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Sammanfattning  
Bakgrund: Sjuksköterskan är ofta först på plats när en patient drabbas av hjärtstopp. I dessa fall är det 

viktigt att agera skyndsamt. Hjärt-lungräddning är både fysiskt och psykiskt ansträngande och tidigare 

erfarenheter tenderar att färga kommande upplevelser. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

hjärt-lungräddning i sin yrkesutövning. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga 

artiklar hämtade från databasen Cinahl samt manuella sökningar. Under analysprocessen identifierades 

likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat. Resultat: Fem kategorier vilka påverkade 

sjuksköterskors upplevelser av hjärt-lungräddning identifierades; sjuksköterskans kompetens, 

känslomässiga reaktioner, omgivningens påverkan, relationen till patienten samt stress och dess 

påverkan. Ur resultatet framkom att upplevelser av negativ karaktär var dominerande dock förekom 

även positiva upplevelser. Slutsats: Sjuksköterskors upplevelser av hjärt-lungräddning är individuella 

och varierande. Yttre faktorer bidrar till att förvärra eller förbättra upplevelsen. Som sjuksköterska är det 

viktigt att vara medveten om detta för att förstå sina egna och andras reaktioner i detta sammanhang. 
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Abstract 
Background: The nurse is often the first person on the scene when a patient suffers from a cardiac 

arrest. In these cases, it is important to act urgently. Cardiopulmonary resuscitation is physically and 

mentally exhausting, and the nurses' past experiences of cardiopulmonary resuscitation tend to color 

future experiences. Aim: To highlight nurses' experiences of cardiopulmonary resuscitation in their 

profession. Method: General literature study based on ten scientific articles retrieved from the database 

Cinahl and manual searches. Similarities and differences between the articles results were identified 

during the analysis process. Results: Five categories which affected nurses' experiences of 

cardiopulmonary resuscitation were identified; the nurse's competence, emotional reactions, 

environmental influences, the relationship with the patient as well as stress and its effects. The result 

showed that experiences of negative character were dominant, however, there were also positive 

experiences. Conclusion: Nurses' experiences of cardiopulmonary resuscitation are individual and 

varied. External factors contribute to worsen or improve the experience. As a nurse, it is important to be 

aware of this in order to understand your own and others' reactions in this context. 
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INLEDNING 

Sjuksköterskan är ofta först på plats när en patient drabbas av hjärtstopp. När detta sker 

är det viktigt att agera skyndsamt och enligt de senaste riktlinjerna för hur ett hjärtstopp 

ska hanteras. Att utföra hjärt-lungräddning kan vara påfrestande både fysiskt och 

psykiskt och situationen kan upplevas på olika sätt från person till person. Arbon (2004) 

menar att det är viktigt för alla inblandade att ha det i åtanke och respektera varierande 

reaktioner på händelsen (a.a.), i detta fall hjärt-lungräddning. 

 

BAKGRUND 

År 2015 registrerades i Sverige 2632 hjärtstopp i ”Nationellt register för hjärtstopp på 

sjukhus”. Vid denna tidpunkt hade 93 procent av Sveriges sjukhus påbörjat 

patientregistrering i registret. Hälften av de inträffade hjärtstoppen skedde på 

vårdavdelningar och de vanligaste orsakerna till dem var hjärtinfarkt eller olika arytmier 

(Svenska hjärt-lungräddningsregistret, 2016). 

 

Hjärtinfarkt innebär enligt Wikström (2012) upphörd blodcirkulation i en del av hjärtats 

kranskärl, ofta beroende på ocklusion tillika tilltäppning av kärlet. Skada på 

hjärtmuskeln uppstår på grund av syrebrist, ischemi, vilket i sin tur leder till 

vävnadsdöd i det ischemiska området. Tillståndet kräver skyndsam behandling. De 

vanligaste orsakerna till att patienten avlider i hjärtinfarkt är att en för stor del av 

hjärtmuskeln dör alternativt att syrefattiga hjärtmuskelceller orsakar elektrisk instabilitet 

i hjärtat, vilket kan resultera i olika arytmier, rytmrubbningar. Två av de vanligaste 

arytmierna som orsakar hjärtstopp är ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi. 

Ventrikelflimmer innebär att hjärtats pumpfunktion upphör till följd av ett elektriskt 

kaos i kamrarna. Detta orsakar omedelbar medvetslöshet samt upphörd andning. 

Ventrikeltakykardi är kammarutlösta slag med hög minutfrekvens. I vissa fall kan dessa 
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orsaka medvetslöshet hos patienten då de medför cirkulatorisk påverkan i form av 

blodtrycksfall. Behandling för både ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi är 

defibrillering (a.a.). I samband med hjärtstopp ingår tidig defibrillering i det som HLR-

rådet (2016a) benämner som ”Kedjan som räddar liv”. Denna kedja omfattar 

åtgärderna: tidigt larm, tidig start av hjärt-lungräddning, tidig defibrillering samt tidig 

start av avancerad hjärt-lungräddning (a.a.). Tiden är således en mycket viktig faktor för 

patientens överlevnad likaså skyndsamt påbörjad hjärt-lungräddning (Svenska hjärt-

lungräddningsregistret, 2016). 

  

Basal hjärt-lungräddning innebär skapande av fria luftvägar samt bröstkompressioner 

och assisterad andning. Syftet med hjärt-lungräddning är att underhålla patientens 

syretillförsel till hjärna och andra vitala organ i väntan på mer avancerade insatser för 

att stabilisera cirkulationen (Ericson & Ericson, 2012). Utöver ovanstående tillämpas 

inom vården anpassad hjärt-lungräddning, så kallad S-HLR och A-HLR (HLR-rådet, 

2016a). S-HLR innebär, utöver basal hjärt-lungräddning, även defibrillering av 

patienten samt tillförsel av syrgas (HLR-rådet, 2016b). Vid avancerad hjärt-

lungräddning, A-HLR, intuberas patienten och tillförs syrgas. En intravenös- eller 

intraosseös infart etableras för läkemedelsadministrering. De vanligaste läkemedlen som 

administreras är Adrenalin och Cordarone. På vuxna patienter kan även mekaniska 

bröstkompressioner ges med hjälp av bröstkompressionsapparaten LUCAS (Wikström, 

2012).  

 

En skyldighet som sjuksköterskan har är att i tidigt skede vid ett hjärtstopp påbörja 

hjärt-lungräddning (Eikeland, Haugland & Stubberud 2011). Då hjärt-lungräddning kan 

vara fysiskt påfrestande för en person att utföra på egen hand ska all personal med 

kunskap inom hjärt-lungräddning hjälpa till med bröstkompressioner och konstgjord 

andning i väntan på assistans (Wikström, 2012). Under hjärt-lungräddning kan det 

finnas behov av att sätta olika typer av infarter. En av sjuksköterskans uppgifter är bland 
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annat att sköta dessa samt vara behjälplig vid administrering av läkemedel (Heng, Fong, 

Wee & Anantharaman, 2011).  

 

Arbon (2004) påvisar i studien ”Understanding experience in nursing” att höga 

förväntningar på att kunna hantera omvårdnad och teknik i alla tänkbara situationer gör 

att en nyutbildad sjuksköterska ofta upplever början av yrkeskarriären som väldigt 

intensiv. Crunden (1991) menar att detta kan påverka hur sjuksköterskan ser på sin egen 

roll i sin yrkesutövning samt dennes självkänsla. Erfarenhet och mognad i yrkesrollen 

medför med tiden kunskap om hur teknik och omvårdnad bättre kan hanteras i symbios 

med varandra. Ur Benner (1993) kan teorin "Från novis till expert" utläsas. Enligt denna 

teori från Patricia Benner genomgår sjuksköterskan fem olika stadier av 

kompetensutveckling. Dessa stadier benämns som: novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig samt expert och innebär bland annat att helhetsförståelsen tilltar 

med ökad erfarenhet. Vidare menar Benner (1993) att det först är under stadiet 

”kompetent” som sjuksköterskan kan ta itu med oväntade händelser som uppkommer i 

arbetet. Detta då även förmågan till snabbt beslutsfattande blir bättre ju närmare 

”expertstadiet” sjuksköterskan kommer. Arbon (2004) påpekar att ju mer tekniskt 

kunnig en person blir, desto mer kan personen tänka sig in i hur denne skulle kunna 

reagera i och hantera olika situationer samt bli tryggare i sig själv (a.a.), exempelvis vid 

hjärt-lungräddning. Crunden (1991) menar att den egna uppfattningen av hur tidigare 

hjärt-lungräddningsförsök upplevts samt dess utgång bidrar till inställningen av hur 

nästkommande hjärt-lungräddningsituation anammas.  

 

Wikström (2012) menar att många sjuksköterskor upplever att akuta vårdsituationer 

ibland kan vara psykiskt påfrestande då stressnivån är väldigt hög, agerande behöver 

ske skyndsamt, samtidigt som det är flera andra uppgifter som ska utföras vid samma 

tillfälle. Otillräcklighet och frustration är några av de känslor som uppstår hos 

personalen. Vidare menar Wikström (2012) att tid för reflektion när den akuta 

situationen stagnerat är viktig. Detta med anledning av att det först är vid reflektionen 
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efteråt som möjlighet till personlig utveckling finns (a.a.). Att få ta del av och sätta sig 

in i olika reaktioner som hjärt-lungräddning kan generera kan vara till nytta för 

sjuksköterskor i allmänhet och nyutexaminerade sjuksköterskor i synnerhet. Arbon 

(2004) menar att det är viktigt att ha en stor förståelse för att alla känner och upplever 

samma situation olika. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av hjärt-lungräddning i sin 

yrkesutövning. 

 

METOD 

Design 

Denna studie är en allmän litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan 

en allmän litteraturstudie användas för att beskriva kunskapen inom ett specifikt område 

med hjälp av tidigare utförda studiers resultat. Genom att sammanställa studiernas 

resultat kan således även kunskapen fördjupas.   

 

Sökvägar och Urval 

Databassökning skedde i databaserna Cinahl, PubMed och PsychINFO. Enligt Karlsson 

(2012) innehåller Cinahl och PubMed till stor del material inom omvårdnad medan 

PsychINFO är inriktat på beteendevetenskap och psykologi. Materialet i ovan nämnda 

databaser är övervägande skrivet på engelska (a.a.). Med anledning av detta översattes 

de bärande begreppen i syftet innan sökningarna påbörjades. Exempel på sökord var: 

nurse, experience och cardiopulmonary resuscitation.  
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Inledningsvis utfördes en pilotsökning vilket Karlsson (2012) rekommenderar som en 

strategi för att få överblick över det valda ämnesområdet (a.a.). Därefter påbörjades 

databassökningarna. I detta skede togs beslut om inklusionskriterier för artiklar till 

denna litteraturstudie. Inklusionskriterierna var: peer-review, all adults (vuxna), 

publiceringsdatum 1990-01-01–2016-12-31 samt vetenskapliga artiklar från hela 

världen. Språket i artiklarna avgränsades till engelska, svenska, norska och danska. 

Artiklarna hade tillstånd från etisk kommitté alternativt var noggrant etiskt övervägda. 

Vid databassökningarna användes olika sökblock som byggdes ihop med hjälp av 

sökord samt ämnesord, för respektive databas. Enligt Karlsson (2012) är ämnesord de 

ord som nyttjas för att beskriva innehållet i en artikel. De flesta databaser har egna 

system med ämnesord exempelvis Cinahl Headings i Cinahl (a.a.). Inom sökblocken 

användes även trunkering samt frassökning. Trunkering innebär enligt Karlsson (2012) 

att sätta tecknet * på roten till ett ord, på så vis går det att söka på alla ord med samma 

rot. Frassökning innebär att sätta ord som behöver vara nära varandra inom 

citationstecken för att hålla ihop begrepp (a.a.). Booleska operatorer användes inom och 

utom sökblocken för att breddning eller begränsning av sökningarna skulle bli möjliga. 

Inom sökblocken användes företrädelsevis den booleska operatoren OR. Karlsson 

(2012) menar att OR expanderar men även ökar sensitiviteten i en sökning (a.a.). 

Mellan sökblocken användes AND. Denna booleska operator fungerar enligt Karlsson 

(2012) avgränsande och gör sökningen mer specifik (a.a.). För exempel på ovanstående, 

se bilaga 1. Under databassökningens gång framkom att de relevanta artiklar som 

återfanns i databaserna PubMed och PsychINFO utgjorde dubbletter på de artiklar som 

hittats i Cinahl. I PubMed erhölls efter avgränsning 229 artiklar varav titlarna på 15 

stycken uppfattades som intressanta, fem av dessa visade sig efter genomgång av 

abstract vara relevanta. Dessa fem utgjorde även dubbletter på de artiklar som hittades i 

Cinahl. Motsvarande siffror för PsychINFO var efter avgränsning 121 artiklar varav 12 

titlar uppfattades som intressanta men vid genomgång visade sig vara dubbletter på det 

som funnits i Cinahl alternativt ej relevanta för litteraturstudien. Således togs beslut om 

att PubMed och PsychINFO skulle uteslutas då mättnad avseende sökning i databaserna 

ansågs ha uppnåtts. Utöver sökningen i databaserna tillämpades även manuell sökning. 
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Denna sökning genererade tre relevanta artiklar. Exempel på manuell sökning kan enligt 

Karlsson (2012) vara att söka artiklar i referenslistor på redan utförda studier. Efter 

genomförda sökningar behandlades de artiklar som svarade på studiens syfte samt 

uppfyllde inklusionskriterierna vidare.  

 

Granskning och Analys 

Systematiska sökningar i ovan redovisade databaser genomfördes. De sökresultat som 

genererades kom att granskas och gallras enligt följande; samtliga titlar på de 

sökresultat som erhölls lästes individuellt varpå lämpliga titlar sållades ut och 

diskuterades. Därefter lästes sammanfattningen, tillika artikelns abstract, på de titlar 

som bäst besvarade syftet. Även detta skedde individuellt för att därefter diskuteras. 

Nästkommande steg innebar att de artiklar med innehållsmässigt lämpligast abstract i 

förhållande till litteraturstudiens syfte lästes till fullo. Efter hand som artiklarna erhölls 

lästes de enskilt med särskild fokus på resultatdelen. Därefter diskuterades artikelns 

innehåll gemensamt. I detta skede lokaliserades likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat som var relevanta med hänsyn till litteraturstudiens syfte. En artikelöversikt 

gjordes på de artiklar som togs med i litteraturstudien. Översikten och 

kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar utfördes med stöd av underlag utformat av 

Blomkvist, Orrung Wallin och Beck (2016) de kvantitativa delarna bedömdes enligt 

Beck, Blomqvist och Orrung Wallin (2016).  

 

Etiska överväganden  

Forsberg och Wengström (2013) menar att endast vetenskapliga artiklar med tillstånd 

från etisk kommitté alternativt artiklar som påvisar noggranna etiska överväganden bör 

inkluderas i en litteraturstudie (a.a.). I denna litteraturstudie har det tagits hänsyn till 

detta. Om det i en artikel inte framgick något tydligt etisk övervägande kontrollerades 

det om tidskriften den publicerats i hade etiska krav för publicering. Vidare menar 
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Forsberg och Wengström (2013) att redovisning av förförståelse är ett kvalitetskrav i 

kvalitativa studier (a.a.). Med bakgrund av detta redovisades förförståelsen vid ett tidigt 

skede i litteraturstudien. Detta avhandlas under rubriken ”Förförståelse”. Medvetenhet 

om den egna förförståelsen var viktigt under arbetets gång för att den i minsta möjliga 

mån skulle påverka resultatet. Således användes även artiklar vars resultat inte gick i 

linje med förförståelsen. För att höja en litteraturstudiens pålitlighet menar Blomkvist, 

Orrung Wallin och Beck (2016) att det är av vikt att även lyfta fynd som motsäger 

förförståelsen.  

 

Förförståelse 

Vår förförståelse är att upplevelsen hos sjuksköterskor efter hjärt-lungräddning varierar 

beroende på yrkeserfarenhet och vana av att utföra det. Vi menar att någon som varit 

med om hjärt-lungräddning många gånger kanske inte reagerar lika starkt på situationen 

som någon som är med och utför det för första gången. Det kan tänkas komma en 

efterreaktion i form av olika känslor då vi förmodar att det under själva utförandet av 

hjärt-lungräddning inte finns utrymme eller tid för reflektion.  En annan sak som vi tror 

påverkar är utgången av händelsen, det vill säga om patienten överlever eller inte. 

Oavsett yrkeserfarenhet och utgång så är vår förförståelse att sjuksköterskan lämnar 

hjärt-lungräddningssituationen med någon slags tanke eller känsla.  

 

RESULTAT 

Efter utförd analys av funnet material genererades fem kategorier som belyste 

sjuksköterskors upplevelser av hjärt-lungräddning, dessa var; sjuksköterskans 

kompetens, känslomässiga reaktioner, omgivningens påverkan, relationen till patienten 

samt stress och dess påverkan.  
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Sjuksköterskans kompetens 

I denna kategori redogörs upplevelser relaterade till sjuksköterskans kompetens i 

samband med hjärt-lungräddning. Vanligt förekommande bland sjuksköterskorna i 

studierna var ifrågasättande av sin kompetens samt en känsla av osäkerhet. Behov av 

mental förberedelse inför hjärt-lungräddningen, en god ledare under utförandet samt 

avlastning och återkoppling i efterhand betonas även. 

 

Flera av sjuksköterskorna som medverkade i de olika studierna kunde relatera till 

samma fenomen om att de upplevde sig vara osäkra gällande sin egen roll, kunskap 

beträffande yrkesskicklighet och förmåga att hantera de akuta situationerna som 

uppstod. Detta yttrade sig på ett snarlikt sätt hos dem alla i form av tvivel kring den 

egna förmågan att utföra rätt åtgärd vid rätt tillfälle samt att de upplevde personlig 

otillräcklighet (Isaak et al., 1996; Laws, 2001; Meerabeau et al., 1999; Page et al., 1996; 

Ranse et al., 2008; Rutherford Hemming, 2003). Ur studien från Isaak et al. (1996) 

framkom att sjuksköterskorna beskrev att de upplevde press att prestera på grund av de 

många olika krav som ställdes på dem (a.a.). Flera var osäkra på hur de skulle reagera 

då en positiv inställning förväntades samt att hjärt-lungräddningsförsöket borde vara ett 

inlärningstillfälle. Detta skapade istället förvirring enligt sjuksköterskorna i studien från 

Ranse et al. (2008). 

 

Betoning på ledarskap under hjärt-lungräddningen och dess påverkan på huruvida 

sjuksköterskor upplevde situationen som lugn eller kaotisk återfanns i flertalet studier 

(Gamble, 2001; Meerabeau et al., 1999; Pups et al., 1997; Sjöberg et al., 2015). Gamble 

(2001) fann att sjuksköterskorna upplevde situationen som mindre stressande när en för 

dem känd ledare utsågs för att styra hjärt-lungräddningen. En ledare som höll sig lugn 

under det akuta skedet tenderade att överföra detta lugn på resten av personalen som 

medverkade. Även Pups et al. (1997) underströk vikten av att ha en erfaren 

sjuksköterska som tog kontroll över situationen då sjuksköterskor upplevde att kontroll 

och organisation var av stor vikt. Sjöberg et al. (2015) beskrev att en hjärt-
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lungräddningssituation kunde upplevas som kontrollerad men även kaosartad. Med 

anledning av det sistnämnda var det därför vitalt att det snarast utsågs en ledare. Detta 

för att skapa den kontroll som var önskvärd vid händelsen (a.a.). Under de tillfällen då 

ingen ledare fanns var dennes frånvaro tydligt märkbar då exempelvis 

kommunikationen sjuksköterskorna emellan påverkades av den dramatik hjärt-

lungräddningen innebar (Meerabeau et al., 1999). 

 

Flera sjuksköterskor berättade att de upplevt en stark känsla av panik då de ställdes 

inför ett hjärt-lungräddningsförsök som de inte kunnat förbereda sig mentalt inför. Detta 

bekräftades utav en sjuksköterska ur studien av Sjöberg et al. (2015) "I can say that, it 

least for myself, a certain feeling of panic when it happens … " (s. 2526). Även 

sjuksköterskor ur studien utförd av Ranse et al., (2008) påpekade den mentala 

oförberedelsen som upplevdes vid ett oförutsägbart och akut läge (a.a.). Trots att flera 

sjuksköterskor menade att de inte var förberedda var samtliga överens om att när de 

förväntade sig att ett hjärt-lungräddningsförsök inte skulle lyckas upplevde de sig bättre 

förberedda och hade lättare att hantera ett misslyckat hjärt-lungräddningsförsök (Isaak 

et al., 1996). Som en sjuksköterska i studien av Larsson et al. (2013) uttryckte sig 

"Mentally I prepare myself and decide together with my colleagues what equipment I 

will take. I go through in my head what I can expect but I've learnt that mostly it looks 

different …" (s. 199). Vare sig sjuksköterskorna upplevde sig förberedda eller inte 

påpekade en sjuksköterska vikten för denne att förbereda sig inför hjärt-

lungräddningstillfället trots att varje tillfälle inte är det andra likt. 

 

I några av studierna upplevde sjuksköterskorna ett behov av att avlasta sig efter utförd 

hjärt-lungräddning (Laws, 2001; Ranse et al., 2008; Sjöberg et al., 2015). 

Sjuksköterskorna i studien av Sjöberg et al. (2015) upplevde avlastningssamtal som 

stimulerande. Samtalen bidrog även till att negativa känslor kring händelsen inte 

behövde tas med hem efter arbetsdagens slut. Även återkoppling vid 

avlastningssamtalen upplevdes av sjuksköterskorna som viktigt (a.a.). Bekräftelse på att 
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sjuksköterskorna hade gjort allt de kunnat vid hjärt-lungräddningen var av stor vikt för 

dem (Pups et al., 1997; Sjöberg et al., 2015). Detta illustrerades i följande citat från 

studien av Sjöberg et al. (2015): "It is nice anyway to like receive confirmation that one 

has done, that we have done our best, that could not have acted in any other way." (s. 

2526). Även Laws (2001) fann i sin studie att samtliga sjuksköterskor upplevde ett 

behov av avlastning samt återkoppling. I studier av Larsson et al. (2013) samt Pups et 

al. (1997) lyfte sjuksköterskorna kollegialt stöd efter hjärt-lungräddning som mycket 

viktigt. 

 

Känslomässiga reaktioner 

Under kategorin känslomässiga reaktioner presenteras olika typer av känslor som 

sjuksköterskorna i studierna kunde uppleva i samband med hjärt-lungräddning. Dessa 

sträckte sig mellan ångest och oro, glädje och lättnad till känslan av att vara avtrubbad 

eller fast i sina känslor. 

 

Nedan följer de vanligast förekommande känslorna hos sjuksköterskor i samband med 

hjärt-lungräddning, dessa återkommer i majoriteten av de undersökta studierna 

(Gamble, 2001; Isaak & Paterson, 1996; Meerabeau & Page 1999; Page & Meerabeau 

1996; Pups, Weyker & Rodgers, 1997; Rutherford Hemming, Hudson, Durham & 

Richuso, 2003). Upplevelser av ångest och oro i och omkring situationen beskrevs i 

flertalet studier (Gamble, 2001; Isaak et al., 1996; Meerabeau et al., 1999; Page et al., 

1996). Ilska var en vanligt förekommande känsla och upplevdes ofta i samband med 

avslutad hjärt-lungräddning med misslyckad utgång (Isaak et al., 1996; Meerabeau et 

al., 1999; Page et al., 1996; Pups et al., 1997). Även skuld upplevdes, vanligen när 

patienten inte överlevde hjärt-lungräddningsförsöket (Gamble, 2001; Isaak et al., 1996; 

Page et al., 1996). I samband med denna typ av dödsfall uttryckte även sjuksköterskorna 

i studier av Gamble (2001), Isaak et al. (1996) samt Pups et al. (1997) att de kände sorg. 

Isaak et al. (1996) menade att känslor som förlust och ånger också förekom till följd av 
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misslyckade hjärt-lungräddningsförsök. I en studie utförd av Pups et al. (1997) 

hävdade majoriteten av sjuksköterskorna att de upplevde hjärt-lungräddningen som 

skrämmande och överväldigande. En annan känsla kopplad till situationen var enligt 

Rutherford Hemming et al. (2003) förvirring. Pups et al. (1997) lyfte frustration som en 

upplevelse både under och efter hjärt-lungräddningen medan Meerabeau et al. (1999) 

fann att även rädsla under utförandet förekom. 

 

Utöver ovan nämnda känslor upplevdes stolthet, lättnad och en känsla av att ha gjort ett 

bra jobb när patienten överlevt (Pups et al., 1997; Ranse & Arbon, 2008). Vidare i 

studien av Ranse et al. (2008) framgick det bland annat att en del av sjuksköterskorna 

upplevde vissa hjärt-lungräddningsförsök som intressanta och spännande. Gamble 

(2001) menade även att någon av sjuksköterskorna uttryckt sig ha blivit euforisk efter 

ett lyckat hjärt-lungräddningstillfälle.  

 

Känslan av att vara oberörd eller att te sig avtrubbad var ytterligare känsloyttringar i 

samband med hjärt-lungräddning, i synnerhet vid misslyckade försök (Laws, 2001; 

Page et al., 1996). Två av sjuksköterskorna i Laws (2001) studie menade att de inte 

berördes känslomässigt av situationen så länge den hanterades problemfritt. Page et al. 

(1996) upptäckte bland sina sjuksköterskor att det fanns en tendens till att de 

försummade sina känslor, därmed ökade stressen och de upplevde att deras 

uppmärksamhet avtrubbades. Isaak et al. (1996) påvisade att sjuksköterskorna upplevde 

att de inte hade förmågan att ta sig an några andra uppgifter resterande tid av 

arbetspasset (a.a.). Sjuksköterskorna drog sig tillbaka och försökte hitta trygghet och 

inte ta ansvar, detta genom att de gick in i den roll de hade när de var studerande "You 

secure yourself in that role, like you were as a student...I have no responsibility here." 

(Ranse et al., 2008, s. 43). Ytterligare ett sätt att skydda sig från den känslomässiga 

reaktion som ibland kunde uppstå efter en patients bortgång var att distansera sig från 

patienten. Distansera sig gjorde sjuksköterskorna först när de började komma till insikt 
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med att den troliga utgången av hjärt-lungräddningen skulle vara ett dödsfall eller om de 

visste att patientens bortgång skulle vara förödande för familjen (Isaak et al., 1996).  

 

En del sjuksköterskor upplevde att de kunde vara fast i sina egna känslor genom att de 

försökte hålla tillbaka dem (Gamble, 2001; Page et al., 1996). Detta visades tydligt i ett 

av citaten från studien av Gamble (2001), "… I did keep feeling emotion welling up and 

was trying to push it back down" (s. 159). Förmågan att inte kunna ta in fler intryck var 

något som en sjuksköterska nämnde efter ett misslyckat hjärt-lungräddningsförsök ur 

studien från Isaak et al. (1996). 

 

Omgivningens påverkan 

Kategorin avhandlar omgivningens påverkan på sjuksköterskors upplevelser av hjärt-

lungräddning i olika studier. Antalet medverkande personal, utrymme och utrustning 

kunde på olika sätt påverka upplevelsen. Likaså kunde omgivningen i efterhand 

påminna om och framkalla känslor som uppkommit i samband med tidigare hjärt-

lungräddningsförsök. 

 

Omgivningen hade stor betydelse och påverkade hur hjärt-lungräddningen upplevdes. 

Detta bekräftades i flera studier (Larsson & Engström, 2013; Laws, 2001; Meerabeau et 

al., 1999; Page et al., 1996; Pups et al., 1997; Ranse et al., 2008; Rutherford Hemming 

et al., 2003; Sjöberg, Schönning & Salzmann-Erikson, 2015). En situation upplevdes 

som hanterbar och kontrollerad fram till att exempelvis ett akutteam kom på plats. Vid 

anhopning av personal gick upplevelsen ofta från att vara kontrollerad till att upplevas 

som stökig och kaotisk (Meerabeau et al., 1999; Pups et al., 1997; Ranse et al., 2008; 

Rutherford Hemming et al., 2003). Sjöberg et al. (2015) påvisade att samtidigt som för 

mycket personal orsakade känslor av stress fanns det även sjuksköterskor som ansåg att 

för lite personal närvarande orsakade samma känsla.  
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Larsson et al. (2013) menade att sjuksköterskorna i studien kände sig begränsade genom 

att de inte hade tillräckligt utrymme för att utföra ett hjärt-lungräddningsförsök, "The 

first thing I do is to try to get them down on the floor where we have more room." (s. 

200) (a.a.). Det var viktigt att den tekniska utrustningen fungerade optimalt i den akuta 

situationen som uppstått. Det underlättade hanteringen av stress som uppstod omkring 

hjärt-lungräddningen (Laws 2001; Meerabeau et al., 1999; Pups et al., 1997). Vidare i 

studien från Laws (2001) framgick det även att några av sjuksköterskorna uttryckte oro 

för sin egen säkerhet i samband med hjärt-lungräddningsförsök då en av dem tidigare 

inte varit tillräckligt uppmärksam vid defibrillering och själv erhållit en stöt.  

 

Minnen och upplevelser från tidigare hjärt-lungräddning påverkade i efterhand 

sjuksköterskorna i några studier (Gamble, 2001; Isaak et al., 1996; Laws, 2001; Page et 

al., 1996). Känslor som sjuksköterskorna upplevt i samband med hjärt-lungräddning 

kunde plötsligt återupplevas genom ljud, lukter eller visuella intryck (Gamble, 2001; 

Isaak et al., 1996; Laws, 2001). Exempelvis kunde ljudet av en larmklocka eller 

kräklukt vara utlösande faktorer som påminde om tidigare upplevelser av hjärt-

lungräddning. I samma studie uttryckte hälften av sjuksköterskorna oro för att de 

reaktioner de upplevt i samband med tidigare hjärt-lungräddning skulle påverka deras 

fysiska och emotionella reaktioner vid framtida hjärt-lungräddningsförsök (Laws, 

2001). 

 

Relationen till patienten 

Kategorin beskriver hur relationen till patienten påverkar upplevelsen av hjärt-

lungräddningen för sjuksköterskorna i studierna. På motsvarande sätt påverkade även 

patienternas ålder och fysiska skick upplevelsen. Vidare behandlas även olika etiska 

dilemman som kunde uppstå i samband med situationen. 
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Patientens påverkan på sjuksköterskors upplevelser kring hjärt-lungräddning 

indikerades i ett antal artiklar (Gamble, 2001; Isaak et al., 1996; Pups et al., 1997; 

Rutherford Hemming et al., 2003). Gamble (2001) menade att relationen mellan 

sjuksköterska och patient spelade roll för hur sjuksköterskan i efterhand hanterade hjärt-

lungräddningsförsöket samt dess utgång. Fanns ingen relation kunde ett misslyckat 

hjärt-lungräddningsförsök lättare accepteras. Isaak et al. (1996) påvisade även att en 

patients bortgång inte alltid upplevdes som sorglig då hjärt-lungräddning 

misslyckats.  Döden kunde snarare ses som ett bättre alternativ än det liv patienten 

skulle ha räddats till (a.a.). Att vara ansvarig sjuksköterska för den patient som var 

föremål för hjärt-lungräddningsförsöket beskrevs som känslomässigt svårare och mer 

stressande (Gamble, 2001; Isaak et al.,1996; Pups et al., 1997; Rutherford Hemming et 

al., 2003). Isaak et al. (1996) påvisade att sjuksköterskor kunde uppleva känslomässig 

stress då patienten de hade ansvar för under hjärt-lungräddningen hanterades på ett 

tillsynes ovarsamt sätt. Gamble (2001) fann även att sjuksköterskor kunde uppleva 

intensiv sorg över det faktum att patienten vid hjärt-lungräddningsförsöket inte 

hanterades på ett sätt som låg i linje med vad patienten hade önskat innan den akuta 

situationen uppstod (a.a.). En annan faktor som påverkade sjuksköterskors upplevelser 

och känslor var patientens ålder (Rutherford Hemming et al., 2003). Isaak et al. (1996) 

menade att yngre patienter tenderade att skapa ökade förväntningar på att hjärt-

lungräddningsförsöket skulle lyckas. När så inte blev fallet upplevdes en kraftig 

känslomässig påverkan. Pups et al. (1997) menade att känslorna hos sjuksköterskor efter 

avslutad hjärt-lungräddning ofta var relaterade till hjärt-lungräddningsförsökets utgång.  

 

En annan patientrelaterad påverkan på sjuksköterskornas upplevelser av hjärt-

lungräddning var de etiska dilemman som kunde uppstå i och omkring utförandet 

(Larsson et al., 2013; Laws, 2001; Pups et al., 1997). I studien av Pups et al. (1997) 

menade några av sjuksköterskorna att de vid vissa tillfällen inte ansåg att hjärt-

lungräddning var etiskt försvarbart samt att hjärt-lungräddningsförsöken fick pågå allt 
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för länge och innehöll för många meningslösa åtgärder. Sjuksköterskorna uttryckte vid 

dessa tillfällen ilska över att patienten inte fått ett värdigt avslut på livet. Larsson et al. 

(2013) fann att sjuksköterskorna upplevde etiska dilemman när det var osäkert om 

patienten som var föremål för hjärt-lungräddningen skulle räddas till ett gott liv (a.a.). 

Att kunna utföra hjärt-lungräddning i avskildhet ansågs som viktigt ur ett etiskt 

perspektiv, dels för patientens skull men även för eventuella medpatienters skull (Laws, 

2001).  

 

Stress och dess påverkan 

Under kategorin stress och dess påverkan beskrivs olika typer av respons som 

sjuksköterskorna i studierna kunde uppleva i samband med hjärt-lungräddning. Vanligt 

förekommande var adrenalinpåslag, trötthet samt känslan av att vilja fly eller kämpa.  

 

Upplevelsen av stress i samband med hjärt-lungräddning var väldigt vanligt 

förekommande hos sjuksköterskorna i flertalet studier (Laws, 2001; Page et al., 1996; 

Pups et al., 1997; Ranse et al., 2007; Rutherford Hemming et al., 2003; Sjöberg et al., 

2015). Vid insikt om att hjärt-lungräddning behövde påbörjas upplevde vissa 

sjuksköterskor både fysiska och psykiska reaktioner till följd av stress, exempelvis i 

form av problematik med tidsuppfattning samt tunnelseende. Upplevelser av att det blev 

svårare att distansera sig från sina egna känslor förekom också (Sjöberg et al., 2015). 

Att vara med och utföra hjärt-lungräddning (på en medicinsk- eller kirurgisk 

vårdavdelning) ansågs av flertalet sjuksköterskor som den mest stressfyllda upplevelsen 

de varit med om (Laws, 2001). I likhet med detta angavs stress generellt som den 

vanligast specificerade känslan i samband med hjärt-lungräddningsförsök (Pups et al., 

1997; Rutherford Hemming et al., 2003).  
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Sjuksköterskorna i några studier nämnde ett kännbart adrenalinpåslag i anslutning till 

hjärt-lungräddningssituationen vilket majoriteten såg som positivt (Gamble, 2001; Isaak 

et al., 1996; Larsson et al., 2013; Pups et al., 1997). Sjuksköterskorna menade att 

adrenalinkicken som genererades av den akuta händelsen fick dem att tänka klart samt 

ökade förmågan till att kunna fokusera (Isaak et al., 1996). Gamble (2001) fann att 

ovanstående fysiska svar på stress var nödvändigt för att kunna hantera situationen och 

hänvisade till fyndet i den egna studien som gjordes gällande att få sjuksköterskor 

stördes av adrenalinpåslaget utan såg det snarare som vitalt för att kunna delta i hjärt-

lungräddningen. Pups et al. (1997) illustrerar skeendet med följande citat från sin studie, 

"basically the adrenalin started flowing and you just do what had to be done" (s. 64). I 

studien av Larsson et al. (2013) menade en av sjuksköterskorna att adrenalinkicken 

bidrog till ökad fysisk förmåga vilket gjorde personen ifråga mer uthållig vid manuell 

hjärt-lungräddning. Vidare som en parallell till detta menade Larsson et al. (2013) att 

fysisk trötthet kunde upplevas i anslutning till hjärt-lungräddningsförsök. Detta då 

manuella bröstkompressioner kunde vara mycket ansträngande att utföra (a.a.).  Det 

vittnades i olika studier om en upplevd trötthet hos de sjuksköterskor som deltagit i 

hjärt-lungräddning (Isaak et al., 1996; Larsson et al., 2013; Laws, 2001; Rutherford 

Hemming et al., 2003). I en studie av Laws (2001) indikerades att tröttheten berodde på 

att effekten av adrenalinet avtog. Isaak et al. (1996) fann liknande fenomen då 

sjuksköterskor upplevt ett starkt adrenalinpåslag under pågående hjärt-lungräddning för 

att sedan helt uppslukas av utmattnings- och svaghetskänslor när patienten 

dödförklarades.  

   

I hjärt-lungräddningens inledningsskede upplevde sjuksköterskor en så kallad "fight or 

flight"-känsla, det vill säga en känsla av att antingen vilja fly situationen eller stanna 

kvar och kämpa. Förmågan att kunna kontrollera sig själv upplevdes därför som viktig 

för att kunna hantera hjärt-lungräddningssituationen och känslorna kring denna (Laws, 

2001; Ranse et.al., 2008). Sjuksköterskorna i studien av Laws (2001) menade att det 

inte alltid var lätt att veta hur deras reaktion skulle komma att bli vid ett hjärtstopp eller 
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när hjärt-lungräddning skulle påbörjas. Samtliga sjuksköterskor i studien behövde känna 

kontroll för att kunna hantera den stress som situationen innebar. Emellertid menade 

Ranse et al. (2008) att det inledningsvis var känslan av att vilja fly som var den 

dominerande hos sjuksköterskorna.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Trovärdigheten på en studie kan liknas vid ett paraplybegrepp (Wallengren & 

Henricson, 2012) och bedöms med hjälp av kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 2004).  

 

Tillförlitlighet  

Begreppet tillförlitlighet står för om en studies syfte besvaras (Shenton, 2004). 

Deltagande i grupphandledningar, individuella handledningar samt seminarier där 

opponering på denna litteraturstudie tillhandahållits har skett kontinuerligt. Utöver 

dessa tillfällen har även tre externa opponenter engagerats för kontroll av det 

producerade materialet. Efter varje opponeringstillfälle diskuterades kritiken som 

erhållits. Vid upprepad kritik från olika opponenter kring samma område i arbetet 

granskades detta och ställning togs till huruvida det skulle korrigeras eller bibehållas. 

Genom ovanstående åtgärder har tillförlitligheten stärkts i det avseende att 

opponenterna hade studiens syfte i åtanke och reagerade om innehållet föll utanför 

detta. Inledningsvis utfördes en pilotsökning för att skapa en överblick över det valda 

ämnesområdet. Under pilotsökningen uppdagades ämnesord och sökord som ansågs 

lämpliga att använda senare i sökningsprocessen vilket ledde till resultatartiklarna i 

databasen Cinahl. Pilotsökningen stärker därför studiens tillförlitlighet. Vidare gällande 

databassökningarna upptäcktes i efterhand en felaktig användning av den booleska 
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operatorn AND inom det första sökblocket, se bilaga 1. Detta kan ha påverkat 

sökningen och tillförlitligheten negativt då någon artikel av vikt kan ha undkommit. Vid 

databassökningen användes slutligen endast en databas, detta då sökningarna i 

resterande två resulterade i artiklar som utgjorde dubbletter till redan funnet material. 

Henricson (2012) menar att endast använda sig av en databas kan sänka en studies 

trovärdighet (a.a.). För att inte påverka tillförlitligheten gjordes därför även manuella 

sökningar. Ytterligare anledning till att dessa sökningar genomfördes var att mättnad 

uppstod tidigare än förväntat i databassökningen samt att mängden material var 

begränsat. Då samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska och författarna till denna 

studie inte har detta språk som modersmål kan misstolkningar av texten ha skett. Detta 

kan i sin tur ha påverkat resultatet av studien och därmed försämrat tillförlitligheten 

genom att sänka den.  

 

Verifierbarhet 

Begreppet verifierbarhet står för om en studies metod, kontext och deltagare är så väl 

beskriven att den skulle gå att göra om med liknande resultat (Shenton, 2004). 

Redovisning av databassökningen med hjälp av ett sökschema, se bilaga 1, samt 

upplysning om de inklusionskriterier som omfattade studien höjer verifierbarheten. De 

artiklar som den manuella sökningen gav finns presenterade tillsammans med övriga 

artiklar i artikelöversikten, se bilaga 2. Detta höjer verifierbarheten då det för 

utomstående finns möjlighet att återfinna även dessa. Således går det att upprepa den 

sökning som genererade resultatartiklarna. Verifierbarheten avseende processen för 

utgallring av lämpliga artiklar samt analys av dess resultat kan diskuteras så till vida att 

den inte beskrevs detaljerat. Detta sänker verifierbarheten. Dock hade samma resultat 

troligtvis inte genererats om studien upprepats av utomstående eftersom det i analysen 

finns visst utrymme för individuell tolkning. Således hade illustration i form av 

exempelvis tabell över analysprocessen troligtvis inte varit behjälplig vid återskapande 

av resultatet. Granskningen av artiklarna utfördes genom att kvaliteten på dem 

diskuterades tillsammans innan den sammanställdes och skrevs ner i artikelöversikterna. 
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Även detta kan ha påverkat verifierbarheten något negativt. Genom att var för sig 

granska artiklarna och därefter gemensamt sammanställt dem i artikelöversikterna hade 

verifierbarheten istället stärkts. Detta är en lärdom att ta med. 

 

Pålitlighet 

En studies pålitlighet kan säkerställas genom att en redogörelse görs kring författarnas 

förförståelse i samband med studiens uppstart (Shenton, 2004). Medvetenhet kring 

förförståelsen samt redovisning av denna i ett tidigt skede stärker denna studies 

pålitlighet. Trots detta sänks pålitligheten då förförståelsen var för generell avseende att 

sjuksköterskan lämnar hjärt-lungräddningssituationen med någon tanke eller känsla. 

Detta uppdagades för sent i arbetsprocessen och av denna anledning kunde 

förförståelsen inte formuleras om utan att omedvetet färgas av resultaten från 

resultatartiklarna. Ytterligare något som kan ha påverkat pålitligheten var att två av de 

valda artiklarna härstammade ur samma tidigare utförda studie samt inte höll samma 

kvalitet som resterande artiklar. Dock gjordes bedömningen att resultaten i dessa 

artiklar var relevanta och kunde användas då de svarade till denna studies syfte.  

 

Överförbarhet 

Överförbarheten i en studie mäts bland annat genom ett väl beskrivet urval och kontext 

(Shenton, 2004). Det faktum att resultatartiklarna i denna litteraturstudie inte bara var 

svenska skulle kunna påverka överförbarheten negativt. Henricson (2012) påpekar 

vikten av att diskutera huruvida ett forskningsresultat från ett annat land är överförbart 

till svenska förhållanden. Detta då det kan finnas skillnader i sjukvårdssystemen vilka är 

viktiga att uppmärksamma innan en studies resultat kan ses som tillämpbart i Sverige 

(a.a.). Riktlinjerna gällande hjärt-lungräddning utvecklas och utvärderas vart femte år av 

International Liaison Committee on Resuscitation samt American Heart association 

(HLR-Rådet, 2016c). Samtliga av de länder som finns representerade i resultatartiklarna 

är medlemmar i International Liaison Committee on Resuscitation och tar del av samma 
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riktlinjer för hjärt-lungräddning (http://www.ilcor.org/home/). Detta medför en god 

överförbarhet då upplevelserna av hjärt-lungräddning på grund av ovanstående torde 

vara likartade. Ytterligare en aspekt som höjer överförbarheten är att urvalet ur 

resultatartiklarna sträcker sig från allmänsjuksköterskor till specialistsjuksköterskor 

samt att deras yrkeserfarenhet varierar från nyutbildade till flera år inom yrket. Ett 

observandum är dock att det finns en osäkerhet gällande överförbarheten på manliga 

sjuksköterskor. Detta då det i resultatartiklarna inte alltid framgick tydligt hur många 

män som deltagit i intervjuerna.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av hjärt-

lungräddning i sin yrkesutövning. Resultatet visar att upplevelser i form av olika 

känslomässiga reaktioner är vanligt. Andra faktorer som bidrar till upplevelser i detta 

sammanhang är omgivningen, synen på den egna kompetensen, relationen till patienten 

samt stress och dess påverkan. Följande fynd kommer att diskuteras då dessa sågs som 

mest framträdande i resultatet; sjuksköterskans kompetens, känslomässiga reaktioner 

samt stress och dess påverkan. Fynden diskuteras i förhållande till Patricia Benners 

teori "Från novis till expert".  

 

Teori 

Benners teori utgörs av fem olika kompetensstadier som en sjuksköterska genomgår. 

Benner (1993) menar att nybörjaren kännetecknas av ett regelstyrt beteende, avsaknad 

av klinisk erfarenhet, oförmåga att uppfatta situationer samt saknar erfarenhet i de 

situationer där denne behöver prestera. Vidare menar Benner (1993) att den avancerade 

nybörjaren med hjälp av andra klarat av ett visst antal verkliga situationer men har 

precis som nybörjaren inte någon förmåga att uppfatta dem själv. Behov av hjälp och 

stöd samt hjälp att prioritera är ett kännetecken för sjuksköterskor på denna nivå. Ett 

visst regelstyrt beteende förekommer även här. Den kompetenta sjuksköterskan har 
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arbetat under liknande omständigheter i två till tre år. Nivån kännetecknas av en 

förmåga att vara mer organiserad och effektiv än vad nybörjare och avancerad nybörjare 

är. Sjuksköterskor på denna nivå planerar sitt arbete på samma gång som de kan hantera 

oförutsedda händelser. De behärskar olika situationer, dock inte med samma hastighet 

och anpassningsförmåga likt sjuksköterskor på nivåerna skicklig och expert. Den 

skickliga sjuksköterskan ser helheter. På denna nivå har sjuksköterskan genom 

erfarenhet lärt sig vilka händelser denne kan räkna med i olika typer av situationer och 

är bekväm med att ändra sin plan efterhand som en situation utvecklar sig, att fatta 

beslut ses inte längre som ansträngande. Erfarenheten bidrar även till att sjuksköterskan 

varseblir när en förväntad eller normal bild uteblir. Den skickliga sjuksköterskan har 

arbetat under liknande omständigheter i tre till fem år. Sjuksköterskor på expertnivå är 

mer intuitiva än sjuksköterskor på övriga nivåer, de menar att de ”känner saker på sig” 

varför nivån kännetecknas av skarpa varseblivningar. Experten har förmåga att 

organisera även svårare situationer, kan göra snabbare prioriteringar än 

sjuksköterskorna på övriga nivåer och upplever sällan en känsla av panik. Ett holistiskt 

synsätt är ett kännetecken för en sjuksköterska på denna kompetensnivå. 

 

Sjuksköterskans kompetens 

Kraven som ställs på sjuksköterskor i en hjärt-lungräddningssituation är många, ett 

hjärtstopp sker ofta plötsligt vilket leder till att mental förberedelse i de flesta fall inte är 

möjlig. Ett centralt fynd i denna litteraturstudie var sjuksköterskornas upplevelser av 

osäkerhet samt ifrågasättande av den egna förmågan i samband med hjärt-lungräddning. 

Att kunna förbereda sig mentalt sågs som viktigt för att kunna fungera optimalt under 

hjärt-lungräddningssituationen. Då detta inte alltid var möjligt upplevdes en lugn och 

erfaren ledare som en tillgång då dennes sinnesstämning överfördes på de medverkande 

sjuksköterskorna. Även kollegialt stöd upplevdes viktigt under men även efter hjärt-

lungräddningen. Rasmussen och Torjuul (2012) bekräftar detta i sin studie där de 

belyser norska operationssjuksköterskors färdigheter i att hantera oväntade situationer i 

operationssalen. Resultatet påvisade att det främst var de nyutbildade sjuksköterskorna 
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som hade ett större behov av att det fanns en erfaren sjuksköterska medverkande i en 

oförutsedd situation. Detta med anledning av att de inte kunde improvisera lika bra samt 

att de inte hade den kunskap och erfarenhet som ibland kunde krävas. Vidare påvisade 

Rasmussen et al. (2012) att erfarna sjuksköterskor behövde kortare tid för mental 

förberedelse än mindre erfarna. Detta då de erfarna sjuksköterskorna hade mer kunskap 

om vad som skulle kunna hända i olika plötsliga situationer samt vad som krävdes av 

dem i dessa lägen. Även i en amerikansk studie av Whyte IV, Ward, Eccles, Harris, 

Nandagopale och Torof (2012) framkom att sjuksköterskor på expertnivå lättare kunde 

anpassa sig till och förstå djupet av en akut situation samt anamma den lättare i 

förhållande till sjuksköterskor på nybörjarnivå. 

 

Känslomässiga reaktioner 

Resultatet i studien visar att hjärt-lungräddning tenderar att framkalla känslomässiga 

reaktioner av olika slag hos sjuksköterskor som är delaktiga i händelsen. Ett centralt 

fynd i denna litteraturstudie var den stora variation av känslor som upplevdes i samband 

med hjärt-lungräddning. Majoriteten av känslorna skulle kunna uppfattas som otrevliga 

och således påverka upplevelsen negativt. Samtidigt framkom även känslor av motsatt 

karaktär som potentiellt skulle kunna påverka upplevelsen positivt. I likhet med detta 

kan paralleller dras till sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation på sjukhus i 

allmänhet. En svensk studie av Hallin och Danielson (2007) illustrerar en obalans av 

känslor som sjuksköterskor upplever i sin yrkesroll. Studien påvisar en viss övervikt av 

negativa känslor som uppkommer på grund av en stressande arbetsmiljö. Dock 

förekommer även positiva känslor när arbetet upplevdes som stimulerande. Vidare i 

studien påvisades även att känslor av frustration, med anledning av de många krav som 

ställdes på sjuksköterskorna från patienter och kollegor, upplevdes.  Förekomsten av 

blandade känslor i akuta situationer bekräftades även i en skotsk studie av Alzghoul 

(2014). Studien avhandlade sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

traumapatienter på akutvårds- eller intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskorna beskrev 

vanligt förekommande negativa känslor som; oro och stress. De menade även att de 
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upplevde sig avtrubbade och traumatiserade. I motsats till detta lyftes även positiva 

känslor som att känna tillfredställelse genom att kunna göra skillnad samt en upplevelse 

av att känna sig belönad. 

 

Stress och dess påverkan 

Stress kan upplevas både prestationshöjande likväl som utmattande i samband med 

hjärt-lungräddningssituationen. Ett centralt fynd i denna litteraturstudie var att 

sjuksköterskorna upplevde adrenalinpåslaget som viktigt för att behålla det fokus som 

situationen kräver. En annan effekt av stressen var känslan av att vilja kämpa eller fly 

där medvetenheten kring detta samt förmågan att kunna kontrollera sig var viktigt för att 

kunna utföra hjärt-lungräddning. Bieffekter i form av tunnelseende samt trötthet 

förekom. Den typ av prestationshöjande stress som sjuksköterskorna beskriver i 

samband med hjärt-lungräddning kan liknas vid den kortvariga stress som Ericson et al. 

(2012) menar ökar prestationsförmågan både psykiskt och fysiskt (a.a.). Upplevelserna 

som sjuksköterskorna delger är en effekt av kroppens fysiologiska svar på stress, vilket 

Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie (2006) beskriver som en ökad aktivitet i det sympatiska 

nervsystemet som skärper sinnena och gör kroppen redo för kamp alternativt flykt.  I 

detta skede frigörs även hormonet adrenalin (a.a.). Stress under längre tid utan 

återhämtningsmöjligheter är skadligt för kroppen (Ericson et al., 2012). Författarna till 

denna studie erfar att forskning rörande skadlig långvarig stress i vårdsammanhang 

bedrivits i större omfattning än forskning kring kortvarig prestationshöjande stress. 

Effekterna av kortvarig stress avhandlas främst i litteraturen. I en finsk studie av 

Heikkilä, Ainasoja och Oksman (2015) beskrevs dock kortvarig stress i en annan 

kontext som positiv stress och var ett begrepp kopplat till ökade bedrifter hos samtliga 

medverkande deltagare. Några av deltagarna menade att den positiva stressen lett dem 

till deras framgång inom yrket. 

 



B
i
l
a
g
a
 
1 

29 

 

Teorins applicerbarhet till fynden 

Benners teori är främst applicerbar på fyndet gällande sjuksköterskans kompetens. 

Sjuksköterskor på nivåerna skicklig samt expert torde inte vara i så stort behov av 

exempelvis mental förberedelse som sjuksköterskor på de tre lägre nivåerna. Detta då 

den skickliga och experten har en mer utvecklad helhetssyn och därmed är det troligt att 

dessa grupper av sjuksköterskor varseblir ett hjärtstopp tidigare än vad exempelvis 

nybörjaren hade gjort. Med anledning av detta vet experten samt den skickliga, med 

stöd av tidigare erfarenhet, vad de har att vänta sig av situationen samt vad som kommer 

att krävas av dem. Detta påverkar troligen deras upplevelse av hjärt-lungräddningen. 

Samma fenomen framgår även i studien om operationssjuksköterskor av Rasmussen et 

al. (2012). Vidare gällande sjuksköterskans kompetens är det troligtvis en sjuksköterska 

på expertnivå som är den trygga ledare i en hjärt-lungräddningssituation som av 

resultatet att döma är viktig för de mindre rutinerade sjuksköterskornas upplevelser 

kring situationen. De två sistnämnda fynden; känslomässiga reaktioner samt stress och 

dess påverkan är mindre instämmande på Benners teori så tillvida att det inte tydligt 

framgår ur resultatartiklarna vilken kompetensnivå sjuksköterskorna som deltagit i 

respektive studie befunnit sig på. Av denna anledning kan ingen slutsats dras om deras 

upplevelser kopplat till kompetensnivå utan att det resulterar i spekulationer. Gällande 

upplevelser samt dess påverkan kan det tänkas att sjuksköterskor på expertnivå inte 

drabbas av negativa påföljder i samma omfattning som exempelvis sjuksköterskor på 

nybörjarnivå. Detta då de enligt Benner (1993) sällan drabbas av panik.  

 

Reflektion 

Enligt International Council of Nurses etiska kod är det en skyldighet som sjuksköterska 

att ta hand om sig själv för att i sin tur kunna ta hand om andra (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Detta är betydelsefullt ur ett etiskt perspektiv men även ur 

ett samhällsperspektiv. Resultatet i denna studie gör gällande att sjuksköterskor genom 

deltagande i hjärt-lungräddning utsätter sig för en situation som potentiellt kan påverka 

dem negativt. Sandman och Kjellström (2013) menar dock att detta agerande ingår i 
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professionsetiken. Yrkesvalet är frivilligt, således förväntas sjuksköterskan agera enligt 

de krav som professionen medför (a.a.). Trots detta kan den negativa påverkan som 

beskrivits ovan på lång sikt drabba sjuksköterskan i form av exempelvis psykisk ohälsa. 

En följd av detta skulle då kunna vara sjukskrivning vilket innebär en förlust för både 

arbetsgivare och den enskilde. Med bakgrund av detta är det viktigt för sjuksköterskan 

att vara uppmärksam på den egna psykiska hälsan. Även arbetsgivaren har ett ansvar 

och det är därför av vikt från dennes sida att ta tillvara på medarbetarnas hälsa. Detta är 

ett arbete som fortlöpande bör tillämpas i verksamheten samt kontinuerligt förbättras 

och kompletteras för att i bästa möjliga mån tillgodose sjuksköterskornas hälsa. 

 

Slutsats 

Upplevelserna av hjärt-lungräddning var individuella, varierande, och ofta men inte 

alltid negativt betingade. Olika faktorer i form av yttre påverkan så som synen på den 

egna kompetensen, omgivningen samt relationen till patienten förvärrade eller 

förbättrade upplevelsen för sjuksköterskorna. Det är viktigt att som sjuksköterska vara 

medveten om detta för att kunna förstå egna samt andras reaktioner vid hjärt-

lungräddning. För de sjuksköterskor som ännu inte varit med om hjärt-lungräddning kan 

denna litteraturstudie utgöra underlag för mental förberedelse. Studien kan även vara till 

nytta för sjuksköterskor med längre erfarenhet för en fördjupad förståelse, samt annan 

vårdpersonal som kan komma att engageras vid hjärt-lungräddning. Ett annat 

användningsområde kan vara för deltagare samt instruktörer vid hjärt-

lungräddningsutbildning för att ge en uppfattning om de reaktioner som kan uppkomma. 

Vidare forskning gällande hur sjuksköterskor upplever hjärt-lungräddning beroende på 

kompetensnivå föreslås. Detta med anledning av att den inte tydligt framgick i det 

material som denna litteraturstudie byggdes på. Ytterligare forskning kring den 

kortvariga och prestationshöjande stressens påverkan på vårdpersonal och förekomst 

inom olika vårdsammanhang föreslås även.  
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170224 

 

Cinahl 

 

1 "Resuscitation, 

Cardiopulmonary" 

OR "Resuscitation" 

AND resuscitation  

OR cpr  

OR "resuscitation, 

cardiopulmonary"  

 Cinahl heading 

 

Cinahl heading 

Fritext 

Fritext 

Fritext 

15487 

 

  

170224 Cinahl 2 nurs*  Fritext 738510   

170224 Cinahl 3 "Emotions"  

OR experienc*  

OR emotion*  

OR perception*  

 Cinahl heading 

Fritext 

Fritext 

Fritext 

382163   

170224 Cinahl 4 1 AND 2 AND 3   383   

170224 

 

 

 

 

Cinahl 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 AND 2 AND 3 

 

Publication 

date: 

1990/01/01-

2016/12/31 

Adult: 19+ 

years 

Peer-reviewed 

 130 19 7 
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Bilaga 2, Artikelöversikt 

Författare 

Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Gamble M 

 

A debriefing 

approach to 

dealing with the 

stress of CPR 

attempts. 

 

England, 2001. 

 

Syftet var att 

identifiera huruvida 

debriefing efter 

återupplivningsförs

ök av en patient till 

följd av hjärtstopp 

minskade graden av 

stress genererad av 

de fysiska och 

psykiska kraven 

som situationen 

innebär. 

Sjuksköterskorna 

blev även tillfrågade 

att reflektera över 

händelsen för att 

försöka identifiera 

utbildningsbehov. 

Ändamålsenligturval. 

Sjuksköterskor från 

olika avdelningar 

exempelvis kardiologi 

och medicin. N=ej 

redovisat.  

Inklusions- och 

exklusionskriterier ej 

redovisat. 

Bortfall ej redovisade 

 

Medverkan vid 

debriefingsamtal. 

Forskaren var med under 

debriefingsamtal efter 

hjärtstopp. Samtalen utgick från 

semistrukturerade frågor samt 

Jimmersons debriefingmodell. 

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Huvudsakliga fynd: Prognosen 

för hjärtstopp är oförutsägbar 

vilket leder till att varje 

sjuksköterska upplever unika 

känslor kring händelsen. Både 

fysisk och psykisk stress är 

vanligt förekommande. Som 

sjuksköterska är det 

känslomässigt lättare att hantera 

situationen om det inte finns 

någon relation till patienten. 

Skratt är viktigt för att kunna 

bearbeta händelsen. Skuld i 

olika former var vanligt 

förekommande vid dödlig 

utgång. 

Tillförlitlighet: Sänks då resultatet svarar till mer än 

syftet. Dock visar citaten på djupare diskussioner. 

Verifierbarhet: Sänks då metoden är sparsamt 

redovisad. Utgångspunkten för debriefingsamtalen 

finns, dock finns de semistrukturerade frågorna inte 

redovisade. Pålitlighet: Sänks då det inte framgår om 

det är fler än forskaren själv som utfört analysen. 

Förförståelsen finns inte redovisad, inte heller 

relationen mellan forskaren och deltagarna. 

Överförbarhet: Höjs då kontexten är beskriven och 

abstraktionsnivåerna på kategorierna var goda. 

Isaak C, Paterson 

B L 

 

Critical care 

nurses' lived 

experience of 

unsuccessful 

resuscitation. 

 

Kanada, 1996 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

intensivvårdssjuksk

öterskors upplevda 

erfarenheter av att 

delta i icke 

framgångsrik 

återupplivning. 

Ändamålenligturval 

(ej angivet). 

Sjuksköterskor. N=9. 

Ålder 30–40 år. 

Yrkeserfarenhet 8–19 

år. Inkluderade: 

anställda på HIA/IVA 

och varit med om 

minst ett icke 

framgångsrikt 

återupplivningsförsök 

på HIA/IVA. 

Exklusionskriterier ej 

redovisade. Bortfall ej 

redovisade. 

 

Två olika Intervjuer. 

Enhetschefen kontaktades varpå 

skriftlig information utdelades 

till personalen. Båda 

intervjuerna utfördes av 

forskaren. Första intervjun 

utfördes med öppna frågor på 

plats valt av deltagaren. Den 

varade 90 minuter. Andra 

intervjun varade 60 minuter och 

syftade till att klargöra 

forskarens tolkning av första 

intervjun.  

 

Fenomenologisk analys. 

Huvudsakliga fynd: Att veta 

vad som väntar gjorde det 

lättare för deltagarna att kunna 

hantera sina känslor kring ett 

misslyckat 

återupplivningsförsök. 

Efterkänningarna dominerades 

av trötthet, att känna sig 

avtrubbad, ha svårt att ta in vad 

som sker i omgivningen samt 

svaghetskänslor. 

Tillförlitlighet: Höjs då resultatet svarar till syftet. Få 

citat men djupa. 

Verifierbarhet: Metoden är välbeskriven. Enbart 

utgångsfrågorna finns redovisade, 

fördjupningsfrågorna saknas. Pålitlighet: Sänks då 

endast en av forskarna utfört analysen. Dock fick 

deltagarna möjlighet till klargörande i en andra 

intervju. Tydlig redovisning av förförståelsen saknas 

samt beskrivning av relation mellan författare och 

deltagare. Överförbarhet: Två teman med lägre 

abstraktionsnivå, innehållet stämmer överens med 

syftet dock representerade namnet på temana inte 

riktigt dess innehåll. 
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Författare 

Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Larsson R, 

Engström Å 

 

Swedish 

ambulance 

nurses’ 

experiences of 

nursing patients 

suffering cardiac 

arrest. 

 

Sverige, 2013. 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

ambulanssjuksköter

skors upplevelser av 

omvårdnaden kring 

patienter som lider 

av hjärtstopp. 

Ändamålsenligturval. 

Ambulanssjuksköters

kor. N=7. Ålder 35–

52 år. 

Arbetslivserfarenhets

median 11 år. 

Inkluderade: specialist 

ambulanssjukvård 

samt erfarenhet av 

prehospital hjärt-

lungräddning. 

Exklusion ej 

redovisad. Inget 

internt bortfall. 

Externt bortfall n=8. 

 

Semistrukturerad 

intervju. 

Enhetschefen kontaktades och  

informerade 15 

ambulanssjuksköterskor. 

Skriftlig information och 

inbjudan delades ut. Larsson 

utförde enskilda intervjuer på 

deltagarnas arbetstid. De varade 

mellan 20–40 minuter. 

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Relevanta kategorier var: 

Förberedelser inför okända 

situationer, utförandet av hjärt-

lungräddning, hamna i etiska 

dilemman samt reflektioner 

kring det egna arbetet och 

uppföljning. 

Tillförlitlighet: Höjs då citaten visar på djup samt att 

syftet besvaras. Verifierbarhet: Höjs då metoden är 

välbeskriven samt intervjufrågorna finns. Pålitlighet: 

Sänks då det inte framgår tydligt hur många som 

deltagit i analysen. Forskarna och deltagarna var 

okända för varandra. Tydlig redovisning av 

förförståelse saknas. Överförbarhet: Höjs då 

kontexten är välbeskriven samt kategorierna har god 

abstraktionsnivå. 

 

Laws T 

 

Examining 

critical care 

nurses' critical 

incident stress 

after in hospital 

cardiopulmonary 

resuscitation 

(CPR).  

 

Australien, 2001. 

Syftet med studien 

var att fastställa om 

intensivvårdssjuksk

öterskors 

emotionella respons 

på att ha utfört 

hjärt-lungräddning 

var ett tecken på 

posttraumatisk 

stress 

 

Ändamålsenligt urval. 

Intensivvårdssjuksköt

erskor. N=31 

(kvantitativ del) N=18 

(kvantitativ + 

kvalitativ del). 

Medelålder 30 år. 

Genomsnittlig 

arbetslivserfarenhet 

8.6 år. Inkluderade: 

Arbetar på 

kardiologen, HIA 

eller uppvak. Internt 

bortfall två. Externt 

bortfall n= 12.  

Enkät och intervju. 

 Enkäter delades ut, de som 

besvarade dem tillfrågades om 

intervju (n=31). Efter 18 

intervjuer uppnåddes saturation. 

Intervjuerna skedde under tre 

veckors tid och varade 60 

minuter vardera. Enkäterna 

innehöll 16 påståenden. 

 

Deskriptiv statistik och 

kvalitativ innehållsanalys 

 

Huvudsakliga fynd: Majoriteten 

av sjuksköterskorna var 

medvetna om att de behövde 

kontrollera "kamp eller flykt"-

känslan som uppstod vid 

hjärtstopp och återupplivning av 

patienter. Trötthet och stress var 

vanliga upplevelser. Även oro 

över den egna förmågan var 

vanligt förekommande likaså 

obehagliga minnen från tidigare 

upplevelser. 

 

Tillförlitlighet: Höjs då citaten visar djup på 

deltagarnas svar i intervjuerna. Resultatet svarar till 

syftet. Verifierbarhet: Sänks då intervjufrågor saknas 

delvis. Pålitlighet: Förförståelse finns redovisad, men 

uppgifter om hur många som deltagit i analysen samt 

relation mellan forskare och deltagare framgår ej. 

Detta sänker pålitligheten. Överförbarhet: Höjs då 

urval och kontext är väl beskrivna samt 

abstraktionsnivån på kategorierna är god. 

 

Intern validitet: Höjs då enkätfrågorna speglar syftet. 

Reliabilitet: Höjs då enkäten använts tidigare i 

liknande studier. Objektivitet: Höjs då enkäten finns 

redovisad. Extern validitet: Höjs då det externa 

bortfallet är lågt. 
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Författare 

Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Meerabeau L, 

Page S 

 

I'm sorry if I 

panicked you: 

nurses' accounts 

of 

cardiopulmonary 

resuscitation. 

 

England, 1999. 

 

Syftet framgår ej 

tydligt men tolkas 

som: Att undersöka 

sjuksköterskors 

värdering av 

samarbete i samband 

med hjärt-

lungräddning. 

Ändamålsenligturva

l, framgår ej tydligt. 

Vårdpersonal på en 

kardiologiavdelning

. N=15 varav sju 

sjuksköterskor, sju 

studenter samt en 

okänd. 

Demografiska 

uppgifter saknas. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

ej redovisade. 

Bortfall ej 

redovisade.  

 

Grounded theory. 

Medverkan vid fem 

debriefingsamtal efter hjärt-

lungräddning under en 

sexmånadersperiod. Samtalen 

ägde rum inom 24 timmar efter 

hjärt-lungräddningsinsatsen och 

varade maximalt 45 minuter. 

Datainsamling utfördes av 

Page.  

 

Artikeln baseras på tidigare 

datainsamling av Page. 

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudsakliga fynd som 

påverkade sjuksköterskors 

upplevelser var: 

Kommunikation 

Ledarskap 

Omgivning  

Känslor 

Tillförlitlighet: Sänks då syftet ej framgår tydligt. 

Dock visar citaten på djupare diskussioner. 

Verifierbarhet: Metoden är välbeskriven men 

tillvägagångssättet vid debriefingen saknas vilket 

sänker något. Pålitlighet: Sänks då endast en av 

författarna utfört analysen. Tydlig redovisning av 

förförståelsen saknas samt beskrivning av relation 

mellan författare och deltagare. Överförbarhet: Ett 

tema med god abstraktionsnivå finns. Kontexten är 

beskriven. 

 

Page S, 

Meerabeau L 

 

Nurses' accounts 

of 

cardiopulmonary 

resuscitation. 

 

England, 1996. 

 

 

 

Syftet framgår ej 

tydligt men tolkas 

som: Sjuksköterskors 

känslor kring hjärt-

lungräddning. 

Ändamålsenligturva

l, framgår ej tydligt. 

Vårdpersonal på en 

kardiologiavdelning

. N=15 varav 7 

sjuksköterskor, 7 

studenter samt 1 

okänd. 

Demografiska 

uppgifter saknas. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

ej redovisade. 

Bortfall ej 

redvisade.  

 

Medverkan vid 

debriefingsamtal. 

Medverkan vid fem 

debriefingsamtal efter hjärt-

lungräddning under en 

sexmånadersperiod. Samtalen 

ägde rum inom 24 timmar efter 

hjärt-lungräddningsinsatsen och 

varade maximalt 45 minuter. 

Datainsamling utfördes av 

Page.  

 

Artikeln baseras på tidigare 

datainsamling av Page. 

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudsakliga fynd: Hjärt-

lungräddning innebar en 

stressfylld situation där många 

sjuksköterskor upplevde ångest 

och oro samt varierande känslor 

efteråt. 

Tillförlitlighet: Sänks något då syftet ej framgår 

tydligt. Dock visar citaten på djupare diskussioner. 

Verifierbarhet: Metoden är välbeskriven. Pålitlighet: 

Sänks då endast en av författarna utfört analysen. 

Tydlig redovisning av förförståelsen saknas samt 

beskrivning av relation mellan författare och 

deltagare. Överförbarhet: Kontexten är välbeskriven. 

Flera teman med god abstraktionsnivå. 
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Författare 

Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Pups G M, 

Weyker J D, 

Rodgers B L 

 

Nurses' reactions 

to participation in 

cardiopulmonary 

resuscitation on 

the nursing unit. 

 

USA, 1997. 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka och 

beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

reaktioner efter att ha 

deltagit i 

återupplivning. 

Dessutom utforskades 

faktorer som hjälpte 

eller hade varit till 

hjälp för att minska 

stressen associerad till 

händelsen. 

Ändamålsenligt 

urval. 

Sjuksköterskor. 

N=29. Medelålder 

34,4 år, erfarenhet 

av yrket (medeltal) 

8,98 år. Inklusions- 

och 

exklusionskriterier 

ej redovisade. 

Bortfall ej 

redovisade. 

 

Enkät. 

 

Forskarna presenterade studien 

på personalmöten och delade 

vid samma tillfälle ut enkäterna. 

Enkäterna utformades av 

författarna och bestod av öppna 

frågor samt ett mindre avsnitt 

demografiska frågor. 

 

Deskriptiv statistik och tematisk 

innehållsanalys. 

Huvudsakliga fynd rörande upplevelser 

vid återupplivningsförsök var att 

situationen kunde upplevas krävande, 

kontrollerad, som ett inlärningstillfälle 

eller vara etiskt utmanande. 

Tillförlitlighet: Höjs då studien svarar till 

syftet. Dock finns endast ett citat som 

påvisar djup. Verifierbarhet: Sänks då 

enkätfrågorna ej finns redovisade. I övrigt 

väl beskriven metod. Pålitlighet: Höjs då 

samtliga författare enskilt analyserat 

insamlade data. Dock är förförståelsen ej 

tydligt redovisad. Relationen mellan 

forskare och deltagare framgår ej. 

Överförbarhet: Höjs då kontexten är väl 

beskriven och abstraktionsnivån var god på 

kategorierna. 

 

Den kvantitativa kvaliteten i artikeln 

granskas inte då den ej tillför något till 

resultatet utan enbart ger en demografisk 

bild av deltagarna. 

Ranse J, Arbon P 

 

Graduate nurses' 

lived experience 

of in-hospital 

resuscitation: a 

hermeneutic 

phenomenologica

l approach. 

 

Australien, 2008. 

Syftet med 

forskningen var att 

undersöka, beskriva 

och tolka upplevda 

erfarenheter hos 

nyutexaminerade 

legitimerade 

sjuksköterskor som 

deltagit i hjärt-

lungräddning på 

sjukhus. 

 

Bekvämlighetsurval

. Sjuksköterskor 

med mindre än ett 

års erfarenhet. N=6. 

Majoriteten var 

under 24 år. 

Inkluderade: aktiv 

medverkan vid 

återupplivning på 

vårdavdelning. 

Exklusion okänt. 

Bortfall okänt.  

 

Fokusgruppintervju. 

Urvalsrekrytering okänd. 

Forskaren ledde fokusgrupperna 

med hjälp av semistrukturerade 

frågor. Tillfället varade 60 

minuter. 

 

Tematisk innehållsanalys. 

 

Huvudsakliga fynd: Att ifrågasätta sin 

kunskap som nyutexaminerad och att 

uppleva osäkerhet och känna sig dåligt 

förberedd samt att distansera sig från 

händelsen var vanligt förekommande. 

Likaså förekom motsägelsefulla känslor 

kring hjärt-lungräddning, exempelvis 

stress och spänning. För att kunna 

hantera känslorna kring händelsen 

upplevde sjuksköterskorna ett behov av 

att prata av sig. 

 

Tillförlitlighet: Höjs då citaten visar på djup 

samt att syftet besvaras. Verifierbarhet: Höjs 

då metoden är väl beskriven. Dock så saknas 

frågorna som användes i 

fokusgruppsintervjuerna. Pålitlighet: Sänks 

då endast en av forskarna har utfört analysen 

samt att relationen mellan forskarna och 

deltagarna ej framgår. Förförståelse är 

redovisad vilket är positivt. Överförbarhet: 

Höjs då kontexten är välbeskriven samt 

abstraktionsnivån på temana ses som god. 
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Författare 

Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Rutherford 

Hemming T, 

Hudson M F, 

Durham C, 

Richuso K 

 

Effective 

resuscitation by 

nurses: precived 

barriers and 

needs. 

 

USA, 2003. 

 

Syftet med 

pilotstudien var att 

fastställa vilka 

barriärer som 

sjuksköterskor 

uppfattar som hinder 

för deras maximala 

funktion och 

effektivitet i akuta 

skeden. 

 

Systematiskt urval. 

Var tredje 

sjuksköterska på 

lista över anställda. 

N=30. Medelålder 

36.5 år. Inklusions- 

och 

exklusionskriterier 

ej redovisade. 

Bortfall ej 

redovisade.  

 

Intervjuer. 

 

 

Detaljerad beskrivning av 

genomförandet saknas. 

Intervjun bestod av tre öppna 

frågor (kvalitativt) samt 

insamling av demografiska data 

(kvantitativt). 

 

Deskriptiv statistik och 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Huvudsakliga fynd som påverkade vid 

hjärt-lungräddning: 

Oerfarenhet 

För många inblandade 

Känslor 

Oklara roller 

Otillräcklighet 

Etiska dilemman 

 

Tillförlitlighet: Höjs då studien svarar till 

syftet. Dock saknas citat från intervjuerna. 

Verifierbarhet: Hög då metoden är 

välbeskriven och intervjufrågorna finns 

med. Pålitlighet: Sänks då redovisning av 

förförståelse samt relation mellan deltagare 

och forskare ej finns beskrivet. Hur många 

som deltagit i analysen framgår inte. 

Överförbarhet: Temana är relevanta, men 

inte tillräckligt utvecklade vilket sänker 

något. Kontexten är beskriven. 

 

Den kvantitativa kvaliteten i artikeln 

granskas inte då den ej tillför något till 

resultatet utan enbart ger en demografisk 

bild av deltagarna. 

Sjöberg F, 

Schönning E, 

Salzmann-

Erikson M 

 

Nurses’ 

experiences of 

performing 

cardiopulmonary 

resuscitation in 

intensive care 

units: a 

qualitative study. 

 

Sverige, 2015. 

 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

utföra hjärt-

lungräddning på 

intensivvårdsavdelnin

gar. 

Bekvämlighetsurval

. Sjuksköterskor. 

N=8. Medianålder 

37.5 år. 

Arbetslivserfarenhet

smedian 9 år. 

Inkluderade: 

legitimerade 

sjuksköterskor. 

Arbetat minst ett år 

på HIA/IVA, 

erfarenhet av hjärt-

lungräddning på 

vuxen under senaste 

året. Inga 

exklusioner. Inga 

bortfall. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Pilotintervju utförd. 

Cheferna på tre allmänna 

sjukhus kontaktades de 

informerade sjuksköterskorna 

på respektive sjukhus om 

studien. Forskarna utförde 

intervjuerna under deltagarnas 

arbetstid. De varade mellan 18–

34 minuter. Öppna frågor 

användes.  

 

Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Huvudsakliga fynd: Under hjärt-

lungräddning upplevdes allt från känslor 

av kontroll och ordning till total brist på 

kontroll "kaos"  

och panik. Efter hjärt-lungräddning 

upplevdes debriefingsamtal och feedback 

som stimulerande. 

Tillförlitlighet: Höjs då citaten visar på djup 

samt att pilotintervju är utförd. Dock 

besvaras mer än syftet. Verifierbarhet: Höjs 

då metoden är väl beskriven. Dock så saknas 

frågorna som användes i intervjuerna. 

Pålitlighet: Höjs då samtliga författare 

deltagit i analysen samt att inget 

beroendeförhållande fanns mellan forskarna 

och deltagarna. Tydlig redovisning av 

förförståelse saknas. Överförbarhet: Sänks 

då två av tre kategorier ej svarar till syftet. 

Kontexten är välbeskriven. 
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