksköterskans fulla uppmärksamhet. 
Mötets kvalitet påverkas starkt av sjuksköterskans tidigare erfarenheter av liknande 
situationer. 

Fortsatt forskning 

Det är angeläget med fortsatt och fördjupad forskning om mötet mellan sjuksköterskan och 
närstående till patienter med hjärtstopp, eftersom det finns få tidigare studier som belyser 
ämnet. För att kunna förbättra mötet skulle forskning även behöva göras om närståendes 
upplevelser av denna företeelse. Med detta komplement skulle en mer fullständig bild över 
mötet mellan sjuksköterskan och närstående till patienter med hjärtstopp kunna erhållas. 
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Bilaga 1 
Högskolan i Skövde 
Institution för vård och natur, SSE 24B 
 
Information och deltagandeförfrågan 
 
Bakgrund 
Inom den prehospitala vården förekommer situationer där sjuksköterskan möter närstående till 
patienter med hjärtstopp. Vid dessa tillstånd kan mötet mellan sjuksköterskan och närstående 
kompliceras till följd av den kris och chock som närstående kan uppleva.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till 
patienter med hjärtstopp inom den prehospitala vården. 
 
Studiens genomförande 
Du ombeds att delta i en intervjustudie under ht-07, som ingår i en c-uppsats som genomförs 
under sista terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Intervjun beräknas 
pågå i cirka tjugo minuter. Vi kommer tillsammans överens om ett lämpligt tillfälle och plats 
för intervjun. Du kommer att få beskriva erfarenheter av mötet/möten med närstående till 
patient/patienter med hjärtstopp.  
 
Erhållande av resultat 
Det färdiga arbetet kommer att skickas ut till de arbetsplatser som deltagit i studien.  
 
Deltagande 
I studien kommer sjuksköterskor som arbetet minst två inom ambulanssjukvården att 
tillfrågas. 
 
Frivillighet 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Om du väljer att delta 
lämnar du ditt samtycke muntligt och skriftligt. 
 
Konfidentialitet 
Inget av det redovisade materialet kommer att kunna härledas till någon särskild person.  
 
Förvaring och delgivande av data 
Data i form av band, datordokument och utskrifter kommer att förvaras och hanteras på ett 
hänsynsfullt och säkert sätt som garanterar konfidentialitet. Endast vi som utför studien samt 
vår handledare kommer att ta del av det obearbetade datamaterialet. 
 
 

Studenter: 
Andreas Runsten   Tel: 0709-720056 
Johan Andersson   Tel: 0768-940961 
  
Handledare: 
Britt-Marie Gunnarsson 

Underskrift ……………………………………. Tel: 0702-628486, 0708-255880 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide – c-uppsats ht -07 
 
Inledande information om studien, fokus på närstående: Frivillighet, konfidentialitet osv. 
 
Kön: 
Ålder: 
Utbildning: 
Antal år som sjuksköterska: 
Antal år som sjuksköterska i ambulans: 
Arbetsplats: 
 
 

• Beskriv ett eller flera möten du haft med närstående till patienter med hjärtstopp, inom 
den prehospitala vården.  

o Plats/miljö? 
o Vad gjorde ni/beslut? 
o Hade HLR påbörjats av närstånde? 
o Hur många var ni? 
o Fokus på närstående. 
o Typ av närstående? 
o Närståendes reaktion? 

 
 

• Hur agerade du gentemot de närstående? 
 
• Hur upplevde du mötet med de närstående? 

 
• Vad var positivt/negativt? 

 
• Hade du velat/kunnat göra något annorlunda? 

 
• Vad kan man göra för att förbättra mötet mellan personal och närstående till patienter 

med hjärtstopp? 


