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Abstrakt  

Bakgrund: På svenska sjukhus dör cirka sjuttio procent av de som drabbas av hjärtstopp. 

Eftersom hjärtstopp kan inträffa överallt på ett sjukhus och det inte alltid finns tillgång till 

defibrillator eller sjukvårdspersonal kan ett hjärtstoppsteams ankomst till platsen för 

hjärtstopp vara avgörande. Detta då tiden till första defibrillering har ett starkt samband med 

överlevnad.  

Syfte: Belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av hjärtstoppsteamets transport inom 

sjukhuset vid larm om hjärtstopp. 

Metod: En kvalitativ studie där tolv stycken semistrukturerade intervjuer utfördes på 

Intensivvårdsavdelningen på ett sjukhus i norra Sverige. Innehållsanalys användes för 

skapandet av subkategorier och kategorier.  

Resultat: Ur analysen uppstod tre kategorier och tolv subkategorier. De tre kategorierna var 

”Interna och externa resurser”, ”Variabler för olika transportsträckor” och ”Samförstånd 

mellan olika aktörer”.  

Slutsats: Många barriärer som kunde påverka hjärtstoppsteamets transport till platsen för 

hjärtstopp identifierades och utgjordes av bland annat långa avstånd, svårpasserade dörrar, 

folk och saker i vägen samt ombyggnationer. De hjälpmedel som hjärtstoppsteamet hade till 

förfogande kunde likaså utgöra hinder, då exempelvis transportmedlet i form av en 

hjärtstoppscykel identifierades stor och tung. Att identifiera och åtgärda barriärer som 

fördröjer hjärtstoppsteams ankomst till platsen för hjärtstopp är av vikt då detta påverkar 

patientsäkerhet och överlevnad för den drabbade. 

 

Nyckelord: Hjärtstoppsteam, transport, erfarenheter, barriärer. 

 

Abstract 

Background: Among those who suffer from cardiac arrest in Swedish hospitals, there is a 

70% mortality rate. Since cardiac arrests can occur in any area of the hospital that might lack 

defibrillators or hospital personell the arrival of the cardiac arrest team is crucial. Time to 

initial defibrillation is strongly correlated to survival after cardiac arrest.  

Aim: To illustrate intensive care nurses’ experiences of the cardiac arrest team’s 

transportation within the hospital to the location of a cardiac arrest when being dispatched.  

Method: A qualitative study where twelve semi-structured interviews were conducted at the 

Intensive care unit in a hospital in the northern part of Sweden. Content analysis was used to 

create sub-categories and categories.  



	

	

Results: From the analysis three categories and twelve sub-catagories emerged. The three 

categories were ”Internal and external resources”, ”Variables for different transport distances” 

and ”Shared understanding between different actors”. 

Conclusion: Many barriers that could affect the cardiac arrest team’s transportation to the 

location of a cardiac arrest were identified, includig long distances, doors that were difficult to 

pass, restricted passage by people and objects, and reconstructions.  

The assisting devices used by the cardiac arrest team could also compose obstacles. The 

cardiac arrest bike used during transportation was for example identified as big and heavy. It 

is of importance to identify and eliminate barriers that delay the arrival of the cardiac arrest 

team at the location of a cardiac arrest, since patient safety and survival can be affected. 

 

Keywords: Cardiac arrest team, trasportation, experiences, barriers.
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1. Bakgrund 
 

Vid hjärtstopp drabbas och skadas kroppens organ på grund av syrebrist. På svenska sjukhus 

drabbas cirka tvåtusenfemhundra personer av hjärtstopp årligen och mortaliteten är cirka 

sjuttio procent. Dessa personer är ofta äldre och sjukare än de som drabbas utanför sjukhus. 

Målet är att defibrillering vid hjärtstopp på sjukhus sker inom tre minuter. I och med detta är 

utplacering av defibrillatorer på sjukhus viktigt (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016). 

Att automatiska externa defibrillatorer finns utplacerade på sjukhus och att sjukvårdspersonal 

är utbildad i användandet av dessa kan möjligen vara en bidragande faktor till en ökad 

överlevnad vid hjärtstopp, då tiden till första defibrillering kan förkortas (Peters & Boyde, 

2007, Spearpoint et al., 2000, Skrifvars et al., 2003). 

Hjärtstopp på sjukhus kan inträffa på samtliga områden, det vill säga även utanför 

avdelningar (Andréasson et al., 1998). Ett flertal studier har påvisat faktorer som påverkar 

överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus. Faktorer som studerats är bland annat om patienten 

hittats med en defibrillerbar hjärtrytm, hjärtstoppet har bevittnats, patienten varit uppkopplad 

till hjärtövervakning, vilken slags avdelning patienten varit inlagd på vid hjärtstoppet samt 

patientens sjukdomsanamnes (Peters & Boyde, 2007, Spearpoint et al., 2000, Herlitz et al., 

2005, Skrifvars et al., 2003, Chan et al., 2009). Dessa faktorer har inte alltid visat sig 

avgörande, men något som däremot oftast påvisas ha betydelse för överlevnad vid hjärtstopp 

är tiden till första defibrillering (Herlitz et al., 2005, Chan et al., 2009, Skrifvars et al., 2003, 

Spearpoint et al., 2000, Peters & Boyde, 2007). Lokalisationen av hjärtstoppet kan bidra till 

att tiden till första defibrillering påverkas (Källestedt et al., 2012, Skrifvars et al., 2003).  

Även om automatiska externa defibrillatorer finns utplacerade på sjukhus saknas 

defibrillatorer ibland på vissa områden inom sjukhuset, ankomsten av ett hjärtstoppsteam kan 

därför vara avgörande för den som drabbas av ett hjärtstopp. Detta går att jämföra med en 

studie av Spearpoint et al. (2000) i vilken det framkom att tretton procent av kliniska områden 

på ett sjukhus i England saknade direkt tillgång till defibrillator. De var således beroende av 

att ett hjärtstoppsteam med sådan utrustning kom till platsen när hjärtstopp inträffade. I denna 

studie kunde tiden till defibrillering vid hjärtstopp visas ha ett starkt samband med 

överlevnad. Hjärtstoppsteams betydelse för patientens överlevnad kan även jämföras med 

resultatet i en svensk studie av Källestedt et al. (2012) där utplacering och utbildning i 

användandet av automatiska externa defibrillatorer för avdelningspersonal gjordes. Dessa två 

interventioner saknade betydelse för överlevnaden då det enbart ledde till att 

avdelningspersonalen oftare defibrillerade vid hjärtstopp men tiden till första defibrillering, 

vilken är avgörande för patienten, kunde inte kortas ner. Dessa två studier kan visa betydelsen 
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av att ett hjärtstoppsteam snabbt kommer till platsen med en defibrillator samt är de som 

defibrillerar den drabbade. Hjärtstoppsteamet kan bidra till en bättre prognos för den som 

drabbas av ett hjärtstopp. För att minimera tiden till defibrillering vid hjärtstopp krävs nya 

infallsvinklar kring barriärer som kan leda till fördröjningar. Att identifiera sådana barriärer 

möjliggör att på olika nivåer inom organisationen försöka förbättra möjligheterna för 

hjärtstoppsteamet att snabbt vara på plats för defibrillering och på så vis öka de drabbades 

chans till överlevnad (Chan et al., 2009, Skrifvars et al., 2003). Möjligheter och begränsningar 

för hjärtstoppsteamets transport med defibrillator till platsen för hjärtstopp är viktigt ur 

patientsäkerhetssynpunkt. I dagsläget saknas studier om intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av brådskande utryckningar eller transporter med defibrillator. Resultatet av en 

sådan studie kan bidra till förbättringsarbete som senare kan leda till ökad överlevnad och 

livskvalité hos individer som drabbas av hjärtstopp. 

2. Syfte 
 

Syftet med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av 

hjärtstoppsteamets transport inom sjukhuset vid larm om hjärtstopp. 

3. Metod 
 

3.1 Design 
 

För att besvara ovan nämnda syfte valdes kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. 

3.2. Kontext 
 

Det utvalda sjukhuset i norra Sverige ansvarar för vård av cirka niohundratusen människor. 

Under år 2015 registrerades femtiofem stycken hjärtstopp på detta sjukhus där 

hjärtlungräddning påbörjades. På sjukhuset finns automatiska externa defibrillatorer 

utplacerade i gemensamma utrymmen såsom trapphus och flera verksamheter, det vill säga 

avdelningar och mottagningar, delar på dessa defibrillatorer. På sjukhusets 

intensivvårdsavdelningar, akutmottagning och operationscentrum har personal 

grundutbildning inom avancerad-hjärtlungräddning (A-HLR). Övrig vårdpersonal har 

grundutbildning i sjukhus-hjärtlungräddning (S-HLR). 

På intensivvårdsavdelningen arbetar intensivvårdssjuksköterskor som ansvarar för en 

hjärtstoppsökare. Intensivvårdssjuksköterskan som ansvarar för hjärtstoppssökaren har även 
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ansvar för andra intensivvårdspatienter. Vid hjärtstopp på sjukhuset kommer ett larm till 

denna hjärtstoppsökare. På sjukhusets avdelningar finns en knapp på väggen som kan 

användas om hjärtstopp inträffar. Det finns färre larmknappar än totalt antal verksamheter. 

Om denna larmknapp används så visas en adress direkt på hjärtstoppsökarens display. Med 

adress avses en bokstav och två siffror. Bokstaven indikerar trapphus på sjukhuset, bokstaven 

kan även benämnas målpunkt. Adressens första siffra indikerar våningsplan i berört trapphus. 

Även sjukhusväxeln har en sökare för att se vilken verksamhet som larmat. Rutinen är att 

larmande avdelning utöver att trycka på larmknappen även ska ringa sjukhusväxeln, vilken 

fungerar som larmtjänst. Om hjärtstopp inträffar på plats utan larmknapp kontaktas enbart 

växeln och på intensivvårdsavdelningens hjärtstoppsökare anges ingen adress automatiskt 

utan de ombeds då kontakta växeln för vidare instruktioner.  

På hjärtstoppsökaren hänger ett accesskort så hjärtstoppsteamet kan ta sig in på olika 

platser på sjukhuset kvälls- och nattetid. Det finns även ett accesskort för akutkörning av hiss 

vilket innebär att hjärtstoppsteamet får företräde till hissen oavsett om någon annan kallat på 

denna från ett annat våningsplan. På hjärtstoppscykeln finns akuta läkemedel och utrustning 

som behövs vid ett hjärtstopp. Bland annat ingår en defibrillator och övrig utrustning som kan 

behövas vid cirkulations- eller andningssvikt. Intensivvårdssjuksköterskan ska se till att 

hjärtstoppscykeln snabbt kommer fram till den som drabbas av hjärtstopp, oavsett var på 

sjukhuset denne befinner sig. 

3.3. Urval och deltagare 
 

Intensivårdssjuksköterskor från intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i norra Sverige 

inkluderades. Utöver att arbeta på denna arbetsplats innefattade inklusionskriterierna att 

deltagarna hade varit med på hjärtstoppslarm under de senaste tolv månaderna. 

Intensivvårdssjuksköterskor som inte hade varit med på hjärtstoppslarm under denna tid 

exkluderades på grund av risken att ha glömt delar av förloppet. Inga särskilda inklusions- 

eller exklusionskriterier gällande kön, ålder, etnicitet eller arbetslivserfarenhet gjordes. Detta 

då inga jämförelser planerades göras för dessa parametrar på grund av tidsbegränsning. 

För att rekrytera deltagare hängdes en intresseanmälan med information om 

magisteruppsatsens syfte upp på den valda intensivvårdsavdelningen. I informationen 

uppgavs önskemål om tio stycken deltagare. Efter några veckor fanns nio 

intensivvårdssjuksköterskor uppskrivna vilka kontaktades men då vissa inte hade möjlighet att 

intervjuas inom rimlig tid tillfrågades slumpmässigt andra intensivvårdssjuksköterskor som 

befann sig på arbetsplatsen. Tio deltagare intervjuades initialt.  
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3.4. Procedur 
 

Konstruerande av en semistrukturerad intervju valdes. För att deltagaren skulle få en viss 

frihet att beskriva sina upplevelser oberoende av författarnas förförståelse och teorier 

utformades somliga frågor mer öppna. Dessa frågor inledde intervjuerna så att deltagaren inte 

skulle hinna bli påverkad av mer ledande frågor som ställdes senare under intervjun. Intervjun 

avslutades med att återigen ställa en öppen fråga så att deltagaren hade möjlighet att berätta 

om valfria upplevelser som inte specifikt frågats kring eller upplevelser som deltagaren i 

början av intervjun inte erinrat sig. Författarna utförde en pilotintervju med en 

intensivvårdssjuksköterska där begripligheten av frågornas formulering testades, varefter 

enstaka omformuleringar samt tillägg av två frågor gjordes vilket resulterade i totalt sju 

stycken frågor, se bilaga 1. Pilotintervjun varade i fjorton minuter. Intervjuerna utfördes i 

enskilt rum på berörd intensivvårdsavdelning där lampa kunde indikera att rummet var 

upptaget. Trots detta blev en av intervjuerna kortvarigt avbruten då annan personal kom in i 

rummet. Författarna valde att utföra intervjuerna på deltagarnas arbetsplats för att underlätta 

möjlighet till deltagande. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och varade 

sex till arton minuter vardera. Initialt utfördes tio stycken intervjuer men då inte alla blev lika 

långa och innehållsrika kompletterades antalet med ytterligare intervjuer av två deltagare och 

det totala antalet blev då tolv stycken. Vid ljudinspelning kan deltagaren få full 

uppmärksamhet och ingen information riskerar att gå förlorad, vilket är en stor fördel när 

innehållsanalys ska utföras (Bell, 2016a). 

3.5. Etik 
 

Inför genomförandet av intervjuerna erhölls ett godkännande av verksamhetschefen på 

Intensivvårdsavdelningen på berört sjukhus. Vid intervjuns start fick deltagaren dels läsa och 

behålla en skriftlig information angående magisteruppsatsens syfte, dels godkänna att 

ljudinspelning skulle utföras och hur det insamlade materialet skulle användas och förvaras. 

Deltagaren utlovades och upplystes om konfidentialitet och skriftligt samtycke erhölls av 

samtliga deltagare.  

Varje inspelad intervju döptes till en siffra och med respektive siffra dokumenterades 

deltagarens namn på en separat lista. Dessa siffror används likaså vid redovisning av citat i 

magisteruppsatsens resultat. Kodlistan med siffror och deltagarnas namn har inte förvarats i 

författarnas datorer, vilket ljudfiler och senare även transkriberingsmaterial kom att göra. Allt 

detta för att ytterligare säkerställa konfidentialiteten (Bell, 2016b).  
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3.6 Analys av data 
 

Inför transkribering utformades en mall för hur denna process skulle gå till, så att båda 

författarna skulle transkribera på likvärdigt sätt. Regler sattes upp för interpunktioner. 

Paralingvistiska signaler samt upprepade interjektioner valdes att uteslutas om dessa inte 

tillförde mening och därför inte skulle svara på studiens syfte. Författarna lyssnade på och 

transkriberade sex intervjuer vardera som de sedan lyssnade på ännu en gång för att granska 

det transkriberade.  För samtliga tolv intervjuer upprepades granskningen av författarna 

gemensamt, bland annat diskuterades placering av interpunktioner med syftet att inte ändra 

sammanhang vid omvandling från tal till skrift (Gillham, 2008). 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys användes som metod för bearbetning av 

insamlat intervjumaterial. Innan analysen startades togs ett beslut att söka det manifesta 

budskapet och skapa kategorier. Att det latenta budskapet och bildandet av teman valdes bort 

redan innan analysens start beror på studiens syfte och innehåll. Eftersom analysmetoden till 

en början var obekant för författarna kom meningsenheterna från de fem första intervjuerna 

att senare förlängas då de upplevdes för fragmenterade och därför tappade sitt sammanhang i 

jämförelse med meningsenheterna från de resterande intervjuerna. I de fall en meningsenhet 

tappade något värdeladdat ord till en annan efterföljande meningsenhet lyftes sammanhanget 

in i den kondenserade meningsenheten för bevarandet av detta. Meningsenheterna kunde i 

dessa fall inte göras längre då de skulle ha tappat viktigt innehåll när de senare skulle 

kondenseras. Då samtliga meningsenheter var klara utfördes kondensering samt kodning. Likt 

transkriberingen granskades dessa delar återigen innan skapandet av subkategorier och 

kategorier påbörjades. Koderna skrevs ut, färglades med en färg för respektive intervju, 

klipptes itu och fördes samman i och med sina likheter vilket skapade subkategorier. I och 

med färgkodningen kunde författarna gå tillbaka i materialet och genom jämförelse 

säkerställa att kodens betydelse stämde överens med sammanhanget både i intervjun och vald 

subkategori. Utifrån samband mellan subkategorierna uppstod kategorier.  

Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, subkategorier och 

kategorier kan ses i Tabell 1. I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) säkerställdes att 

kategoriernas innehåll var internt homogent och externt heterogent. Innehållsanalysen tog 

cirka tre veckor och utfördes av författarna tillsammans för att tolkningen av samtliga 

intervjuer skulle bli likvärdig. 

Efter att subkategorier och kategorier skapats lyftes detta resultat mot en teori som 

behandlar möjligheter och begränsningar i rummet, denna kallas tidsgeografi. Detta är en teori 

som beskriver parallella processer som ständigt pågår och påverkar varandra. Processerna 

pågår i rummet och gör att rummet förändras vilket leder till att det hänger ihop med tiden 
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och ses på som ett tidrum. I rummet finns dock en del oföränderliga komponenter som till 

exempel byggnader. I tidsgeografin ingår individens, redskaps och materials rörelser i tid och 

rum. Individens rörelse kan betraktas i ett geografiskt rum där gränserna för rummet bestäms 

av hur tillgängliga transportmedel inom en viss tidsram kan transportera individen. 

Egenskaper hos utrustning som individen har kan även den begränsa individens transport och 

detta kan benämnas kapacitetsrestriktion. Utöver transportmedlets kapacitetsrestriktion finns 

även i omgivningen barriärer som kan vara svåra att ta sig förbi. Barriärer liknas i 

tidsgeografin med labyrinter av olika långa distanser och det kan krävas att individer tar olika 

vägar för att nå sitt mål. I tidsgeografin beskrivs hur individernas handlingsval kan hindras på 

olika sätt och som en orsak beskrivs individerna själva: ”I labyrinten av restriktioner 

konkurrerar individerna om utrymmet och bildar därmed också barriärer för varandra, inte 

olikt vad fordonen gör i ett gatunät.”. Utrymmet i tidrummet kan också begränsas av att flera 

verksamheter krockar vilket resulterar i att någon måste ge vika (Hägerstrand, 1970).  

 

Tabell 1  
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategori 
Det vi har med oss är ju en cykel 
med defibrillator, 
läkemedelsväska… eller 
utrustningsväska ska jag säga för 
den väskan innehåller ju både 
läkemedel och utrustning för 
hjärtstopp. Och cykeln i fråga är 
ju en trehjuling med flak, den är 
ganska tung. (12) 

En tung trehjulig cykel med 
utrustning på ett flak. 

Tung, trehjulig 
cykel med flak 

Hjälpmedel Interna och externa 
resurser   

Det man kanske saknar ibland, 
det är en… Om det är i 
rusningstrafik höll jag på säga, 
om det är mycket annan… 
anhöriga eller andra personer och 
man måste genom Centralhallen 
eller någonting att, folk flyttar sig 
inte. (1) 

Vid rusningstrafik kan det 
vara mycket människor som 
inte flyttar på sig då man åka 
genom till exempel 
Centralhallen. 

Människor i vägen Folk och saker i 
vägen  

Variabler för olika 
transportsträckor  

Ja det är just att hitta, snabbaste 
vägen och… med alla dessa 
ombyggnationer. Jag har ju varit 
med någon gång att vi inte tagit 
oss fram med cykeln. Att man har 
fått tagit en jättekonstig väg. (11) 

Ombyggnationer gör det 
svårt att hitta snabbaste 
vägen och kan göra att man 
måste ta konstiga vägar för 
att ta sig fram med cykeln. 

Omvägar vid 
ombyggnationer 

Obekanta platser Variabler för olika 
transportsträckor 

Och sedan är ju det svåra, det är 
ju att man har ju inte alltid 
stenkoll på var alla avdelningar är 
exakt och framförallt om det är 
mottagningar där man kanske inte 
rör sig så mycket. (4) 

Det är svårt att veta var 
avdelningar eller 
mottagningar är, framförallt 
om man inte är där så ofta. 

Hitta till obekanta 
platser 

Obekanta platser Variabler för olika 
transportsträckor 

En annan sak, det är att man uppe 
på avdelningen har ett bra 
larmsystem. Det kortar också ner 
tid… att när man väl kommer på 
plats, att man inte behöver leta. // 
Det har blivit bättre över åren, 
men det finns mycket att göra där. 
(5) 

Det kortar ner tiden om man 
slipper leta var man ska när 
man kommer till 
avdelningen. 

Guidning på 
avdelning 

Avdelningspersonal
ens ansvar 

Samförstånd mellan 
olika aktörer 
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4. Resultat 
 

Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av hjärtstoppsteamets transport inom sjukhuset 

vid larm om hjärtstopp gav i innehållsanalysen uppkomst av tre kategorier och tolv 

subkategorier. För att lättare få en överblick redovisas dessa i Tabell 2.   

 

Tabell 2  
Kategori Subkategori 

Interna och externa resurser 

 

- Hjälpmedel 

- Individens kunskap 
Variabler för olika transportsträckor 

 

- Hissar, dörrar och korridorers uppbyggnad och tillgänglighet 

- Avstånd till platsen 

- Obekanta platser 

- Folk och saker i vägen 
Samförstånd mellan olika aktörer - Intensivvårdspersonalens samordning för att möjliggöra avresa  

- Växelns ansvar vid utlarmning 

- Att samarbeta inom teamet 

- Avdelningspersonalens ansvar 
 

4.1. Interna och externa resurser  
 

I intervjuerna framkom att det redan innan hjärtstoppssökaren larmade fanns givna 

förutsättningar som på ett positivt eller negativt sätt kunde påverka hjärtstoppsteamets 

transport till platsen för hjärtstopp.  

4.1.1. Hjälpmedel 
 

Vid utryckning använder hjärtstoppsteamet en trehjulig hjärtstoppscykel med flak. På 

flaket finns den utrustning som kan behövas vid ett hjärtstopp. Hjärtstoppscykeln möjliggör 

att frakta utrustningen till platsen för hjärtstoppet, vilken annars skulle behöva bäras. Den 

generella uppfattningen bland deltagarna var att hjärtstoppscykeln alltid stod redo och den 

omnämndes även ge en snabb avfärd samt vara lätt att cykla med, särskilt om cykeldäcken var 

ordentligt pumpade. Något annat som upplevdes kunna underlätta transporten var ringklockan 

på hjärtstoppscykeln som gjorde det möjligt att signalera och uppmärksamma teamets 

framfart. Det framkom även att deltagare upplevde att hjärtstoppscykeln var stor, tung och 

bred. I relation till dessa egenskaper berättades att hjärtstoppscykeln upplevts platskrävande, 

svårstyrd och svår att vända. Resultatet av detta var att hjärtstoppscykeln inte rymdes på alla 

platser, att framfarten därför begränsades och att hjärtstoppsteamet var tvunget att ha detta i 
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åtanke då de skulle bestämma vilken väg de skulle ta till platsen. Det framkom att 

hjärtstoppsteamet vid något tillfälle hade fått lyfta av utrustning och lämna hjärtstoppscykeln 

samt viss utrustning, som de egentligen hade velat få med sig, på grund av hjärtstoppscykelns 

storlek och därmed begränsade framkomlighet. Vägval var även tvungna att anpassas på 

grund av att hjärtstoppscykeln med dess utrustning måste fraktas i hiss och att 

hjärtstoppsteamet då inte kunde springa i trappor, vilket i vissa situationer hade sparat tid. 

Deltagare beskrev hjärtstoppscykeln på följande vis: 

 

”Ja, det enda vi har är ju hjärtcykeln. På den finns ju allt som ska behövas. Ja, jag tycker ju 

att den där hjärtcykeln är alldeles för gammal. Uråldrig. Det måste finnas lite mod… alltså 

en ny hjärtcykel som är lite smidigare.” (8) 

 

”Den cykel som vi har all utrustning på, alltså defibrillator och en väska med utrustning 

och… sug och syrgas, den är ju väldigt bred. Så att man kommer ju inte in i små liksom 

personhissar, utan man måste ju veta att man åker till ett ställe där det är en sänghiss. Och 

det är rätt oft... Det är svårt att vända den här cykeln om hissen är för liten. Och då är det 

ganska svårt att få in och ut den. Den är ganska tung […].” (9) 

 

På hjärtstoppscykeln finns kartor över sjukhuset att använda om behov finns vid 

transporten till platsen för hjärtstoppet. Att det på kartorna samt på sjukhuset finns utmärkta 

målpunkter kunde upplevas underlättande för att hitta. Målpunktsskyltningen är konstant 

oavsett om verksamheter skulle flytta. Om kartan däremot inte skulle ha uppdaterats vid 

eventuella ändringar i sjukhusmiljön identifierade deltagare risk för tidskrävande letande. 

Detta kan kopplas till en upplevd avsaknad av Globala Positioneringssystem (GPS), där 

inprogrammerade förändringar skulle kunna underlätta att hitta. Något som beskrevs som ett 

hjälpmedel av deltagarna var mobiltelefonen som sitter på hjärtstoppscykelns styre. Tack vare 

denna finns möjlighet att ringa och be om hjälp vid eventuella problem under transporten. 

Dock har det upplevts att mobiltelefonen tappat täckning vid hissfärd under transporten, vilket 

förlängt tiden till att hjärtstoppsteamet fått den hjälp de behövt. Exempelvis om vägdirektiv 

behövts. Trots möjlighet till användande av karta och/eller mobiltelefon fanns en upplevelse 

av att detta kunde ta tid från transporten. Gällande accesskorten som tas med gick 

upplevelserna isär angående på vilka platser hjärtstoppsteamet med hjälp av detta kunde ta sig 

fram. Deltagarna var överens om att det utan en giltig access kan uppstå ett fysiskt hinder på 

väg till platsen för hjärtstoppet.  
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4.1.2. Individens kunskap 
 

I flertalet intervjuer framkom vikten av hur personens förmåga att hitta på sjukhuset 

påverkade transporten. Att hitta bra på sjukhuset bidrog till en snabbare ankomst till platsen 

för hjärtstoppet. Att ha vetskap om målpunkter underlättade att hitta, till exempel då 

verksamheter flyttar. Målpunkter är bestående även om information kring flyttad verksamhet 

glöms eller inte skulle ha förmedlats. Somliga deltagare belyste vikten av att aktivt gå runt på 

sjukhuset och lära sig målpunkters lokalisation samt möjliga transportsträckor. En annan 

vinkel på tänkbara vägar var risken att personer kunde tro att de hade lärt sig en genväg, 

vilken egentligen tog längre tid på grund av att hjärtstoppsteamet inte transporterades via 

kulvertplan. Olika kommentarer kring målpunkter löd: 

 

”Lär er var målpunkter är, för då hittar ni till adressen. För då minskar man stressen, man 

minskar risken för att åka fel.” (5) 

 

”Men jag tycker att det är svårt att hitta och att få ett bra besked om var det egentligen är. 

Så man får de här målpunkterna! Men jag känner att jag har inte hundra procent koll på det 

i mitt huvud, utan jag är oftast osäker när jag ska iväg.” (9) 

 

4.2. Variabler för olika transportsträckor 
 

Deltagare i studien beskrev hur sjukhusmiljön, dess uppbyggnad och eventuella barriärer 

kunde påverka hjärtstoppsteamets transport till platsen för hjärtstopp.  

4.2.1. Hissar, dörrar och korridorers uppbyggnad och tillgänglighet 
 

Flertalet deltagare belyste hissarnas betydelse för transporten. Att inte ha tillgång till 

fungerande hiss eller stöta på en avstängd hiss upplevdes problematiskt för framkomligheten. 

Deltagare hade varit med om att de behövt leta en tillräckligt stor hiss för att kunna ta sig fram 

med utrustningen, då storleken på hissar varierar. Det har hänt att personal behövt kliva ur 

hissen då viktgräns uppnåtts. Transportsträckan kunde upplevas mer besvärlig ju fler hissar 

hjärtstoppsteamet var tvungna att åka. De flesta upplevelser runt hissar kunde kopplas till hur 

tidskrävande detta transportmedel var, vilket kunde beskrivas på följande sätt: 

 

”Och sedan är det ju att hitta till rätt plats så snabbt som möjligt, och att det också finns… 

att vägen dit är så enkel som möjligt. Och hissarna kan faktiskt utgöra ett bekymmer.” (4) 
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Utöver att hitta en fungerande och storleksmässigt passande hiss upplevde 

intensivvårdssjuksköterskorna ibland en väntetid på hissar. Detta hängde ihop med upptagna 

hissar, framförallt dagtid, eller att vissa hissar saknar möjlighet till akutkörning. Utöver detta 

kunde vissa hissar upplevas svårbegripliga eftersom det i dessa kan öppnas hissdörrar åt två 

olika håll. När hissen stannar på ett våningsplan kan dörren på motsatt sida, jämfört med sidan 

som hjärtstoppsteamet klivit in på, öppnas och deltagare kunde då känna sig desorienterade. 

En annan svårighet i samma slags hissar beskrevs vara dubbla uppsättningar med knappar för 

varje våningsplan vilket gjorde det svårt att veta vilken knapp som skulle användas för att 

komma ut på rätt sida.  

I intervjuerna framkom även upplevelser om hur dörrar kunde påverka transporten till 

platsen för hjärtstoppet. Det som hindrade hjärtstoppsteamets framkomst med 

hjärtstoppscykeln var för smala eller låsta dörrar. Deltagarna hade kommentarer kring hur 

vissa dörrar borde vara möjliga att passera. Andra slags dörrar som hade upplevts påverka 

transporttiden var i slussar, där det är en obligatorisk väntan på att den ena dörren stängs 

innan den andra dörren kan öppnas. 

Där det finns uppförsbackar i kulvertar upplevde deltagarna att det var tungt att ta sig fram, 

vilket kunde förvärras ytterligare vid dålig kondition. Något som däremot underlättade 

framfarten var raksträckor i kulvertar eller korridorer. Ett uttalande löd: 

 

”Samtidigt går det ju väldigt fort, om det är en raksträcka att cykla. Då är det ju jättebra, då 

är det ju bara att plinga och köra.” (11) 

4.2.2. Avstånd till platsen 
 

I ett flertal intervjuer framkom hur deltagarnas upplevelser varierade med 

transportsträckans avstånd. Långa avstånd till platsen för hjärtstoppet kunde innebära att 

transporten tog längre tid, att hjärtstoppsteamet hittade sämre och blev uttröttade av färden 

dit. En deltagare beskrev hur avståndet kunde vara tidskrävande på följande sätt: 

 

”Ja det är ju längden till… alltså om man tänker från Intensivvårdsavdelningen till 

Infektionsavdelningen, det är ju en bit. Och i rekommendationen så säger Socialstyrelsen 

att patienten ska vara defibrillerad inom tre minuter, det hinner vi inte. Det har vi testat. Nu 

har ju de en hjärtstartare på Infektionsavdelningen, så de… men vi hinner inte dit på tre 

minuter. Så då påverkar ju avståndet.” (5) 
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Då Intensivvårdsavdelningen inte är placerad i mitten av sjukhuset varierar avstånden till 

olika verksamheter. Somliga kunde uppleva det problematiskt att vissa avdelningar, med 

patienter som de identifierade ha risk för hjärtstopp, var placerade långt borta.  

4.2.3. Obekanta platser  
 

Om det för deltagaren var en obekant plats, exempelvis nybyggda hus, som 

hjärtstoppsteamet hade larmats till framkom upplevelser om svårigheter att hitta. I samband 

med detta identifierades en tidskrävande aspekt: 

 

”Där har man sprungit runt några gånger för det tar ju, några extra… även om det är några 

få sekunder så upplever man det ju som att det är jättelång tid. Så där tycker jag att det är 

problem att komma runt.” (8) 

 

Många deltagare hade upplevt hur ombyggnationer på sjukhuset kunde påverka 

transporten. Ombyggnationer bidrog också till att miljön blev svårbegriplig, särskilt då 

hjärtstoppsteamet stötte på oväntade avstängningar. En följd av detta var att hjärtstoppsteamet 

tvingats göra nya vägval vilket i många fall inneburit omvägar. Ett exempel löd: 

 

”Det är nästan det svåraste, att veta vilken väg man ska ta, med alla ombyggnationer. Man 

kan ha liksom sin väg som man tog för tre år sedan, då man var till det stället, och nu går 

det inte att ta sig fram den vägen. Och så blir man ytterligare liksom stressad för att man 

inte kommer fram i tid, med utrustningen.” (9) 

4.2.4. Folk och saker i vägen 
 

Ytterligare en sak som upplevts påverka transporten var hinder som kunde vara i vägen. 

Deltagare lyfte fram hur både saker och människor kunde påverka framkomligheten i 

kulvertar, korridorer mellan och på avdelningar samt på mer allmänna platser. Vad gällde folk 

som var i vägen utgjordes dessa både av sjukhuspersonal, patienter och anhöriga. Problemet 

med folk i vägen verkade upplevas värre vid vissa tider på dygnet samt på vissa platser på 

sjukhuset. En deltagare hade upplevt det på detta vis: 

 

”Alltså det är, en av de stora utmaningarna är ju om man larmas på ett plan där det är 

mycket folk som går. Alltså till exempel om man får larm till Apoteket eller liksom 

Centralhallen vid lunchtid. För då… folk flyttar ju inte på sig!” (9) 
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Utöver Centralhallen var Röntgenavdelningen på sjukhuset ett ställe som identifierades 

som en plats där folksamlingar kunde utgöra ett problem för framkomligheten för 

hjärtstoppsteamet. Det framkom hur deltagare försökte tänka ut möjliga vägar till platsen för 

hjärtstoppet utan att behöva passera eventuella folksamlingar.  

Saker som deltagare hade upplevt hindra framkomligheten kunde bestå i sängar, 

hjälpmedel, möbler, containrar och ombyggnationsmaterial. Oavsett vilket föremålet var så 

blev det svårare och trängre att passera vilket kunde beskrivas på följande sätt: 

 

”Och ibland är det så mycket grejer i vägen, det är kartongvagnar och det kan stå sängar 

ute i korridorer och det kan… så att det kan bli lite trångt att ta sig fram. Eller så möter 

man någon transportör med sängar och patienter i.” (6) 

 

Mötte hjärtstoppsteamet en sängtransport och det dessutom fanns saker stående längs 

väggar kunde det bli omöjligt att passera, varav hjärtstoppsteamet eller patienttransporten 

först var tvungna att backa undan.  

4.3. Samförstånd mellan olika aktörer 
 

Olika aktörers arbetsuppgifter och interaktioner berördes i flertalet intervjuer relaterat till 

hur dessa kunde påverka hjärtstoppsteamets transport till platsen för hjärtstopp.  

4.3.1. Intensivvårdspersonalens samordning för att möjliggöra avresa 
 

Ett flertal deltagare berättade om hur de försöker ordna för en snabb avfärd då 

hjärtstoppsökaren larmar. Det finns inga rutiner för att ha en utsedd larmansvarig 

intensivvårdssjuksköterska vilket många av deltagarna hade tankar kring. En del av deltagarna 

menade att en förbestämd larmansvarig intensivvårdssjuksköterska skulle kunna bidra till att 

redan innan hjärtstoppslarmet ha hunnit bilda ett helt hjärtstoppsteam för dåvarande 

arbetspass, hur dessa ska hinna bli samspelta och vara beredda att åka. Eftersom inte alla 

intensivvårdssjuksköterskor har behörighet att åka iväg på hjärtstoppslarm menade några 

deltagare att det skulle underlätta med en i förväg utsedd larmansvarig. Andra deltagare 

resonerade kring hur det skulle vara omöjligt att ha en larmansvarig då denne likväl kan vara 

upptagen med andra patienter när hjärtstoppsökaren larmar. Dessa personer berättade istället 

om hur de snabbt enas om ett hjärtstoppsteam, hur hjärtstoppsteamet släpper allt pågående 

arbete och springer iväg.  

Är intensivvårdssjuksköterskan eller undersköterskan på patientsalen upptagen upplevdes 

avresan kunna bli fördröjd. Den intensivvårdssjuksköterska som hade bäst tid att springa iväg 
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på ett hjärtstoppslarm kunde uppleva det problematiskt att ibland tvingas springa ut från 

patientsalen för att hitta en medföljare och/eller för att hämta annan personal som kunde täcka 

upp på salen innan avresa var möjlig. En deltagare beskrev samordningen i relation till 

tidsaspekten: 

 

”Först måste man ju snabbt enas om ”Vem far på det här larmet?”. Och sedan, nummer 

två, så måste det ju finnas folk som då täcker upp på salen. Och är vi från början väldigt få 

på salen, så det klart att, då gäller det ju att springa ut för att snabbt få in folk då.” (4) 

 

En annan upplevelse kring vad som kunde försvåra avresa var när hjärtstoppsökaren 

larmade och det var för mycket personal som ville följa med, då diskussioner om sådant också 

tar tid.  

4.3.2. Växelns ansvar vid utlarmning  
 

Intensivvårdssjuksköterskorna som intervjuades upplevde hur utlarmad adress på 

hjärtstoppssökarens display underlättade förloppet från det att hjärtstoppsökaren larmar till att 

hjärtstoppsteamet tar sig fram till platsen för hjärtstoppet. Målpunkten gjorde att det blev 

tydligare och att transporttiden förkortades. Om informationen på hjärtstoppsökarens display 

enbart visat att växeln skulle kontaktas behövde först en telefon hittas, därefter fick någon ur 

personalen ringa för att få lokalisation för hjärtstoppet förklarat för sig, vilket upplevdes 

tidskrävande. En intensivvårdssjuksköterska upplevde det på följande sätt: 

 

”När larmet kommer så står det ju, endera står det en adress, eller också så står det att jag 

ska ringa larmnumret 5 11 11. När det står adress, så vet man ju direkt var man ska. För det 

är egentligen ointressant vilken avdelning jag ska till, utan det viktiga är att jag kommer 

fram till adressen som har larmat. […] Så att jag tar mig fram snabbt.” (5) 

 

Upplevelser kring felaktiga hjärtstoppslarm berörde risken för att hamna fel, exempelvis då 

avdelningsnamn och adress som inte stämde överens visats i hjärtstoppsökarens display. 

Deltagare underströk vikten av att växeln har fullständig koll så att hjärtstoppsteamet hamnar 

rätt. Vid otydligheter har det hänt att växeln behövt kontaktas, vilket är tidskrävande.  

4.3.3. Att samarbeta inom teamet  
 

Många deltagare berörde vikten av hjärtstoppsteamets gemensamma intresse av att ta sig 

fram till platsen för hjärtstoppet. Att ha någon i hjärtstoppsteamet som hittar upplevdes kunna 
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underlätta och göra transporten snabbare. Ibland dubbelkollades den andres vetskap om bästa 

färdväg redan innan hjärtstoppsteamet hunnit lämna intensivvårdsavdelningen. Ett annat sätt 

att söka bekräftelse om lokalisation och vägval var att uttala den egna teorin högt eller direkt 

fråga de andra teammedlemmarna om de var av samma åsikt. Ett flertal av deltagarnas 

upplevelser speglade hur hjärtstoppsteamet diskuterade vägval för att tillsammans hitta den 

bästa och snabbaste vägen.  En deltagare berättade: 

 

”Vi brukar ju prata med varandra på vägen och fråga ”Men vilken är närmsta vägen? Kan 

vi ta den här?” eller ”Är den här bättre?” eller så. Vi följs ju åt. Det är ju som ingen som 

springer som en egen runda. […] Så vi är ett samlat team som kommer.” (1) 

 

I motsats till detta fanns även upplevelser kring hur bristande kommunikation fördröjt 

processen att hitta då medlemmar i hjärtstoppsteamet sprungit åt olika håll under transporten. 

En annan sak som kunde förlänga transporttiden var om en medlem i hjärtstoppsteamet trots 

okunskap valde att uttala sig om vägval, vilket riskerade leda till att hjärtstoppsteamet 

hamnade fel.  

Om hjärtstoppsteamet stöter på problem längs transportsträckan upplevde många att de 

tillsammans löser dessa. Exempelvis hade teammedlemmar sprungit före personen som 

transporterades med hjärtstoppscykeln för att flytta på saker som var i vägen eller för att 

tillkalla hissar och således förkorta transporttiden. Ett annat uttalande kring samarbete gällde 

intensivvårdspersonal som var nya på sjukhuset och därför inte hittar. Hjärtstoppsteamet såg 

då till att den nya personalen visades vägen till hjärtstoppet ifall de själva inte hade tid att 

vänta.  

4.3.4. Avdelningspersonalens ansvar 
 

Ett flertal deltagare berättade i intervjuerna hur hjärtstoppsteamet tog sig in och sedan 

hittade på larmande avdelning. Det första problemet hjärtstoppsteamet kan stöta på i detta 

avseende är låsta avdelningsdörrar, eller att bara en av två dubbeldörrar låsts upp vilket likväl 

blir för trångt för att ta sig in med hjärtstoppscykeln. Hjärtstoppsteamet är vid låsta 

avdelningsdörrar beroende av att avdelningspersonal står och väntar samt låser upp dörren vid 

hjärtstoppsteamets ankomst. Vid något tillfälle har intensivvårdssjuksköterskor upplevt att 

hjärtstoppsteamet fått vänta i samband med att dörrar inte ännu låsts upp. Att 

avdelningspersonalen tänker på att låsa upp, särskilt nattetid eller annan obekväm tid, var 

andra viktiga moment som belystes i intervjuerna.  
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En annan sak som deltagare hade upplevt ta tid var om ingen avdelningspersonal mötte 

upp hjärtstoppsteamet för att visa var på avdelningen hjärtstoppet hade inträffat. Detta ledde 

till att hjärtstoppsteamet kunde komma fram och inte veta var de skulle. Andra deltagare 

beskrev detta från motsatt vinkel, hur hjärtstoppsteamet fått guidning fram till den drabbades 

position eller har mötts av någon som de kunnat fråga vid ankomst, hur detta underlättat och 

sparat tid. Ibland har hjärtstoppsteamet påträffat avdelningspersonal vid ankomst men ett 

annat upplevt problem har då varit att denna avdelningspersonal inte känt till att ett hjärtstopp 

inträffat på deras avdelning och därför inte kunnat guida till rätt sal. Det framkom funderingar 

hos deltagarna kring hur detta kan ha att göra med att avdelningspersonal ofta är uppdelade i 

olika vårdlag och därför inte har en heltäckande bild av vad som sker på avdelningen. En 

deltagare beskrev avdelningspersonalens betydelse på följande sätt: 

 

”Ja, det är ju när man kommer till en vårdavdelning och personalen står ute i korridoren 

och säger att ”Det är in på den här salen!”. Det är ju, händer kanske… Jag ska väl inte säga 

hälften av gångerna men väldigt många gånger i alla fall som man inte har en aning om… 

för det finns inte en människa i hela korridoren. Och så får man gå till någon expedition 

och fråga ”Hallå? Ni har larmat efter ett hjärtst…”, ja. ”Vart ska vi?”. ”Ja men det är…”. 

Så det underlättar, om någon personal kan avsättas och stå och bara ”Ni ska in dit!” eller 

”Välkommen! Ni är rätt, kom hit!”. Det skulle vara väldigt värdefullt.” (6) 

5. Diskussion  
 

Resultatet i denna studie visade att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde möjligheter 

och begränsningar inom tre stora områden, vilket påverkade hjärtstoppsteamets transport 

inom sjukhuset vid larm om hjärtstopp. En patient som drabbas av hjärtstopp har större 

möjlighet till överlevnad ju snabbare livräddande insatser kan startas (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2016). Den syrebrist hjärnan utsätts för kan dock leda till neurologiska men och 

funktionsnedsättning för den som överlever ett hjärtstopp. Peberdy et al. (2003) diskuterar i 

samband med dessa kvarstående men hur över trettio procent av de som erhöll sådana skrevs 

ut till särskilt boende och mindre än sex procent hade bott på ett sådant före inträffat 

hjärtstopp. Detta kan härledas till en ökad kostnad för samhället. Denna kostnad skulle 

rimligen minskas om tidig hjärt-lungräddning och defibrillering kan utföras, då tiden för 

syrebrist i kroppens organ likaså minskas och möjligen skulle färre få bestående men vid 

överlevnad.  

I magisteruppsatsens resultat framkom olika områden som kan försvåra framkomlighet vid 

transport till platsen för hjärtstopp. Exempelvis skulle transportsträckornas variabler kunna 
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liknas med en studie utförd av Peberdy et al. (2003) där författarna diskuterar hur vissa 

områden på sjukhuset kunde utgöra en större utmaning för ett akutteam som ryckte ut vid 

hjärtstopp. Trots att få hjärtstopp inträffade på sådana områden, som ofta innebar områden 

utan inskrivna patienter eller områden där ingen patientvård tog plats, var dessa en särskild 

utmaning att ta sig till då de inte var lika tillgängliga för akutteamet. Försvårad framkomlighet 

kan ge sämre förutsättningar att överleva för de som drabbas av hjärtstopp, då Peberdy et al. 

(2003) även kommer fram till att trettioåtta procent av de som defibrillerades inom tre minuter 

överlevde jämfört med enbart tjugoen procent av de som defibrillerades efter tre minuter. I en 

studie av Sandroni et al. (2004) överlevde ingen patient om hjärtstoppsteamets ankomst samt 

defibrillering skedde efter sex minuter och ankomsttiden för detta hjärtstoppsteam var 

signifikant kortare hos de som överlevde ett hjärtstopp.  

Då folk och saker utgjorde hinder visade många upplevelser hur transporten till platsen för 

hjärtstoppet kan fördröjas på grund av detta. Många av de saker som beskrevs som hinder är 

flyttbara och om detta fördröjer hjärtstoppsteamets ankomst till platsen för hjärtstoppet 

används resurserna som detta team utgör inte på ett optimalt sätt. Detta är en etisk fråga då det 

går emot rättviseprincipen som utöver att alla människor har rätt till lika behandling innebär 

att sjukhusets resurser ska hanteras klokt och ansvarsfullt (Lundberg, 2012). Folk i vägen 

upplevdes extra problematiskt om de inte flyttade sig när hjärtstoppsteamet försökte komma 

fram. Anledningen till detta går inte att fastställa men en tänkbar anledning skulle kunna vara 

att hjärtstoppsteamets framfart inte uppmärksammas av personen eller personerna. 

Hjärtstoppsteamets rop eller användande av ringklocka kanske inte är tillräckligt i bullriga 

miljöer eller för att uppmärksamma en person med hörselskada. I en studie där användandet 

av ljus och sirener användes för att signalera framfart kunde medeltiden för utryckande 

ambulansers transporttid till olycksplats signifikant förkortas (Ho & Lindquist, 2001). 

I resultatet framkom betydelsen av hissar och dörrars uppbyggnad och tillgänglighet. I 

likhet med Sandroni et al. (2004) behöver hjärtstoppsteamet vid ett flertal tillfällen åka hiss 

för att komma fram med sin utrustning och hissarna kan därmed påverka transporttiden. I 

samma studie hade hjärtstoppsteamet ingen möjlighet till akutkörning av hissar. 

Sjukhusledningen åtgärdade dock detta efter att Sandroni et al. (2004) i sitt resultat påvisade 

hur hissarnas tillgänglighet kunde bidra till att hjärtstoppsteamets transporttid varierade 

mellan en till nio minuter och patienters överlevnad kunde således påverkas.  

Angående hjälpmedel beskrev deltagarna vikten av att ha fungerande accesskort för 

framkomlighet vid transport till platsen för hjärtstopp. Att inte ha access till alla områden på 

ett sjukhus kan bli ett fysiskt hinder för framkomligheten som i viss mån kan avhjälpas genom 

att förse kortet med access till dörrar där detta är en möjlighet (Barbeito et al., 2015). I en 
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annan subkategori beskrev deltagare att alla dörrar inte är möjliga att passera med ett 

accesskort på grund av att en läsare för detta saknas.  

Att överhuvudtaget ha möjlighet att komma fram till platsen för hjärtstoppet innefattar hur 

hjärtstoppsteamet först måste få ett korrekt larm. Resultatet i vår studie visar att en utlarmad 

adress underlättade men vid avsaknad av adress belystes växelns ansvar. Inträffar hjärtstopp 

på sjukhusområden utan larmknapp måste växeln kontaktas och har dessa svårt att beskriva 

platsen för hjärtstoppsteamet kan telefonsamtalet bli längre och således leda till att 

hjärtstoppsteamets avresa försenas (Akhtar et al., 2012). Upplevelser som framkom i 

intervjuerna berörde hur det var tidskrävande att behöva kontakta växeln om larm utan adress 

mottogs, trots att inga besvär kring beskrivandet av själva området då exemplifierades. Vid 

försenad avresa förlängs tiden till hjärtstoppsteamets ankomst till den drabbade och 

patientsäkerheten kan således påverkas. Något annat som kan fördröja hjärtstoppsteamets 

ankomst till den drabbade var larmande avdelningspersonals mottagande, vilket i vissa fall 

saknades. I en studie av Barbeito et al. (2015) framkom i resultatet att en barriär för att kunna 

utföra en patientsäker vård var ineffektivt samarbete. Ett problem som identifierades i samma 

studie berörde hur hjärtstoppsteam inte kunde ta sig in på låsta områden vilket avhjälptes 

genom att någon på dessa platser utsågs att vid entrén ta emot, låsa upp och dirigera 

hjärtstoppsteamet vidare. Tidsintervall mellan avresa och ankomst är en avgörande period då 

hjärtstoppsteamet inte kan påbörja sitt arbete innan de kommit fram och att reducera detta 

tidsintervall kan påverka utkomsten för den som drabbas av ett hjärtstopp (Ho & Lindquist, 

2001). För hjärtstoppsteamets del gäller det sedan att arbeta tillsammans, vilket kan förstärkas 

vid samarbetsövningar (Leach & Mayo, 2013).  

Resultatet i denna studie kan på många sätt liknas vid Hägerstrands (1970) beskrivning av 

tidsgeografi då det framkommer möjligheter och begränsningar i tidrummet för 

hjärtstoppsteamet. Under transporten till platsen för hjärtstopp pågår parallella processer som 

ständigt påverkar varandra. Sjukhusets uppbyggnad kan ses som det oföränderliga i 

tidrummet och resultatet i studien visade att detta kunde begränsa hjärtstoppsteamets 

transportsträcka, exempelvis beskrivs detta under subkategorin som berör hissar och dörrar. 

Av det som är i rörelse i tidrummet kan hjärtstoppsteamet med dess utrustning samt andra 

individers rörelser på sjukhuset ingå. Att pågående processer ständigt varierar kan kopplas till 

resultatet då folk och saker var i vägen och deltagarna upplevde att framkomligheten 

begränsades. Vissa identifierade särskilt stora problem i samband med olika tider på dygnet, 

det fanns variationer. Resultatet i vår studie visar även transportmedlets påverkan på hur 

snabbt hjärtstoppsteamet tog sig fram, både avseende hur hjärtstoppscykelns egenskaper 

kunde påverka tiden till ankomst samt hur långt det med denna var möjligt att ta sig inom tre 



	

	 18	

minuter. Även transportmedlet hiss kunde påverka transporttiden. Deltagarna i studien hade 

utöver detta upplevt svårpasserade hinder och att de ibland var tvungna byta färdväg samt att 

de ofta hade svårt att hitta, särskilt vid långa avstånd. Hägerstrand (1970) understryker att det 

finns ett beroende mellan olika individer och dess verksamheter inom vissa områden och att 

dessa är en del av ett system. Även personer som tillfälligt vistas inom området inkluderas. I 

och med detta kan någons aktivitet utgöra en begränsning för att någon annans aktivitet ska 

kunna utföras samtidigt. Likt Hägerstrand (1970) visar resultatet även hur samverkan mellan 

olika aktörer, vilket redovisas i kategorin med samma namn, är absolut nödvändig för att 

hjärtstoppsteamet ska kunna ta sig fram till den drabbade snabbt.  

Återkommande upplevelser hos deltagarna i studien berörde hur de hittade på sjukhuset, 

sådant som underlättade och sådant som försvårade att hitta. Det finns olika studier där 

användandet av GPS har undersökts i syfte av att minska transporttiden för ambulanser vid 

utryckning eftersom denna tid visat sig ha samband med överlevnad för olycksdrabbade. 

Resultat från studierna har visat att ambulanspersonal med hjälp av GPS lättare hittar på 

obekanta platser, vilket ofta innebär platser belägna längre bort. Studierna har även påvisat 

hur transporttiden till olycksplatsen signifikant förkortats vid användande av GPS. I en av 

studierna minskade inte distansen av transportsträckan men tack vare användande av GPS 

erhölls en färdväg där trafikljus undveks och de kunde hålla en högre hastighet. Användandet 

av GPS har även jämförts med användandet av kartor, som ambulanspersonal vanligen är 

beroende av. Kartor påvisades vara mer tidskrävande och kunde leda till att ambulanser 

hamnade fel (Ota et al., 2001, Gonzalez et al., 2009). För hjärtstoppsteamet på sjukhuset såg 

deltagare i studien att användande av GPS eller ett liknande hjälpmedel skulle kunna vara av 

nytta då det skulle kunna underlätta att hitta och att transporttiden till den som drabbas av 

hjärtstopp skulle kunna minskas. Detta skulle kunna ha en potential att förbättra chansen till 

överlevnad hos personer som drabbas av hjärtstopp.  

5.1. Begränsningar 
 

Eventuella begränsningar i magisteruppsatsen rör utförande av intervjuer. Då inte samtliga 

intensivvårdssjuksköterskor som föranmält sig blev de slutgiltiga personer som intervjuades 

fick deltagarna olika tid att förbereda sig. Att svaren skulle ha blivit olika utförliga i och med 

detta är dock inget som kunde ses i det transkriberade materialet. Risken är större att någon 

deltagare kan ha hämmats av ljudinspelning under intervjun, vilket skulle kunnat vara fallet 

då inte alla av de första tio intervjuerna blev lika långa och innehållsrika. Författarna till 

magisteruppsatsen hade ingen tidigare erfarenhet av att utföra intervjustudier vilket också kan 

ha orsakat att dessa intervjuer tilläts bli informationsfattiga. Ju fler intervjuer som hade 
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utförts, desto säkrare kände sig författarna i att våga ställa följdfrågor eller förtydliga frågor 

utan att vara rädda att påverka resultatet. Detta stärker studiens trovärdighet då intervjuandet 

är en utvecklande process (Graneheim och Lundman, 2004). När ett större antal intervjuer 

hade gjorts uppdagades även att intervjufrågor hade kunnat besvaras jakande eller nekande, 

vilket dock inte blev ett problem i slutändan då sådana svar bara erhölls i en intervju. Denna 

intervju var en av de tio först utförda vilka senare kom att kompletteras med ytterligare två 

intervjuer. Resultatet är heller inte generaliserbart då studiens utförande enbart tog plats vid 

ett sjukhus och enbart tolv intervjuer hann utföras, upplevelserna är även subjektiva. 

Resultatets kredibilitet hade möjligen blivit större om tid funnits till att välja deltagare utifrån 

kön och ålder för att belysa eventuella skillnader i erfarenheter. Vad gäller studiens 

överförbarhet finns säkerligen liknande möjligheter och begränsningar för akutteam på andra 

sjukhus som bedriver verksamhet med utryckningar. 

Författarna har noggrant analyserat materialet och försökt skapa internt homogena och 

externt heterogena subkategorier i resultatet. Detta skulle kunna ifrågasättas i och med att 

accesskort berörs i subkategorierna ”Hjälpmedel” och ”Hissar och dörrars uppbyggnad och 

tillgänglighet”. Författarna behandlar dock accesskortets existens och funktion i den 

förstnämnda subkategorin medan den sistnämnda subkategorin handlar om att hissar och 

dörrar inte är försedda med läsare för accesskort. 

6. Slutsats och betydelse för omvårdnad 
 

Deltagare i studien upplevde många barriärer som kunde påverka deras transport till 

platsen för hjärtstopp. Barriärer som av deltagarna identifierades på sjukhuset utgjordes av 

bland annat långa avstånd, svårpasserade dörrar, ombyggnationer, folk och saker i vägen. De 

hjälpmedel som hjärtstoppsteamet hade till förfogande kunde likaså utgöra hinder, då 

exempelvis transportmedlet i form av en hjärtstoppscykel identifierades stor och tung. Dessa 

barriärer skulle kunna utgöra en grund för ett framtida förbättringsarbete (se Bilaga 2), då 

tidsåtgången för transporten till platsen för hjärtstopp påverkades och således patientsäkerhet. 

Vi ser ett behov av utförande av fler studier med liknande syfte då sådana inte kunnat hittas 

trots utförlig sökning i databaser. Att fler studier med kvalitativ ansats görs skulle kunna bidra 

till att ytterligare barriärer som påverkar transporten till platsen för hjärtstopp får möjlighet att 

belysas, då inte enbart förbestämda variabler undersöks. Att identifiera och åtgärda barriärer 

under hjärtstoppsteams transport till plats för hjärtstopp och således förkorta tiden till ankomst 

skulle kunna bidra till att förbättra överlevnaden hos de som drabbas av hjärtstopp på sjukhus.
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Intervjufrågor 

 

Den som intervjuas ombeds tänka på hur det brukar gå till de mottar ett hjärtstoppslarm, 

hur det gått till då de mottagit hjärtstoppslarm under det senaste året. ”Från det att sökaren 

larmar, du får med dig utrustningen du behöver, du transporteras och kommer fram till 

platsen.”  

 

1. Kan du kortfattat berätta om förloppet från det att du får hjärtstoppslarmet och tills du 

tar dig fram till platsen för hjärtstoppet, alltså innan arbetet på platsen börjar?  

2. Har du upplevt några problem eller hinder runt förloppet du just beskrev?  

3. Har du i motsats till föregående fråga upplevt något som underlättat förloppet?  

4. Har kommunikationen någon gång påverkat hur ni i hjärtstoppsteamet tagit er till 

platsen för hjärtstoppet? På vilket sätt?  

5. Beskriv vad ni har med er för utrustning och kan denna påverka transporten till platsen 

för hjärtstoppet? Hur? 

6. Upplever du att sjukhusmiljön mellan intensivvårdsavdelningen och den plats ni 

larmas till kan påverka förloppet? Eventuell följdfråga: Kan det skilja sig beroende på 

vilken plats ni larmas till?  

7. Kan du komma på något ytterligare som skulle kunna påverka förloppet från det att 

larm mottas tills du tar dig fram till platsen för hjärtstoppet?  
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Förslag till förbättringsarbete  

 

• Många saker som hindrar hjärtstoppsteamets framfart är flyttbara och skulle kunna 

placeras på andra ställen. Detta i likhet med hur nödutgångar inte får blockeras i 

livräddande syfte. Exempel på sådana saker är sängar, rullstolar, ombyggnadsmaterial 

etcetera. Införandet av rutiner på sjukhuset kring placering av sådana föremål kan behöva 

ses över. Sjukhusledningen bör informeras om förekommande barriärer då patientsäkerhet 

påverkas.  

 

• Folk som blockerar hjärtstoppsteamets framfart kan utgöra hinder då de inte flyttar på sig. 

En tänkbar åtgärd skulle kunna vara att även implementera en för synen märkbar indikator 

för utryckning likt ambulansers blinkande ljus. Att ha tillgång till en siren med högre 

volym än rop och ringklocka kan åsamka hade möjligen också kunnat underlätta 

uppmärksammandet av behov till fri transportväg.  

 

• Oklarhet föreligger kring vilka hissar och dörrar som kan passeras med hjälp av accesskort 

på grund av att läsare för sådant saknas. En utredning och efterföljande information om 

detta till personalen på intensivvårdsavdelningen behövs. Framkomligheten skulle kunna 

underlättas om sådana fysiska hinder undanröjs och läsare för accesskort installerades på 

platser som de saknas.  

 

• Brister i samförstånd mellan olika aktörer kan påverka transporten negativt då tiden till 

framkomst förlängs. Utbildning för samtliga aktörer (intensivvårdspersonal som blir kvar 

på avdelningen eller ingår i hjärtstoppsteamet, sjukhusväxeln samt 

vårdavdelningspersonal) för att förbättra samarbetet och förtydliga respektive aktörs roll 

och ansvar vid hjärtstoppslarm. Till exempel samordning för att ett hjärtstoppsteam snabbt 

kan bege sig och att guidning både av sjukhusväxel och avdelningspersonal fungerar 

tillfredställande för hjärtstoppsteamet. Utefter detta även utforma ett tydligt PM till alla 

aktörer.  

 

• Svårigheter att hitta till platser som på ett eller annat sätt är obekanta skulle kunna 

avhjälpas genom utvecklande och införande av ett GPS-liknande hjälpmedel. Möjligheter 

att programmera in snabbaste färdväg, ombyggnationer, målpunkter etcetera skulle 
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underlätta transporten till platsen för hjärtstoppet. Hinder skulle kunna undvikas och tiden 

till hjärtstoppsteamets ankomst till platsen för hjärtstoppet förkortas.  

 

 

 

 


