
K
A

N
D

ID
AT

U
PPSATS



   

 

 
 

 
 

Sjuksköterskans etiska förhållningsätt vid 
prehospitalt hjärtstopp  

 
Johanna Flütsch 
Margareta Larsson 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omvårdnad – Vetenskapligt arbete, 15 hp (61-90)  
Vt 2013  
 
Sektionen för hälsa och samhälle  
Box 823  
301 18 Halmstad 

 

 

 

 
 



   

 

 
 
 
 

Nurse´s ethical approach during out-of-
Hospital Cardiac Arrest 

Johanna Flütsch 
Margareta Larsson 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nursing Thesis, 15 credits (61-90)  
Spring 2013  
 
School of Social and Health Sciences  
P.O. 823  
S- 301 18 Halmstad University 

 
 



   

Titel  Sjuksköterskans etiska förhållningsätt vid prehospitalt hjärtstopp  

Författare  Johanna Flütsch, Margareta Larsson 

Sektion   Sektionen för hälsa och samhälle  

Handledare  Marie Sandh, universitetsadjunkt, Fil.mag 

Examinator Kärstin Bolse, universitetslektor, Med.dr 

Tid   Vt 2013  

Sidantal    15 

Nyckelord  ambulans-personal, anhöriga, etik, hjärtstopp, hjärtstopp utanför 
sjukhus, HLR, svensk ambulans  

Sammanfattning Sjuksköterskan ställs inför etiska konflikter i mötet med en patient 
vid hjärtstopp i den prehospitala miljön. Hjärtstopp orsakas av 
otillräcklig cirkulation på grund av asystoli eller kammarflimmer. 
Tidig hjärt- och lungräddning (HLR) med god kvalitet och 
effektiva bröstkompressioner är livsavgörande. Sjuksköterskan ska 
följa en etisk kod och sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar för 
att så god vård som möjligt ska ges till patienten. I den 
prehospitala miljön uppkommer etiska konflikter oftare än i andra 
vårdsituationer på grund av flera olika faktorer. Syftet med denna 
litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans etiska 
förhållningssätt vid prehospitalt hjärtstopp. Resultatet baserades på 
tretton vetenskapliga artiklar och delades upp i två teman: etiskt 
ansvar och dilemma gällande patient respektive anhöriga. För att 
sjuksköterskan skulle kunna förbereda sig i ambulansen var det 
viktigt att det fanns information om patienten och om HLR var 
påbörjad. De två största dilemman som sjuksköterskan upplevde 
var beslutet om HLR och de närståendes involvering.  
Sjuksköterskan kände lika stort ansvar att ta hand om patienten 
som ansvar att ta hand om de närstående. Konklusion och 
implikation av denna litteraturstudie var att sjuksköterskan ställs 
inför etiska dilemman vid prehospitalt hjärtstopp och måste vara 
förberedd på det oväntade. För att underlätta beslutet om HLR 
krävdes god information om patientens hälsotillstånd, planering 
och förberedelser inför mötet med patienten och en etisk och 
moralisk grundinställning hos sjuksköterskan. En möjlighet till 
förbättring för sjuksköterskan i ambulansen skulle kunna vara en 
form av journalsystem som är kopplat till sjukhusen.   
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Abstract The nurse is often confronted by ethical conflicts in the 
relationship with the patient during cardiac arrest in the prehospital 
environment. Cardiac arrest is caused by insufficient circulation 
due asystole or ventricular fibrillation. Early cardiopulmonary 
resuscitation (CPR) with good quality and efficient compressions 
are cardinal for life saving. The nurse should follow an ethical 
code and with a moral responsibility make sure that the best care is 
provided for the patient. In the prehospital environment ethical 
conflicts occurs more often than in other situations because of 
many different factors. The aim of this literature-study was to 
elucidate the nurse´s ethical approach during prehospital cardiac 
arrest. The result was based on thirteen scientific articles which 
were split up in two themes; ethical dilemma and responsibility 
towards the patient and ethical dilemma and responsibility towards 
the relatives. For the nurse to prepare in the Ambulance it was of 
importance that there was information about the patient and 
knowledge if CPR was started. The two biggest dilemmas for the 
nurse was the decision about CPR and the involvement of the 
relatives. The nurse felt as much responsibility to take care of the 
patient as the relatives. Conclusion and implication of this 
literature-study was that the nurse is confronted with ethical 
dilemmas during the out-of-Hospital Cardiac Arrest and has to be 
prepared for the unexpected. To facilitate the decision about CPR 
the nurse was required good information about the health of the 
patient, planning and preparing before the meeting with the patient 
and the nurse should have an ethical and moral basic approach. A 
possible improvement for the nurse in the ambulance could be a 
form of journal system that was linked to the hospitals.  
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Inledning 
 
 
Sjuksköterskan har ett ansvar för att vården som ges skall vara av god kvalitet (Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF, 2010). Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (HLR-rådet) 
skriver 2013 på sin hemsida att varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp 
utanför sjukhus i Sverige. Behandling påbörjas på ca 5 000 och ca 500 människor överlever. 
Dödligheten för patienter som drabbas av prehospitalt hjärtstopp ökar med ca 10% för varje 
minut som går utan insatser som hjärt- och lungräddning (HLR) och defibrillering (ibid). I 
Sverige sker 2/3 av alla prehospitala hjärtstopp i hemmet (Bremer & Sandman, 2011). 
Beslutet om att påbörja HLR ska baseras på medicinsk bedömning och etiskt samt moraliskt 
omdöme (ibid).  Hjärtstillestånd utanför sjukhus är den tredje största orsaken till död (HLR-
rådet, 2013). 
 
Den svenska utvecklingen inom ambulanssjukvård har pågått under hela nitton- och 
tjugohundratalet (Gårdelöv, 2009). Sveriges första automobilambulans var placerad i 
Stockholm redan 1910. Ambulanserna förblev länge bara transportresurser och det var inte 
förrän i slutet av 1960-talet som det krävdes en treveckors kurs för ambulanspersonal. Under 
1980-talet gick utvecklingen snabbt och nu krävdes det heltidsarbetande ambulanspersonal 
med minst undersköterskekompetens. Idag bemannas samtliga ambulanser i Sverige med 
minst en sjuksköterska och i många regioner finns det även krav på minst en 
specialstsjuksköterskeutbildad sjuksköterska i ambulansen. Denna snabba kompetens- och 
materialutveckling i Sverige har lett till att från början arbeta efter konceptet ”load and go” nu 
istället arbeta efter ”stay and play”. För ambulanspersonalen innebär detta att snabba beslut 
måste tas, var ska behandlingen och omvårdnaden utföras och hur mycket ska göras på plats 
eller i ambulansen. Kraven på sjuksköterskan har ökat i takt med att vården har blivit alltmer 
avancerad (ibid). 
 
 
Sjuksköterskan har en etisk kod att följa där hon primärt ska ge människan vård (SSF, 2007). 
Sjuksköterskan ska ge omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och tar hänsyn till 
människors värderingar, vanor och tro. All omvårdnad har en etisk dimension och varje 
sjuksköterska ska i sitt bemötande ta ett moraliskt ansvar. De etiska frågorna i vården har 
blivit fler, blir alltmer svårbedömda och berör var och en. Då olika värden ej stämmer överens 
uppstår etiska dilemman. Dilemman mellan riktlinjer, situationer och egen moral uppstår 
emellertid dagligen i den prehospitala verksamheten (ibid).  
 
 
 
Bakgrund 
 
 
Hjärtstopp 
 
Den vanligaste orsaken till död är ischemisk hjärtsjukdom. Den tredje vanligaste orsaken är 
hjärtstillestånd utanför sjukhus (HLR-rådet, 2013). Riskfaktorer för plötsligt hjärtstopp är 
otillräcklig pumpförmåga i hjärtats vänsterkammare, akut hjärtinfarkt, känd hjärtsvikt, 
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tidigare känd kranskärlssjukdom, rökning, diabetes, hypertrofi, obstruktiv kardiomyopati, 
ventrikulära extraslag (VES). Dessutom är hypertoni, korta kammartakykardier (VT), 
hjärtsvikt, hyperkolesterolemi, uttalad klaffsjukdom, övervikt samt ärftlighet för allvarlig 
hjärtarytmisjukdom andra riskfaktorer (Hollenberg & Engdahl, 2009).  
 
De vanligaste orsakerna till hjärtstopp är arytmiförändringar så som kammarflimmer (VF) 
eller asystoli, men all form av ej tillräcklig cirkulation i hjärtat kan orsaka hjärtstopp. Detta 
innebär att hjärtat drabbas av ett elektriskt kaos och hjärtats muskler arbetar osynkroniserat 
utan att blodet pumpas runt i kroppen (HLR-rådet, 2013).  
 
 

Hjärt och Lungräddning-HLR 
 
Vikten av tidigt påbörjad HLR med god kvalitet betonas (HLR-rådet, 2011), framförallt i 
form av effektiva bröstkompressioner. Bröstkorgen skall komprimeras 5-6 cm djupt med en 
handplacering mitt på bröstet och snabbt med takten 100/minut, men ej mer än 120/minut. Det 
är avgörande att minimera alla avbrott i kompressionerna. Varje gång man slutar göra 
bröstkompressionerna minskar blodflödet genom hjärtat och hjärnan. Riktlinjerna från HLR-
rådet (2011) beskriver att 30 bröstkompressioner i följd och därefter 2 inblåsningar ska göras 
som sedan upprepas. För att ambulanspersonalen ska vara uppdaterade i HLR-teknik utövas 
årligen obligatoriska HLR-utbildningar. Målet med tidig och effektiv HLR är att rädda liv 
(ibid).  
Grudzen (2006) beskrev i en studie att patienter, närstående, ambulanspersonal och läkare alla 
har en viktig roll i beslutet om prehospital HLR. Eftersom hjärtstopp sker plötsligt ställdes det 
höga krav på ambulanssjuksköterskan och ambulanssjukvårdaren inför och under hjärt- 
lungräddning. Vidare visade studien att personalens inställningar och säkerhet utgjorde 
viktiga faktorer vid hjärtstopp (ibid).  
 
 
 
 
Defibrillering 

Namnet defibrillator kommer från de-fibrillate som betyder "avflimra". När defibrillatorn 
avger en elstöt "avflimras" det flimmer (elektriskt kaos) som pågår i hjärtat. Vid en effektiv 
defibrillering hävs detta kaos och hjärtat kan återgå till sin normala rytm (HLR-rådet, 2013).  

En defibrillator analyserar hjärtats rytm och beroende på om det är en hel.- eller 
halvautomatisk defibrillator avgör den eller sjukvårdspersonalen om det är lämpligt att 
genomföra en defibrillering eller om det är bättre att göra HLR (HLR-rådet, 2011).  

Enligt HLR-rådets riktlinjer (2011) ska defibrillering ske omedelbart vid en rytm som är 
defibrillerbar så som VT- och VF. Ventrikelflimmer, en potentiellt reversibel arytmi är den 
initiala rytmen för de som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd. Om inte defibrillering sker 
snabbt kommer rytmen gå över i asystoli, som oftare blir terminal (Grudzen, 2006). En 
tidigarelagd defibrillering är avgörande för överlevnaden och kan ske genom att minska 
framkörningstiderna för ambulanser, att defibrillering utförs av icke-medicinsk personal, 
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räddningstjänst och väktare, så kallad first responders som kan nå patienterna tidigare än 
ambulansen (Hollenberg & Engdahl, 2009).  

 

Etik 

Etik och moral är svåra att skilja (Olivestam & Thorsén, 2007). Etik behandlar det teoretiska 
perspektivet på vad som är gott och ont. Etiken visar sig i vad som sägs och kommer från 
grekiskans “ethos” vilket betyder sedvänja, skick eller bruk. Moral visar sig i de handlingar 
som utförs. Ordet kommer från latinets “moralis” som betyder “rör sederna” (ibid). Etiska 
principer hjälper oss att utgå ifrån när vi resonerar kring frågor om ansvar och makt för att 
komma fram till en egen uppfattning (Olivestam & Thorsén, 2012). 
 
“Inget hindrar att en handling kan ha två effekter, en som är avsedd och en annan som inte är 
det. Men handlingar får sin moraliska karaktär genom sin avsikt” / Thomas av Aguino - 
Summa Theologiae (1265-73) (Kuhse, 1999 s. 186). 
 
I SSF:s etiska kod står det att “ Sjuksköterskan uppträder alltid på ett sätt som bidrar till yrkets 
anseende och främjar allmänhetens tillit” (SSF, 2007). I den etiska koden står även att 
sjuksköterskan har skyldighet att se till att omvårdnaden utövas med tanke på den enskildes 
säkerhet, självaktning och befogenhet. Vidare är denne ansvarig för att förbättra omvårdnad 
som ligger till grund för den evidensbaserade vården (ibid). Detta överensstämmer med SSF:s 
(2010) beskrivning av kärnkompetenserna personcentrerad vård, säker vård och 
evidensbaserad vård.  
 
Där vård bedrivs i västvärlden, där det är demokrati, finns ett högt etiskt ideal som handlar om 
att förbättra livskvaliteten och förlänga livet (Barbosa & Ljungkvist, 2007). Detta etiska ideal 
grundar sig i en kristen-humanistisk människosyn, där uppfattningen är att alla människor är 
lika mycket värda och har samma grundläggande rättigheter. Om vårdpersonal har 
huvudsakligen kärlek som motiv för sitt handlande kallas det för normativ etik och kärlekens 
etiska innehåll förstärker vårdens högsta etiska ideal som är: “rädda liv, lindra lidande, 
främja, återställa hälsa och trösta”. I vården bör handlingsmotivet vara buret av empati samt 
ha med en handlingsprincip i form av den gyllene regeln: “allt det goda som du vill att andra 
skall göra mot dig det skall du göra mot dem...”(Matt 7:12) (ibid). 
 
Carper som citeras av Willman, Stoltz och Batsevani (2010) avser att etisk kunskap innebär 
moralisk kunskap och personlig kunskap innebär erfarenhetsbaserad kunskap. Evidensbaserad 
omvårdnad menar Carper vara empirisk kunskap. Katie Eriksson vidareutvecklar evidens 
begreppet till att få med andra värderingsprinciper där hon omvärderar omvårdnadsinsatserna 
och väver in etiska värderingsprinciper i evidens begreppet. Det är upp till varje sjuksköterska 
att tillämpa den etiska koden för att individuellt eller ihop med kollegor vidareutveckla god 
omvårdnad genom att föra den etiska diskussionen vidare (ibid). 
 
Etiken finns i handling, i ställningstagande och den vägleder människans uppmärksamhet 
(Bäckman, 2002). Kompetens kan förklaras genom att vara utrustad med de nödvändiga 
förutsättningarna. Att vara etiskt kompetent i vården innebär att aktivt och korrekt kunna 
förverkliga vårdens inre värden det vill säga att ha förmåga att agera kompetent på etikens 
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område. Etisk kompetens kan även beskrivas genom att se och förstå ett etiskt problem eller 
dilemma och utifrån detta utföra en kompetent handling (ibid). 

Ambulanspersonalen ska primärt bistå med livräddande åtgärder. Etiska överväganden ska 
baseras på patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande (Bremer, Dahlberg & Sandman, 
2009).  På grund av att personalen ibland ställer sig frågan, rädda liv till varje pris, uppstår 
etiska dilemman då vårdpersonalen försöker att väga fördelar och nackdelar med att en 
människa överlever eller inte. Idag bör läkare överväga nyttan av återupplivning för varje 
patient där de överväger risker för en bestående skada (Grudzen, 2006). Arlebrink (2010) 
framhäver att på grund av den tekniska och medicinska utvecklingen uppkommer svårare 
problem av etisk natur i samband med vården av den svårt sjuke och döende patienten. Denna 
utveckling har inte bara lett till att hälsa uppkommer snabbare det kan också innebära ett 
utdraget lidande eller minskad livskvalitet. Detta påverkar närstående till patienten och den 
personal som vårdar patienten. De som står nära patienten kan ha förhoppningar om ett snabbt 
tillfrisknande som inte stämmer överens med verkligheten eller kan de önska att lidandet snart 
skall ta slut. Det finns en risk att de som vårdar patienten reagerar med att dra sig undan för 
att situationen känns för svår. Att ambulanspersonalen fokuserar på enbart patienten och 
hjärtstoppet för att inte behöva ta del i det svåra omhändertagandet av anhöriga (ibid). 

Sjuksköterskan står många gånger inför svåra ställningstagande. Flera uppgifter kan vara 
självklara och vården utförs utan reflektioner eller rådfrågning med andra kollegor. 
Sjuksköterskan har olika förutsättningar i bemötandet av patienter beroende på 
förutsättningar, erfarenhet eller vilket specialområde de är verksamma inom. Det kan vara i 
teamarbete med olika konstellationer tillsammans med andra sjuksköterskor, undersköterskor, 
läkare, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster för att komma fram till den bästa vården för 
patienten. Många gånger finns en annan kollega att rådfråga för att komma fram till så bra 
beslut som möjligt när det gäller omvårdnad av patienten. Det handlar om att komma fram till 
den bästa vården för varje enskild patient. Sjuksköterskan ska ha ett reflekterande 
förhållningssätt inför vårdandet och efter vårdandet av en patient. Sjuksköterskan verksam 
inom den prehospitala vården står ofta ensam eller tillsammans med annan ambulanspersonal 
inför etiska dilemman och mot bakgrund av detta kan det finnas ett intresse av att belysa 
hennes förhållningsätt i en svår situation som besluten och vården vid hjärtstopp innebär. 

 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans etiska förhållningssätt vid 
prehospitalt hjärtstopp. 
 
 
Metod  
 
Metoden utgjordes av en systematisk litteraturstudie enligt Friberg (2012). 
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Datainsamling 
 
Sökord formulerades utifrån litteraturstudiens syfte. Inklusionskriterierna var vetenskapliga 
artiklar sökta med hjälp av sökord (Tabell 1, bilaga A).  
Databaser som användes vid de första sökningarna var PubMed och Cinahl. Första sökorden 
var hjärtstopp, utanför sjukhus och etik. Därefter valdes enbart PubMed eftersom inga 
relevanta träffar framkom via Cinahl. MeSH termer som användes var out-of-Hospital cardiac 
arrest, EMS, DNR, Cardiopulmunary Resuscitation, Family, Ethics, och Ethic Nursing. 
Fritextordet som användes var Swedish Ambulance. Artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska, publicerade de senaste 10 åren och ha abstrakt tillgängligt.  
Samtliga sökningars träffar gicks igenom och valet till att abstrakt lästes gjordes genom att 
titeln på artikeln lästes. De titlar innehållande ord som; Hypothermia Treatment, Organ 
Donation, PCI, Pediatric, Asia, Australia och New Zeeland exkluderades. Minst ett sökord 
eller sökord relevanta till syftet krävdes för att titeln skulle inkluderas. Vidare krävdes 
substans i titeln och en koppling till sjuksköterskans profession.  
Arton artiklar som motsvarade studiens syfte framkom i urval 1 men reducerades till 13 efter 
granskning med hjälp av granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar 
(Forsberg & Wengström, 2013). Urval 2 resulterade i 13 artiklar därför att fem artiklar inte 
var primärstudier och därigenom ej tillräckligt vetenskapliga. De analyserade artiklarna 
bedömdes enligt Forsberg och Wengströms (2013) mall som sex medel och sju som hög 
kvalitet (Tabell 2, bilaga B). De tretton artiklar som gick vidare till urval 2 var från Sverige, 
Norge, Storbritanien, Frankrike och USA och var etiskt granskade.  
 
En ny sökning i PubMed gjordes 2013-05-13 för att undersöka om någon ny forskning 
publicerats. Det fanns inga nya träffar på sökorden; out-of Hospital Cardiac Arrest, Ethics 
AND Cardiac Arrest, Swedish Ambulance och Ethics AND Family. Då inget nytt material 
eller nya artiklar hittades ansågs att mättnad uppnåtts. 
 
 
 
 Databearbetning 
 
 
De 13 artiklarna lästes igenom upprepade gånger. För att tydliggöra artiklarnas syfte, metod, 
urval, bortfall och slutsats gjordes en artikelöversikt (Tabell 3 & 4, Bilaga C & D). Nio av 
artiklarna var kvalitativa och fyra var kvantitativa. Artiklarna analyserades med hjälp av tre 
frågeställningar: Vilka etiska dilemman ställs ambulanspersonalen inför vid prehospitalt 
hjärtstopp? Hur kan sjuksköterskan påverka bedömningen i en hjärtstoppssituation ur ett etiskt 
perspektiv? Vad har sjuksköterskan som arbetar inom ambulansverksamheten för etiskt 
ansvar när det gäller hjärtstopp? 
Färgkoder användes för att markera respektive svar på frågorna. Nästa steg var att se vad det 
fanns för likheter och skillnader i svaren utifrån sex teman. Etiskt ansvar gällande patient, 
etiskt ansvar gällande anhöriga, etiskt beslut gällande patient, etiskt beslut gällande anhöriga 
och slutligen etiskt dilemma gällande patient och etiskt dilemma gällande anhöriga. För att få 
fram ett resultat med liten risk för upprepning minskades de sex teman till först fyra och 
slutligen två teman. Resultatet är uppdelat i Etiskt ansvar och dilemma gällande patient samt 
Etiskt ansvar och dilemma gällande anhörig.  
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Resultat 
 

Etiskt ansvar och dilemma gällande patient 
 

Alla som arbetar med omvårdnad i Sverige bär ett ansvar att ha ett reflekterande etiskt 
lämpligt sätt (Sandman & Nordmark, 2006). Studien visade att patienterna skall vara 
försäkrade att få den bästa möjliga vården där resurserna ges på ett rättvist sätt. Här av skall 
vårdarna kunna hantera etiska dilemman som uppkommer på ett reflekterande och 
genomtänkt sätt. Vid prehospitala krissituationer är det vanligt att etiska konflikter uppstår. 
Faktorer som stödjer detta är att det finns för lite resurser och personal, minskad tillgång till 
medicinsk-teknisk utrustning och brist på information (ibid). Sundström Wireklint och 
Dahlberg (2012) fann i sin studie att informationen som gick ut till ambulanspersonalen var 
mycket viktig. För att de skulle kunna utföra bästa tänkbara vård var det utav högsta prioritet 
att de inte fick fel information från larmcentralen och på så sätt få förutfattade meningar och 
dra fel slutsatser. Ambulanspersonalen upplevde en kamp mellan att vara säkra på den 
kommande vårdsituationen samtidigt som de inte riktigt visste vad som väntade. De var 
förberedda på det oförberedda. Vidare visade studien att den bästa och mest tillförlitliga 
informationen om patienten och dennes tillstånd bara kunde komma från patienten själv 
(ibid).  

Sandman och Nordmark (2006) menade att vidare faktorer som stödjer svårigheterna i 
prehospital vård var att patienten skulle vårdas där denne lever sitt normala liv, vårdandet 
kunde ske på allmän plats eller att ambulanspersonalen anlände där ett brott begåtts. Detta 
hade därför en potential risk att resultera i etiska konflikter där den prehospitala personalen 
var tvungna att möta svåra prioriteringar mellan värderingar och normer som kunde te sig 
förvirrande och kunde få långsiktiga konsekvenser, för såväl ambulanspersonalen som 
patienten eller anhöriga. För personalen kunde konsekvenserna innebära att beslut togs som 
inte motsvarade den egna moralen och på sätt försvårade liknande beslut i framtiden. För 
patienten kunde de långsiktiga konsekvenserna bli svåra, medicinskt, då de inte ville ta emot 
den vård som erbjöds och som patienten var i behov av eller då de inte ville samarbeta med 
personalen (ibid).  

Larsson och Engström (2013) visade att det var mycket viktigt med förberedelser i 
ambulansen på väg till patienten med hjärtstopp, genom att i tankarna gå igenom utrustning, 
riktlinjer och den givna informationen på patienten. Även uppdelningen av arbetet var viktigt 
och dessutom ställdes frågan om HLR var påbörjad och av vem. Ofta upplevdes en rädsla 
inför ansvaret att påbörja HLR på grund av de anhörigas åsikter. Då HLR inte påbörjades 
upplevdes ändå ansvaret viktigt att få göra situationen så värdig som möjligt. Känslan att HLR 
inte skulle vara meningsfull fanns där ibland men också rädsla att inte göra rätt. Deltagarna 
pratade ofta med kollegorna efter ett hjärtstopp för att göra en genomgång av situationen, hur 
de hade agerat och för att lära sig och kunna göra det bättre nästa gång (ibid).  

Bremer, Dahlberg och Sandman (2012) beskrev att etisk kompetens handlar om att beskriva 
förmågan att tackla etiska problem, att förstå vad ansvar är, att tänka och att agera på ett sätt 
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som är moraliskt försvarbart. För att på så sätt kunna ta hänsyn till alla relevanta värderingar, 
principer, intressen, känslor, uppdrag och behov som sjuksköterskan möter i sitt arbete. 

Det handlade om en kognitiv process där sjuksköterskan definierade och var medveten om 
etiska dilemman och hur hon skulle agera utifrån dessa (ibid).  

Ambulansorganisationen har riktlinjer som sjuksköterskan skall följa (Sandman & Nordmark, 
2006). Sjuksköterskan ska gå efter ett protokoll och ge en behandling. Ett sådant exempel var 
om HLR skulle påbörjas. De prehospitala sjuksköterskornas egna personliga åsikter kunde 
komma i konflikt med organisationens guidelinjer och protokoll. För att kunna möta dessa 
etiska konflikter på bästa sätt behövdes verktyg för att fatta de bästa besluten ur etisk 
synpunkt. Vårdarna i de prehospitala kristeamen kunde få ta beslut som annars kvalificerade 
läkare fick ta (ibid). En svensk studie där sju ambulanssjuksköterskor intervjuades visade att 
när patienterna hade tydliga tecken på att de var döda togs beslut att avstå från HLR enligt 
riktlinjer (Larsson & Engström, 2013). Även om det fanns riktlinjer utmanades 
ambulanspersonalen i beslutet om HLR. Beslut kring HLR från läkare eller ambulanspersonal 
att fortsätta eller avsluta HLR var influerade av faktorer som inte hade med patientens 
kliniska status att göra. Det kunde handla om personalens kunskap om avslut relaterat till 
riktlinjerna, övertygelse de hade om återupplivning, hur familjen kom att påverkas 
känslomässigt och var det aktuella hjärtstoppet var inträffade, t.ex. i hemmet, på sjukhem eller 
på offentlig plats. Riktlinjerna som fanns vid hjärtstopp påverkade också beslutet att avsluta 
HLR (Bremer et al., 2012). 

I en studie av Grudzen et al. (2007) framkom det att ambulanspersonalens enda anledning att 
avstå från HLR vid hjärtstopp utan trauma var tydliga tecken på död eller då ett dokument om 
0 HLR var att tillgå på plats. En expertpanel sammanställdes för att undersöka och 
sammanställa lämpliga kliniska indikatorer som skulle kunna hjälpa ambulanspersonalen att 
inte påbörja HLR på svårt sjuka patienter. Indikatorerna ansågs som lämpliga då potentiella 
fördelar vägde starkare än skadan på patienten eller närstående. Resultatet blev 28 indikatorer 
bland annat tre tecken på död, 0 HLR och en kombination av asystoli och svår eller terminal 
sjukdom (ibid).  

Saevareid och Balandin (2011) undersökte sjuksköterskors tankar och inställningar till HLR 
på de allra äldsta patienterna. Studiens resultat visade att sjuksköterskor kände trygghet i ett 
dokument som bekräftade att HLR inte skulle påbörjas, detta beskrevs som ett 0 HLR-
dokument. 9 av 10 deltagare i studien kunde inte se det som etiskt försvarbart att starta HLR 
på en patient som var över 85 år. Med hjälp av dokumentet skulle etiska dilemman kunna 
undvikas och rädslan inför HLR som inte skulle ge god livskvalitet minskas (ibid). 

Nordby och Nöhr (2011) gjorde en studie med syfte att förstå hur ambulanspersonalen 
uppfattade etiska svårigheter vid HLR på patienter med cancer. De femton deltagarna var alla 
överrens om att beslutet om HLR skulle tas utifrån säker fakta. I ambulansverksamheten fanns 
inte tillgång till patientjournaler. Informationen om patienten skulle enligt en deltagare vara 
”bulletproof” (”vattentät”). Vid minsta osäkerhet skulle alltid HLR påbörjas. 
Ambulanspersonalen menade att beslutet om HLR på patienter med cancer alltid involverade 
etiska dilemman. En av deltagarna beskrev att ett 0 HLR beslut måste vara aktuellt eftersom 
patientens tillstånd kunde förändras snabbt och även till det bättre. (ibid). 

I USA gjordes en studie innan införandet av en ny policy där ett muntligt 0 HLR beslut av 
anhöriga skulle bli möjligt och lagligt (Grudzen et al., 2009a). Denna kvantitativa studie 
behandlade 897 hjärtstopp, varav 6% hade ett 0 HLR dokument och ca 5% av HLR-försöken 
hade kunnat undvikas om anhöriga hade hittat dokumenten. Den verbala policyn ansågs som 
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en möjlighet att undvika HLR när detta var patientens önskan och inget skriftligt dokument 
hade utfärdats (ibid). Ett år senare gjordes av samma forskargrupp en undersökning hur 
ambulanspersonalens åsikter och utmaningar såg ut sex månader efter denna verbala policy´s 
införande (Grudzen et al., 2009b). Deltagarna var positiva till att de inte behövde påbörja 
HLR och att de kunde besluta om att avsluta HLR. Det framkom att ambulanspersonalen 
kände sig berättigade att ta beslut om HLR och de kände att policyn förenklade 
ambulanspersonalens beslut och ansågs kunna vara till fördel för alla inblandade. De kände att 
ett verbalt 0 HLR-beslut borde väga tyngre än riskerna och de enda undantagen torde vara när 
anhöriga inte var känslomässigt beredda att ta ansvar för kroppen eftersom policyn även 
innebar att kroppen lämnades kvar på plats (ibid). Ännu ett år senare gick forskarna vidare 
och undersökte om det hade skett några förändringar i antalet ej påbörjade HLR-försök efter 
införandet av verbal 0 HLR-policy (Grudzen, Hoffman, Boscardin, Lorentz & Aesch, 2010). 
Policyn visade sig förenkla för anhöriga och förändra och underlätta för ambulanspersonalen i 
beslutet om HLR: Resultatet visade en tydlig minskning av påbörjade HLR-försök dels för att 
ambulanspersonalen hade en ny riktlinje och dels för och att de anhöriga vågade och kunde 
uttala sig om hur patienten ville ha det och att detta räknades som dokument (ibid). 

Vandravala, Hampson, Daly, Arber och Thomas (2006) undersökte om livskvalitet och HLR. 
Deltagarna i studien var 48 patienter på sjukhus i åldern 65+.  Syftet med studien var att 
analysera deras syn på faktorer gällande beslut av återupplivning.  Här togs olika dilemman 
upp i beslutsfattande gällande HLR: Livskvalitet (medicinsk kondition, mental vs fysisk 
kapacitet, ålder och åldrande och belastning eller ansvar på anhöriga ), andras involverande 
(från läkare eller familj), kontra förlorande av självbestämmande. Läkarens och familjens 
deltagande kunde leda till att autonomin försvann. Majoriteten av deltagarna menade att 
beslut om HLR skulle genomföras om individen kunde njuta av livet innan HLR och om det 
gick att tänka ut om patienten kunde ha ett innehållsrikt liv efter HLR. HLR beslutet hamnade 
i ett dilemma när det var oklart hur patienten hade mått innan HLR samt när det var ovisst hur 
personen skulle klara av en HLR-situation. Livskvaliteten definierades av hur patienten 
mådde psykiskt och fysiskt samt vilken medicinsk kondition hon var i och om patienten var 
en belastning för andra. Alla dessa faktorer kunde bidra till olika dilemman i beslutsfattande. 
Det handlade om individens hälsostatus. Hos en patient med en palliativ sjukdom övervägdes 
beslutet om 0 HLR och när patienten var väsentligen frisk skulle HLR tillämpas. Hänsyn togs 
till patientens sjukdomshistoria. De som hade haft fler sjukdomar hade en lägre sannolikhet 
att klara av HLR och de som var mer friska skulle klara av HLR bättre (ibid). 

 

Etiskt ansvar och dilemma gällande anhöriga 

En studie av Belpomme et al. (2012) belyste läkares och sjuksköterskors syn på att anhöriga 
var närvarande vid hjärtstopp. Läkarna hade lättare för att acceptera att de anhöriga var 
närvarande vid hjärtstopp än sjuksköterskorna. Detta förklarades genom att läkaren var 
fokuserad på behandlingen av patienten. Läkaren var även mer mån om att lugna ner 
räddningsteamet för att kunna prestera så bra som möjligt. Sjuksköterskorna i studien var 
rädda att de anhörigas bild av patienten skulle bli förstörd. Sjuksköterskorna var också måna 
om hur lång tid livräddningen tog och hur detta skulle upplevas av familjen. Det visade sig 
också att ju bättre självförtroende en sjuksköterska hade ju mer öppen var hon för att anhöriga 
var närvarande. Europa tenderar till mer öppenhet för att erbjuda anhöriga att få närvara vid 
livräddning men det förekommer ofta att anhöriga blir tillsagda att lämna när HLR skall 
genomföras.  De flesta prehospitala akutsjukvårdsteamen var motvilliga till att anhöriga 

8 
 



   

närvarade vid hjärtstopp om det inte gällde HLR på barn.  90 % av deltagarna trodde att om 
anhöriga var närvarande vid hjärtstopp kunde det skapa psykologiskt trauma för familjen. 70 
% menade att dessa situationer kunde påverka tidslängden av återupplivningen och 68 % av 
de svarande trodde att det påverkade det prehospitala teamets koncentration. Av de svarande 
var 59 % medgörliga till att genomföra hjärtstopp då anhöriga var med men bara 27 % var 
villiga att bjuda in anhöriga att vara rutinmässigt med. Det ansågs också att HLR med 
åskådare innebar en rädsla som var naturligt kopplad till känslan av att misslyckas och att inte 
kunna leva upp till alla de förväntningarna som de anhöriga hade på sjuksköterskan (ibid). 

Nordby och Nöhr (2011) fick i sin studie fram att det fanns etiska dilemman med anhöriga 
närvarande vid HLR men att dessa i de flesta fall kunde lösas genom lugn och god 
kommunikation. Deltagarna menade att med tiden och erfarenheten utvecklades förmågan att 
tala med och förstå anhöriga. Svårigheterna i kommunikationen ansågs öka när personalens 
egen osäkerhet och brist på kunskap tog överhand (ibid).  

Jack et al.( 2013) beskrev att det var viktigt att ha självförtroende för att möta människor i nöd 
och att kunna lyssna samtidigt som att kunna vara tyst. Vidare presenterade han i sin studie 
vikten av god kommunikation för att dels kunna bemöta patienter och anhöriga men även för 
att kunna bemästra svåra situationer tillsammans med kollegor (ibid).  

Larsson och Engström (2013) fann i sin studie att svenska sjuksköterskor fokuserade på 
patienten och HLR. De menade att de anhöriga kom i andra hand. De hänvisade även till att 
när situationen var under kontroll var det lämpligt att en personal tog hand om anhöriga. De 
fick då information om hur patienten hade vårdats under HLR. Det var delade meningar 
huruvida anhöriga skulle vara närvarande vid HLR, men så länge de inte var i vägen kunde 
det fungera. En av deltagarna menade att om de anhöriga fick vara med kunde de se att 
ambulanspersonalen hade gjort allt de kunde. Känslan att HLR inte skulle vara meningsfull 
fanns ibland men även rädslan att inte göra rätt eller att inte kunna tillgodose anhörigas 
önskningar (ibid).  

Bremer et al. (2012) beskrev att ambulanspersonalen kände ett ansvar för omvårdnaden av 
både patienten och anhöriga. De tio deltagarna i studien var medvetna om att de var tvungna 
att prioritera mellan patientens bästa och de närståendes bästa. Det var viktigt att 
ambulanspersonalen hade förmåga att växla mellan närhet och distans och kompetens att möta 
de känslomässiga uttrycken från de anhöriga samt att respektera sin egen sårbarhet (ibid). 

Vidare visade Bremer et al.`s (2012) studie att förmågan att känna igen eller svara på 
människors existentiella frågor var absolut nödvändig. Närvaron av familjemedlemmar ställde 
höga krav på flexibilitet från att ta hand om patienten till de anhöriga och framkallade ett 
behov av etisk kompetens. Känslan av otillräcklighet upplevdes större då ansvaret blev 
tilltagande och omvårdnaden även gällde anhöriga. Deltagarna i studien upplevde känslan av 
att inte vara professionell när de var tvungna att lämna familjemedlemmar innan de visste hur 
resultatet skulle bli (ibid).  

En studie av Sandman och Nordmark (2006) visade att vid de flesta gånger närvarade en eller 
flera anhöriga vid ett prehospitalt hjärtstopp. Det kunde också finnas andra människor som 
inte var anhöriga som såg på vid en hjärtstopp-situation och då uppstod ett etiskt dilemma. 
Det kunde vara så att utomstående ville att patienten skulle flyttas från platsen men att 
närstående vägrade (ibid).   

Bremer et al. (2012) fick även fram att i hjärtstoppsituationen fick ambulanspersonalen 
alternera mellan att ta hand om patienten på ett välstrukturerat rationellt sätt till att ge direkt 
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känslomässig respons till de anhöriga genom deras eget omdöme eller finkänslighet.  Med 
sådana känslomässiga gensvar menade deltagarna i studien att det kunde bli fel i 
beslutsfattandet kring patientens omvårdnad, eller bli missriktad hjälpsamhet eller ge de 
anhöriga falskt hopp. Vidare visade studien att balansen mellan tolkande resonemang och 
känslomässig respons i beslutstagandet kunde bero på vilket tillstånd de närstående hade varit 
i. Ofta ingav det hopp till de drabbade om beslutet togs att fortsätta med HLR. Beslut som 
fattades kom att påverka patientens familj samt omvårdnaden som gavs av personalen (ibid).  

Larson och Engström (2013) beskrev i sin studie att det ofta fanns svårigheter t.ex. om 
patienten var yngre eller ett barn. De sju ambulanssjuksköterskorna såg ett etiskt dilemma då 
de skulle fortsätta med HLR och köra patienterna till akutmottagningen även om de insåg att 
det var för sent. I en granskning av etiska konflikter som ambulanspersonalen beskrev, 
handlade det om de anhörigas olika önskemål. Ibland gjordes HLR för familjens skull som 
kunde sluta i en konflikt mellan patientens önskemål och de anhörigas önskemål (ibid).  Det 
framkom i en tidigare studie att ambulanspersonal som jobbat i mindre än tio år kunde 
fortsätta med HLR även när patienten inte gick att rädda (Bremer et al., 2012).   

Fem deltagare i Nordby och Nöhr´s (2012) studie hade erfarenheter av att HLR påbörjades på 
grund av anhörigas önskan men att de under tiden försökte prata med anhöriga och långsamt 
avsluta. Konflikten mellan den egna moralen och de negativa konsekvenserna fanns tydligt 
beskrivet. Ambulanspersonalen menade att de kunde förlora jobbet om de inte “hade ryggen 
fri” (ibid). Larsson och Engström (2013) beskrev sin studie känslan av att HLR inte skulle 
vara meningsfullt men i rädsla att inte göra rätt eller på grund av önskan från anhöriga 
påbörjades HLR ändå (ibid).  

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion  

Studien inleddes med en ostrukturerad översiktssökning för att få en uppfattning av vad som 
var skrivet om ämnet. Under de första sökningarna upptäcktes svårigheter att hitta artiklar 
med prehospital framtoning varför författarna diskuterade att stryka just ”prehospitalt” i 
syftet. Då detta egentligen var det stora intresset utvecklades sökorden och det gjordes bredare 
sökningar. Flera artiklar hittades från den prehospitala verksamheten, varför det ursprungliga 
syftet behölls. 

Sökningar i Cinahl visade sig med oanvändbara resultat eftersom de flesta var skrivna på 
nordiska språk.  Endast en artikel som hittades i Cinahl motsvarade syftet i studien, denna 
fanns dock bara skriven på spanska. Då togs beslutet att använda PubMed istället. Det sågs 
som en svaghet i studien att enbart PubMed användes. Vid de flesta sökningarna användes 
MeSH-termer och endast vid ett tillfälle användes fritext ord. Med hjälp av fritextordet 
hittades två artiklar och detta var en styrka i studien då kombinationen tillsammans med 
MeSH-termer gav en bred och syftesinriktad sökning.  

Artiklar publicerade inom tio år uppfattades som relevant, då det skett en stor utveckling inom 
ambulanssjukvården de senaste tio åren. I PubMed ställdes kriterierna in på language: english 
och text avalibility: abstract avaliable för att göra ett relevant artikelval av resultatartiklar.  
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Artiklar som handlade om hjärtstopp och barn och hypotermi behandling eller nedkylning i 
samband med hjärtstopp valdes bort redan då titlar lästes igenom. Likaså exkluderades artiklar 
innehållande organdonation i samband med hjärtstopp. Den prehospitala verksamheten 
varierar stort över hela världen därför exkluderades även studier gjorda i Asien, Australien 
och New Zeeland.   

För att granska de arton artiklar som framkom i urval 1 användes granskningsmallar. Det 
bedöms som en styrka eftersom att alla artiklar som användes i resultatet var av hög eller 
medel kvalitet vilket styrker den vetenskapliga trovärdigheten. Resultatartiklarna var från 
Sverige, Norge, Storbritanien, Frankrike och USA och var etiskt granskade. De utländska 
artiklarnas resultat var jämförbart med de svenska artiklarnas och resultatet kunde 
generaliseras på ländernas population. Fyra artiklar från Sverige bedöms som en styrka i 
denna litteraturstudie eftersom ambulanspersonalen i Sverige till stor del består av 
sjuksköterskor. Det visar även att Sverige är aktuell i forskning vilket förbättrar den 
evidensbaserade omvårdnaden för sjuksköterskan.   

Resultatet med nio kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar bedömdes som en fullgod 
datainsamling för att kunna uppnå syftet med studien. En artikel återfanns i alla sökningar, 
Bremer et al. (2012) som hade syftet att fördjupa sig i ambulanspersonalens erfarenhet av att 
ta hand om de efterlämnande sörjande till patienter med plötsligt hjärtstopp. Denna artikel har 
gett stor inblick i hjärtstopp och närstående och därför har den återkommit ofta i hela 
resultatet. En styrka i artikelvalet var att de var mycket aktuella och bra relaterade till svensk 
ambulansverksamhet. En artikel var dessutom under publikation när databassökningen 
gjordes och under uppsatsens skapande gick den i tryck. Artikeln av Larsson och Engström 
(2013)  är dessutom den nyaste studien som gjorts motsvarande syftet. 

Artiklarna lästes och analyserades ett flertal gånger vilket ses som en styrka. Artiklarna 
intervjuades med hjälp av de tre frågeställningarna: Vilka etiska dilemman ställs 
ambulanspersonalen inför vid prehospitalt hjärtstopp? Hur kan sjuksköterskan påverka 
bedömningen i en hjärtstoppssituation ur ett etiskt perspektiv? Vad har sjuksköterskan som 
arbetar inom ambulansverksamheten för etiskt ansvar när det gäller hjärtstopp? Hela tiden 
diskuterades texten i artiklarna utifrån syftet och för att få struktur delades resultatet slutligen 
in i två teman. Ett försök gjordes att ha fler uppdelningar gjordes men då uppstod en svårighet 
att undvika upprepningar eftersom dessa teman tenderade att gå in i varandra vad gäller 
innehåll. Vid analysen av artiklarna eftersträvades ett försök att vara textnära och personliga 
tolkningar undveks.  

 

Resultatdiskussion  
Sjuksköterskan verksam i Sverige bär ett ansvar att ha ett reflekterande etiskt lämpligt sätt 
(Sandman & Nordmark, 2006). Etisk kompetens handlar om att beskriva förmågan att tackla 
etiska problem, att förstå vad ansvar är, att tänka och att agera på ett sätt är moraliskt 
försvarbart (Bremer et al., 2012). Att vara etiskt kompetent i vården innebär att aktivt kunna 
förstå och reflektera över ett etiskt dilemma och utifrån sitt tänkande kunna utföra en 
handling. Kompetensen ska komma något eller någon till godo. För att kunna utveckla en 
etisk kompetens krävs det erfarenhet, utbildning och en självsäkerhet i professionen hos 
sjuksköterskan.  
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Sjuksköterskan skall kunna hantera etiska dilemman som uppkommer på ett reflekterande och 
genomtänkt sätt (Sandman & Nordmark, 2006). Etiken ska alltid vara delaktig i 
sjuksköterskans arbete både i handling och i tankarna. Det finns inte många moment eller 
handlingar i det dagliga yrkesutövandet som inte medför ett eller annat etiskt beslut för 
sjuksköterskan. Det prehospitala hjärtstoppet är bara en av många situationer som kräver ett 
etiskt och moraliskt tänkande. 

För att sjuksköterskan ska kunna utföra bästa tänkbara vård behövs god information och bra 
förberedelser (Sundström Wireklint & Dahlberg, 2012; Larsson & Engström, 2013). 
Förberedelser i ambulansen på väg till patienten med hjärtstopp görs genom att i tankarna gå 
igenom utrustning, riktlinjer och den givna informationen om patienten (Larsson & Engström 
2013). Diskussionen med teamkollegan är då mycket viktig och ofta målas ett scenario upp 
och med hjälp av det görs förberedelserna. Riktlinjer och behandlingsanvisningar genomgås 
och vid behov tas vidare kontakt med SOS för kompletterande uppgifter. 

Det är då av högsta prioritet att ambulanspersonalen inte får fel information från 
larmcentralen och på så sätt får förutfattade meningar eller drar fel slutsatser (Sundström 
Wireklint & Dahlberg, 2012). Det är även viktigt för sjuksköterskan att få information om 
HLR redan är påbörjad och av vem (Larsson & Engström, 2013). En påbörjad HLR och en 
tidigarelagd defibrillering är avgörande för både patienten och ambulanspersonalen. 
Samarbetet med räddningstjänsten är idag långt framskridet och det är av stor vikt att ta till 
vara på resurserna hos räddningstjänsten. Det är de som ibland är först på plats vid hjärtstopp, 
då tillgången på ambulanser är reducerade och närmaste ambulans är längre bort.  

Ambulansorganisationen har riktlinjer som sjuksköterskan skall följa (Sandman & Nordmark 
2006). Även om det finns riktlinjer, utmanas ambulanspersonalen i beslutet om HLR. Ett 
beslut om att påbörja eller inte påbörja, att fortsätta eller att avsluta HLR kan påverkas av 
olika faktorer. Den tjugonde maj 2013 kom det ut nya etiska riktlinjer (Etiska riktlinjer för 
hjärt-lungräddning (HLR), 2013). Syftet med riktlinjerna är att förtydliga de etiska aspekter 
som existerar i beslutet om HLR ska påbörjas eller inte vid ett hjärtstopp. Förhoppningen är 
att riktlinjerna ska ligga som stöd för läkare och sjuksköterskor att kunna göra etiskt 
försvarbara beslut i frågor som rör HLR. Ett kapitel beskriver etiska riktlinjer utanför sjukhus. 
Grundprincipen att ambulanspersonalen alltid ska påbörja HLR vid plötsligt oväntat 
hjärtstopp, kompletteras med följande: ”Ambulanspersonal kan på vuxna avbryta HLR på 
platsen för hjärtstoppet om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda, under förutsättning 
att det inte finns skäl att misstänka att patienten är förgiftad, nedkyld, gravid eller har varit 
med om ett drunknings-tillbud: Hjärtstoppet var obevittnat, HLR har inte utförts av personer 
på platsen, det tog mer än 15 minuter från det att ambulanspersonal tog emot larmet tills de 
kom fram till patienten, och arytmin som ambulanspersonal registrerade vid ankomsten var 
asystoli. Ambulanspersonal kan också avbryta HLR på vuxna om asystoli förelegat 
kontinuerligt trots att avancerad HLR utförts under minst 20 minuter” (ibid, s. 8).  De nya 
riktlinjerna känns viktiga för sjuksköterskan och de skulle kunna underlätta ett 
ställningstagande. Ambulanspersonalen har dessutom alltid möjlighet att konsultera en läkare 
och därigenom få ”ryggen fri”.  
 
Enligt Bremer et al. (2012) kan svårigheterna kring ett beslut vid HLR påverkas av brist på 
kunskap relaterat till riktlinjer, var hjärtstoppet inträffar, hur familjen reagerar och 
ambulanssjuksköterskans egen övertygelse om återupplivning (ibid). De prehospitala 
sjuksköterskornas egna personliga åsikter kan komma i konflikt med organisationens 
guidelinjer och protokoll (Sandman & Nordmark, 2006). Sjuksköterskor känner en trygghet i 
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ett dokument som bekräftar att HLR inte ska påbörjas på de allra äldsta och svårt sjuka 
patienter (Saevareid & Balandin, 2011; Nordby & Nöhr, 2011; Vandravala, Hampson, Daly, 
Arber & Thomas, 2006). Det krävs en oerhörd säkerhet och kunskap hos sjuksköterskan för 
att kunna ta beslut om att HLR inte ska påbörjas eller då pågående HLR bör avslutas. Det är 
viktigt att kommunikationen i teamet fungerar och att alla är överens. Vid osäkerhet hos minst 
en i teamet bör HLR påbörjas och transport till sjukhus för vidare beslut göras. För att alla i 
teamet ska vara samspelta och ha samma förutsättningar krävs adekvat utbildning och 
uppföljning. 
 

En verbal 0 HLR policy anses som en möjlighet att undvika HLR när detta är patientens 
önskan och inget skriftligt dokument utfärdats (Grudzen et al., 2009). Tre studier gjordes i 
samband med policyn, innan, under och efter införandet. Slutresultatet blev att 
ambulanspersonalen kände sig säkrare i sitt beslut att påbörja respektive inte påbörja och 
fortsätta respektive avsluta HLR. Policyn förenklar för anhöriga och de vågar uttala sig om 
patientens önskningar och sista studien visar en tydlig minskning av påbörjade HLR-försök 
(Grudzen et al., 2009a; Grudzen et al., 2009b; Grudzen et al., 2010). Muntligt 0 HLR från 
anhöriga skulle kunna underlätta beslut gällande patienter som fått hjärtstopp. Frågan är om 
de anhöriga klarar av att hålla sig fokuserade i den akuta situationen där många känslor 
florerar. Hur förhåller sig sjuksköterskan om de anhöriga skulle ändra sig i en sådan situation 
när beslutet inte finns nerskrivet på ett papper? Även om sjuksköterskan är trygg i sin 
yrkesroll blir det etiska förhållningssättet inte helt lätt.  

Det finns etiska dilemman i att anhöriga är närvarande vid hjärtstopp och HLR (Nordby & 
Nöhr, 2011). I Bremer et al´s. (2012) studie framkom att det är viktigt att prioritera mellan 
patientens bästa och de närståendes önskan samtidigt som sjuksköterskan ska ha förmåga att 
kunna växla mellan närhet och distans. Det krävs en etisk kompetens för att samtidigt kunna 
respektera den egna sårbarheten. Det framkommer ofta en känsla av otillräcklighet (ibid). 

Vidare menar Bremer et al. (2012) att det är viktigt att inte ge anhöriga falska förhoppningar. 
Ett beslut om att fortsätta HLR kan inge hopp och beslutet kan komma att påverka patientens 
familj samt omvårdnaden som ges av ambulanspersonalen (ibid). Ibland påbörjas HLR på 
grund av anhörigas önskemål (Larsson & Engström, 2013; Nordby & Nöhr, 2012). Det finns 
etiska dilemman med anhöriga närvarande vid HLR men att dessa i de flesta fall kan lösas 
genom lugn och god kommunikation (Nordby & Nöhr, 2012; Jack et al., 2013). En 
förhoppning om att HLR ska vara framgångsrik finns ofta hos de anhöriga. Det är 
ambulanspersonalens uppgift att i sin professionalitet kunna informera, trösta och hjälpa de 
anhöriga i sin oro. 

Det finns delade meningar om anhörigas närvaro vid hjärtstopp och HLR. Många 
akutsjukvårdsteam, däribland sjuksköterskor, är motvilliga till att anhöriga ska vara 
närvarande dels för att det kan skapa ett psykologiskt trauma för familjen och dels för att det 
kan öka tidslängden för återupplivningen genom att koncentrationen hos personalen påverkas. 
Läkarna hade lättare att acceptera de anhörigas närvaro (Belpomme et al., 2012). Den franska 
studiens resultat stärks inte av någon av de svenska studierna. Det är inte heller något som 
diskuteras öppet bland sjuksköterskor utan snarare försöker alla inblandade optimera 
situationen för de anhöriga. Att stödja HLR med närvaro av anhöriga framkallar en vidare 
etisk diskussion där fördelar och nackdelar bör vägas mot varandra. Önskan av ett värdigt 
omhändertagande står alltid i centrum och att de anhöriga ska kunna få vara delaktiga i och få 
den information och tröst de är i behov av måste ligga i både läkaren och i sjuksköterskans 
intresse.  
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Larsson och Engström (2013) har gjort en av de senaste studierna i Sverige och menar att 
svenska sjuksköterskor prehospitalt fokuserar på patienten och HLR och att de anhöriga 
kommer i andra hand. Så länge de inte är i vägen kan de närvara och på så sätt se att 
ambulanspersonalen gör allt de kan för att ge god vård (ibid). Bremer et al. (2012) fann 
istället att ambulanspersonalen känner ansvar för omvårdnaden av både patienten och de 
anhöriga och att det ställer höga krav på flexibilitet och etisk kompetens (ibid). 

I den prehospitala verksamheten förekommer det ofta att anhöriga är närvarande vid 
hjärtstopp och HLR, åtminstone så länge behandlingen sker på plats. De anhöriga bör ses som 
en tillgång, det är de som sett och varit med vid händelsen från början. Det är de anhöriga som 
kan ge information som är viktigt för sjuksköterskan för att behandling och fortföljande 
omvårdnad ska bli så god som möjligt. Det kan ibland vara mindre etiskt försvarbart att låta 
anhöriga vara med då det kan se hemskt ut vid HLR, ”en LUCAS som trycker ihop 
bröstkorgen, en tub i luftvägen, sjuksköterskor och läkare som sticker patienten till höger och 
vänster och därtill många slangar”. För att anhöriga inte ska få en sista traumatisk bild av 
patienten bör sjuksköterskan även här använda sin etiska kompetens genom att tänka, förstå 
och handla. Då anhöriga är närvarande eller ser en del av HLR-situationen är det viktigt att de 
får allting förklarat och har någon som lyssnar på deras frågor. Det är läkaren som ger besked 
och ger stora delar av informationen åt anhöriga på sjukhus. I ambulansverksamheten ser det 
annorlunda ut för de HLR situationer som utförs i hemmet. Där måste ambulanspersonalen 
vara kompetent och ge den information som annars läkaren ger.  

Sjuksköterskan har ett ansvar för att vården som ges skall vara av god kvalitet. Sjuksköterskan 
ska följa den etiska koden där hon primärt ska ge människan vård (Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF), 2010). Eftersom hjärtstopp sker plötsligt ställs det höga krav på 
ambulanspersonalen inför, under och efter hjärt- lungräddning. Ambulanspersonalen måste 
utveckla en lyhördhet för att kunna alternera mellan aktiv behandling i form av HLR och 
omvårdnad och förståelse för de närståendes många frågor och oro. Varje sjuksköterska ska i 
sitt bemötande ta ett moraliskt ansvar (SSF, 2007) och det är upp till varje sjuksköterska att 
tillämpa den etiska koden för att individuellt eller tillsammans med kollegor vidareutveckla 
god omvårdnad genom att föra den etiska diskussionen vidare (Willman, Stoltz & Batsevani, 
2010). När etik diskuteras i sjukvårdssammanhang handlar det om att komma fram till den 
bästa vården för patienten. Etiska dilemman kommer inte att minska i ambulansverksamheten 
men det är upp till var och en av sjuksköterskorna att med hjälp av erfarenhet och utbildning 
försöka minska etiska konflikter och dilemman på bästa sätt. 

 

Konklusion och Implikation 

Sjuksköterskan ställs inför etiska konflikter vid prehospitalt hjärtstopp. Ju mer erfarenhet 
sjuksköterskan har, desto tryggare är hon vid situationer där patient och närstående skall tas 
om hand. Det etiska ansvaret vid prehospitalt hjärtstopp får ambulanspersonalen att alternera 
mellan att ta hand om patienten och att ge respons till de anhöriga. Sjuksköterskan måste vara 
rationell och emotionell både gentemot patienten och närstående. De sista fem åren har det 
gjorts aktuell forskning i ambulansverksamheterna i Sverige vilket ses som stora framgångar. 
Sjuksköterskan är beroende av forskning i etikrelaterande ämnen och framförallt i 
ambulanssjukvården behövs framtida studier då den prehospitala vården snabbt har utvecklats 
från att vara en transportverksamhet till att idag utföra avancerad akutsjukvård i bilarna på 
väg till sjukhus. Vidare forskning vore önskvärt när det gäller värderingar och normer, för att 
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hjälpa sjuksköterskan i den prehospitala miljön att komma fram till rätt beslut hur patienten 
och de anhöriga skall tas om hand vid hjärtstopp. 

Kravet på sjuksköterskans medicinska och etiska kompetens har ökat drastiskt samtidigt som 
mer avancerad vård utförs i hemmet och i ambulanserna. Ett framtida projekt borde vara att 
undersöka hur stor andel av sjuksköterskorna eller ambulanssjuksköterskorna som har ett 
etiskt förhållningssätt inför ett hjärtstopp och vidare hur dessa nya etiska riktlinjer kommer att 
påverka beslutet kring HLR prehospitalt. 

Dock är varje situation unik och det ser aldrig likadant ut varför ambulanspersonalen alltid 
måste vara förberedda på det oväntade. En möjlighet till förbättring för sjuksköterskan i 
ambulansen skulle vara en form av journalsystem som är kopplat till sjukhusen. För att kunna 
förbereda sig på bästa sätt är information om patienten, hennes nuvarande tillstånd och ett 
eventuellt HLR beslut mycket viktigt. 

Förberedelser är viktigt för sjuksköterskan och kan optimeras, möjligen genom att 
informationen från SOS blir bättre.  Ofta är det oroliga, stressade och till och med chockade 
människor som larmar in och ger en version om vad som hänt. Detta är förstahands 
information som operatören på SOS ska kunna tolka och förmedla vidare till berörd 
ambulans. Att den informationen inte alltid är helt korrekt är lätt att förstå men kan den första 
informationen förbättras och i så fall hur? 

Det framkom i litteraturstudien att det ibland togs beslut att påbörja HLR även om patienten 
redan var död.  Detta gjordes på grund av rädsla för vad de anhöriga skulle tycka och 
resulterade i etiska dilemman för sjuksköterskan. I USA började den prehospitala 
verksamheten att jobba efter ett koncept med ”0-HLR” endast verbalt uttalat från anhöriga, ett 
koncept som blev mycket positivt mottaget av både personal och närstående.  

Just för att undvika de etiska dilemman som uppstår skulle det vara intressant och undersöka 
huruvida detta koncept skulle bli accepterat i de svenska verksamheterna och hur det skulle 
vara möjligt att förankra i Sveriges lagar.  

Efterarbetet är viktigt för att ambulanspersonalen ska kunna vidareutvecklas och inför nästa 
prehospitala hjärtstopp, på bästa möjliga sätt, kunna förbereda sig.
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Tabell 1. Sökordsöversikt   Bilaga A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord PubMed  
MeSH-term 
 

Hjärtstopp utanför sjukhus Out-of-Hospital Cardiac Arrest 
 

Hjärtstopp Cardiac Arrest 
 

Etik Ethics 
 

Etik* Ethic Nursing 
 

Ambulanspersonal Emergency Medical Technicians 
 

Do-Not-Resucitate (DNR) Resuscitation orders 
 

HLR Cardiopulmunary Resuscitation 
 

Anhöriga Family 
 

Swedish Ambulance *Manuell sökning 
 

 
 



   

Tabell 2. Sökhistorik   Bilaga B 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 
Operatorer 
 

Antal  
Träffar 

Lästa  
Abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

130219 PubMed Out-of-Hospital Cardiac 
Arrest, abstract available, 
published in the last 10 
Years, English 

344 25 5 3 

130219 PubMed Out-of-Hospital Cardiac 
Arrest AND Ethics, 
abstracts available, 
published in the last 10 
years, English 

6 4 1 1 

130222 PubMed Cardiac Arrest AND Ethic 
nursing, abstracts available, 
published in the last 10 
years, English 

12 3 3 2 

130222 PubMed Cardiac Arrest AND Ethics 
AND Relatives, abstract 
available, published in the 
last 10 years, English 

44 14 5 3 

130223 PubMed EMS AND DNR, abstracts 
available, published in the 
last 10 years, English 

7 4 2 2 

130413 PubMed Swedish Ambulance, 
abstract available, published 
in the last 10 years, English 

46 15 2 2 

 
 



   

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  Bilaga C1 
 

           

 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2011 
Sverige 
PubMed 

Bremer A. 
Dahlberg K. 
Sandman L. 

Balancing Between 
Closeness and 
Distance: 
Emergency 
Medical Services 
Personnel´s 
Experiences of 
Caring for Families 
at Out-of-Hospital 
Cardiac Arrest and 
Sudden Death 

Syftet var att 
fördjupa sig i 
ambulans-
personalens 
erfarenhet av att ta 
hand om de 
efterlämnade 
sörjande till 
patienter med 
plötsligt hjärtstopp. 

Kvalitativa intervjuer 
med femonologisk 
hermeneutisk 
tillvägagångssätt.  

Intervjuerna gjordes 
under 2007 med 10 
deltagare från 
ambulansteam i södra 
Sverige. De intervjuades 
fyra gånger under 40-
100 min.  

Eventuella bortfall 
redovisades inte.  

Ambulanspersonalen 
upplevde sig som 
otillräckliga när ansvaret 
blev större då de även 
skulle ta hand om de 
närstående. Ju mer 
erfarenhet de hade ju 
säkrare var de i de olika 
situationerna. I resultatet 
bekräftades hypotesen 
att personalens egen 
erfarenhet av någon 
förlust av närstående 
kunde underlätta 
människor i nöd och 
förbättra omvårdnad av 
de närstående i arbetet. 
Slutligen var ett möte 
med människor i nöd en 
akut och stressig 
situation för 
ambulanspersonalen. 

Hög 
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2007 
USA 
PubMed 

Grudzen C. 
Liddicoat R. 
Hoffman J. 
Koenig W.  
Lorenz K.      
Asch S. 
 

Devloping Quality 
Indicators for the 
Appropriatness of 
Resuscitation in 
Prehospital 
Atraumatic Cardiac 
Arrest 

Syftet var att få 
fram kliniska 
indikatorer som 
ambulanspersonal 
kunde använda för 
att bedöma när 
HLR- försök skulle 
göras och på vilka 
patienter som 
skulle profitera 
mest. 

Vetenskapligt framtagen 
fakta genom 
litteraturstudier 
presenterades för nio 
paneldeltagare. 41 
potentiella indikatorer 
togs ut. De bedömdes på 
en skala 1-9. Indikatorn 
ansågs som lämplig då 
potentiella fördelar 
vägde starkare än skadan 
på patienten eller 
närstående. 

Tydligt urval av 
indikatorer och deltagare 
i panelen redovisades. 

Bortfall av indikatorer 
presenterades. 

Resultatet blev 28 
indikatorer, bl.a. tre 
tecken på irreversibel 
död, 0 HLR status, 
kombination av asystoli 
och svår eller terminal 
sjukdom m.fl. Panelen 
rekommenderade fler 
liberala tecken än de 
som i då läget fanns i 
praktiken. Dessa 
indikatorer skulle kunna 
hjälpa 
ambulanspersonalen att 
ej påbörja HLR på svårt 
sjuka patienter.  

Medel 
 

 
 



   

Bilaga C3 
Publikationså
r 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskapli
g 
Kvalitet 

2009 
USA 
PubMed 

Grudzen C. 
Timmermans S. 
Koenig W.  
Torres J.  
Hoffman J. 
Lorenz K.      
Asch S. 

Paramedic and 
Emergency 
Medical 
Technicians 
Views on 
Opportunities 
and Challenges 
When Forgoing 
and Halting 
Resuscitation in 
the Field 

Syftet var att 
bedöma 
ambulanspersonalens 
perspektiv och beslut 
efter en policy 
ändring som tillät ej 
påbörjan eller avslut 
av HLR i ej trauma 
orsakade hjärtstopp 
prehospitalt.  

Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer 
med 36 deltagare i fem 
fokusgrupper, både 
ambulanssjuksköterskor 
och 
ambulanssjukvårdare.  
 
Urval mycket tydligt 
beskrivet <18 år och 
skulle ha jobbat minst 
ett år i Los Angeles 
distriktet. Vilken 
befattning, kön, stor 
eller liten station och 
hur många hjärtstopp 
de hade medverkat vid. 
 
Bortfall redovisas 
genom att de som hade 
en negativ inställning 
till policyn valde att 
inte ställa upp i 
intervjuerna. 
 

Deltagarna var 
positiva till policyn. 
De menade att beslutet 
om HLR förenklades 
och var till fördel för 
alla inblandade. 
Fördelen med att 
kunna luta sig mot ett 
verbalt 0 HLR vägde 
tyngre än riskerna. De 
fann undantag i när 
anhöriga inte var 
känslomässigt beredda 
att ta ansvar för 
kroppen på plats. 
Faktorer så som 
patientens kliniska 
bild, vetskap och 
kännedom om policyn, 
anhörigas 
känslomässiga 
tillstånd samt platsen 
för hjärtstoppet, 
avgjorde huruvida 
ambulanspersonalen 
kunde handla enligt 
policyn eller inte.  

Hög 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2013 
Sverige 
PubMed 

Larsson R. 
Engström Å. 

Swedish 
nurses´experiences 
of nursing patients 
suffering cardiac 
arrest 

Syftet var beskriva 
ambulanssjuksköters
kors erfarenhet av att 
vårda patienter med 
hjärtstopp. 

Kvalitativa intervjuer 
med sju ambulans-
sjuksköterskor under 
2011. 
 
Tydligt urval på en 
ambulansstation i 
södra Sverige. 

Ambulanssjuksköterskor
na tyckte det var mycket 
viktigt med adekvat 
förberedelse när de åkte 
på uppdraget. Likaså var 
det viktigt att få träning 
och utbildning i HLR. 
De fann att de etiska 
dilemman var om HLR 
skulle påbörjas och hur 
länge den skulle utföras 
med tanke på riktlinjer 
och patienters 
önskningar. Vidare var 
det viktigt att de 
anhöriga fick den 
uppmärksamhet de 
behövde av 
ambulanspersonalen. 
Debriefing efteråt ansågs 
som mycket viktigt för 
att lära sig inför nästa 
svåra etiska situation. 

Hög 

 
 



   

Bilaga C5  

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2011 
Norge 
PubMed 

Nordby Halvor The Ethics of 
Resuscitation: 
How Do 
Paramedics 
Experience 
Ethical 
Dilemmas When 
Faced  with 
Cancer Patients 
with Cardiac 
Arrest 

Syftet var att förstå 
hur 
ambulanspersonal 
uppfattar etiska 
svårigheter vid HLR 
på patienter med 
cancer. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer med fyra 
huvudfrågor. 
 
Urvalet gjordes 
randomiserat, 
inbjudningar 
skickades till 
deltagare ur en 
tidigare studie och 15 
valdes ut. Inget krav 
på erfarenhet av HLR 
och cancerpatient.  
 
Inga bortfall. 

Det etiska dilemmat 
var att beslutet om 
HLR skulle tas utifrån 
patientens tillstånd och 
ambulanspersonalen 
har inte tillgång till 
journaler. Vid minsta 
osäkerhet skulle HLR 
alltid påbörjas. Alla 15 
deltagare var överens 
om att man måste 
forma sina egna etiska 
och moraliska 
uppfattningar eftersom 
HLR på en patient med 
cancer alltid 
involverade etiska 
dilemman. 

Hög 

 

 

 

 

 

 
 



   

       Bilaga C6 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2011 
Norge 
PubMed 

Saevereid T.J 
Balandin S. 

Nurses´ 
perceptions of 
attempting 
cardiopulmonary 
resuscitation on 
oldest old people 

Syftet var att 
utforska 
sjuksköterskors 
tankar och 
inställningar till 
HLR på de allra 
äldsta patienterna. 

Intervjuer med 10 
sjuksköterskor under 
2009-2010. Öppna 
frågor.  
 
Urval var tydligt 
beskrivet.  
 
Alla delatagarna 
bjöds in till en andra 
intervju, där 4 
avböjde. 

Det kändes viktigt för 
sjuksköterskorna att ett 
beslut var fattat ang. 
HLR.  De önskade ett 
”0-HLR” dokument, 9 
av 10 skulle inte se det 
som etiskt försvarbart 
att starta HLR på en 
patient som var 85+. 

Hög 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2006 
Sverige 
PubMed 

Sandman L. 
Nordmark A. 

Ethical Conflicts 
in prehospital 
Emergency Care 

Syftet var att 
analysera och 
beskriva etiska 
konflikter hos 
ambulanspersonal i 
prehospital 
akutsituation. 

Intervjuer med sex 
fokus grupper med 29 
sjuksköterskor och 
ambulanssjukvårdare.  
 
Urval tydligt 
beskrivet. 
 
Eventuella bortfall 
redovisas inte. 

De etiska konflikterna 
som berörde det bästa 
för patienten, 
sjuksköterskans 
professionella roll och 
hennes etiska och 
moraliska inställning 
och kunskap dvs. egna 
ideal var beskrivna. 
Forskarna kom fram 
till att det påstådda i att 
prehospital vård skulle 
vara unik inte blir 
stärkt i denna studie. 
De menade dock att 
etiska dilemman var 
mycket vanliga i 
prehospital miljö. 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2011 
Sverige 
PubMed 

Sundström- 
Wireklint B. 
Dahlberg K. 

Being Prepared 
for the 
Unprepared: A 
Phenomenology 
Field Study of 
Swedish 
Prehospital Care 

Syftet var att visa 
hur 
ambulanspersonalen 
förbereder sig på 
sina dagliga 
uppdrag. 

En studie med 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. Det 
gjordes 
observationer, 
fältstudier och 
ostrukturerade 
intervjuer.  
2 Ambulans-
sjuksköterskor, 3 
Allmänsjuksköterskor 
och 6 Ambulans-
sjukvårdare deltog.   
 
5 av 
ambulanspersonalen 
exkluderades ur 
studien av två 
anledningar. 3 hade 
varit verksamma i 
mindre än 1 år på 
larmcentralen och 2 
var välkända av 
författarna. 
  

Tre viktiga 
beståndsdelar; 
förväntar en särskild 
situation, förväntar 
både oväntad och 
okänd situation och 
förmåga att anpassa sig 
till förändrad situation.  
Det krävs av 
ambulanspersonalen att 
vara alert, vaken, 
förberedd inför ett 
öppet och flexibelt 
möte med patienten 
samtidigt som de ska 
bevara lugn och 
professionalitet. 
I studien kommer det 
fram att ett problem är 
att informationen från 
SOS är bristfällig eller 
inte stämmer överrens 
med den situation som 
sedan verkligen är. 

Medel 

 

 

 
 



   

       Bilaga C9 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2006 
Storbritanien 
PubMed 

Vandrevala T. 
Hampson SE. 
Daly T. 
Arber S. 
Thomas H. 

Dilemmas in 
decision-making 
about 
resuscitation—a 
focus group 
study o folder 
people 

Syftet var att 
undersöka 
människors 
uppfattningar om de 
faktorer som styr 
beslutet om hjärt- 
och lungräddning. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Åtta fokusgrupper 
med sammanlagt 48 
patienter på sjukhus 
som deltog i åldern 
<65. 
 
Eventuella bortfall 
redovisas inte. 

Beslutet skulle 
involvera kompetenta 
läkare, patienten själv 
och om denne inte 
kunde tala för sig 
anhöriga. Dilemmat 
bakom livskvalitet var 
att en god livskvalitet 
efter HLR inte kunde 
garanteras. Dilemmat 
bakom att andra, läkare 
eller närstående, tog 
beslutet var att 
individuell autonomi 
kunde försvinna. 

Medel 

 

 

 

 

 
 

 
 



   

Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod Bilaga D1 
 

 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2012 
Frankrike 
PubMed 

Belpomme V. 
Adnet F. 
Mazariegos I. 
Beardmore M. 
Duchateau F-X. 
Mantz J.    
Ricard-Hibon A. 

Family 
witnessed 
resuscitation: 
nationwide 
survey of 337 
prehospital 
emergency 
teams in France 

Syftet var att 
bedöma erfarenheten 
och åsikter av 
ambulans-
sjuksköterskor 
angående närvaro av 
anhöriga vid HLR 
och för att jämföra 
läkare och 
sjuksköterskors svar. 

Anonyma 
frågeformulär 
skickades ut till all 
prehospital 
akutpersonal 
anställda vid 377 
MIC-enheter i 
Frankrike. 
Av 2689 svar, 
analyserades 2664, 
med hjälp av 
kvantitativa variabler. 
 
Bortfall var 25 svar 
på grund av bristande 
information. 

87% av de svarande 
hade utfört HLR med 
anhöriga närvarande, 
men endast 38% hade 
erbjudit dem att 
närvara. 90% ansåg att 
det  var en 
psykologisk/traumatisk 
upplevelse . Mertalet 
trodde att det kunde ha 
inflytande på längden 
av HLR eller att de 
anhöriga kunde störa 
personalens kon-
centration. Prehospital 
personal verkade 
stödja HLR med 
närvaro av anhöriga 
med var inte redo att 
erbjuda detta 
automatiskt. Studien 
har lett till att utveckla 
riktlinjer för HLR och 
anhöriga. 

Hög 

 
 



   

       Bilaga D2 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2010 
USA 
PubMed 

Grudzen C. 
Hoffman J. 
Koenig W. 
Boscardin J. 
Lorenz K.    
Asch S. 

The LA story: 
What happened 
after a new 
policy allowing 
paramedics to 
forgo 
resuscitation 
attempts in 
prehospital 
cardiac arrest 

Syftet var att 
undersöka om det 
hade skett någon 
förändring i antalet 
ej påbörjade eller 
avslutade HLR 
försök efter 
införandet av en 
verbal 0 HLR policy.  

Alla 
ambulansprotokoll 
från de första sju 
dagarna varje månad 
under aug 2006-jan 
2007 granskades, före 
och efter infördandet 
av policyn. 
Tydligt urval. 
Hjärtstopp utan 
trauma hos vuxna i 
Los Angeles 
Distriktet. 
Ambulansteamen var 
kallade till 9265 
hjärtstopp varav 94% 
utan trauma. 
 
Patienter yngre än 18 
år samt trauma och 
hjärtstopp 
exkluderades ur 
studien. 

Ambulanspersonalen 
var mycket positiva till 
den nya policyn. Ej 
påbörjade HLR och 
avslutad HLR på plats 
visade sig ha sjunkit 
markant. Genom 
hjälpen i en verbal 0 
HLR policy ökade 
ambulanspersonalens 
möjligheter att handla 
etiskt och värdigt 
genom att de påbörjade 
mindre antal HLR och 
genom att de avlutade 
fler på platsen. 

Medel 
 

 

 

 

 
 



   

       Bilaga D3 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2009 
USA 
PubMed 
 

Grudzen C. 
Koenig W. 
Hoffman J. 
Boscardin J. 
Lorenz K.      
Asch S. 

Potential Impact 
of a Verbal 
Prehospital 
DNR Policy 

Syftet var att 
fastställa 
förekomsten av 
skrivna 0 HLR-
dokument, antal 
återupplivningar, 
lokalisation för 
hjärtstopp och 
tillgänglighet av 
närstående vid 
hjärtstopp utan 
trauma innan en ny 
HLR policy. 

Alla 
ambulansprotokoll 
från de första sju 
dagarna varje månad 
under aug 2006-jan 
2007 granskades på 0 
HLR dokument, 
lokalisation såsom i 
hemmet, på sjukhem 
eller på offentlig 
plats, närvaro av 
närstående samt om 
HLR utförts eller 
inte.  
Tydligt urval, med 
definition på HLR, 
antalet hjärtstopp. 
Bortfall redovisas, 
201 hjärtstopp där 
platsen för 
hjärtstoppet inte 
dokumenterats. 

Av 897 hjärtstopp, var 
492 i hemmet, 111 på 
offentlig plats och 93 
på sjukhem. 55 
patienter hade ett 
skriftligt 0 HLR 
dokument.  Detta 
kunde inte alltid 
uppvisas av närstående 
och därför gjordes 
HLR på tio av 
patienterna. Anhöriga 
var närvarande i 29% 
av fallen.  Ett skriftligt 
0 HLR dokument  
användes sällan i den 
prehospitala verk-
samheten för att 
undvika att påbörja 
HLR. Även om 
närstående uttalade sig 
om patientens 
önskningar påbörjades 
HLR. Om en verbal 0 
HLR policy skulle 
införas hade 5% fått ett 
värdigt slut . 

Hög 

 
 



   

       Bilaga D4 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2013 
Storbritanien 
PubMed 

Jack B      
O´Brian M. 
Kirton J.     
Marley K. 
Whelan A.  
Baldry C.   
Groves K.  

Enhancing 
communications 
with distressed 
patients, 
families and 
colleagues: The 
value of the 
Simple Skills 
model of 
communication 
for the nursing 
and healthcare 
workforce  

Syftet var att undersöka 
inverkan av en 
kommunikationsmodell, 
the Simple Skills 
Secrets, bland 
sjukvårdspersonal.  

Utvärderingsmetod 
omfattande en 
kvantitativ före-, och 
efter kurs test och 
kvalitativa 
halvstrukturerade 
telefonintervjuer. 
153 personer började 
kursen, 149 
avslutade den och 14 
ville medverka i 
studien. 
Bortfall var inte 
tydligt beskrivet. 

Studien visade att 
denna modell kunde 
förbättra 
sjukvårdspersonalens 
förtroende och vilja att 
kommunisera med 
stressade patienter, 
anhöriga eller 
kolleger. Den visade 
även att god 
kommunikation 
förbättrar en 
stressituation och för 
sjukvårdspersonalen 
bättre möjligheter och 
inställning till 
debriefing.   

Medel 
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