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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Det finns mycket skrivet om SMS-livräddning och studier har påvisat att det 

räddar liv, inga studier beskriver hur ambulanssjuksköterskan upplever mötet med SMS-

livräddaren.  

 

Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare 

varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp. 

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med 6 deltagare. 

 

Resultat: Det framkom både positiva och negativa tankar och upplevelser i mötet med SMS-

livräddaren. SMS-livräddarna sågs som en resurs och förkortade tiden mellan hjärtstopp och 

HLR. Det fanns en osäkerhet kring SMS-livräddarens kompetens. SMS-livräddarens agerande 

påverkade ambulanssjuksköterskans upplevelse. Säkerhetsaspekten och etiken kring SMS-

livräddning betonades.  

 

Slutsats: Mötet med SMS-livräddaren var både positivt och negativt. Utifrån studiens resultat 

har SMS-livräddning uppkommit i en tid då den kanske behövs som allra mest då 

ambulansverksamheten blir allt mer belastad i Stockholms län.   

 

Nyckelord: Hjärtstopp, SMS-livräddare, Hjärt-lungräddning, specialistsjuksköterska, 

ambulanssjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Studies and writings about SMS(text message)-lifesaving clearly indicate that it 

Improves survival rate; However, no studies describe how the ambulance nurse experience the 

meeting with the SMS (text message)-lifesaver. 

 

Aim: To describe the ambulance nurse´s thoughts and experiences about the SMS(text 

message)-lifesaver being the first to arrive on suspected cardiac arrest. 

 

Method: A qualitative interview study with 6 participants. 

 

Result: Both positive and negative thoughts and experiences have been expressed in the 

meeting with SMS(text message)-lifesavers. They were seen as an asset because they 

shortened the time between cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation (CPR). There 

was a feeling of uncertainty about the competence of the SMS(text message)-lifesaver. Their 

action affected the ambulance nurses experiences. The safety aspects and the ethics 

concerning SMS(text message)-lifesaving where emphasized. 

 

Conclusion: The meeting with the SMS(text message)-lifesaver was described both 

positively and negatively. Due to the result of this study the SMS(text message)-lifesaving 

was developed in a time when it  was very much needed since the ambulance service in the 

county of Stockholm is under increasing pressure.   

 

Keywords: Cardiac arrest, SMS(text message)-lifesaver, Cardiopulmonary resuscitation 

(CPR), Specialist nurse, ambulance nurse. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Hjärtstopp 

Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till mortalitet i västvärlden idag (Hollenberg, Svensson 

& Rosenqvist, 2013; Svenska hjärt-lungregistret, 2013). En hjärtinfarkt kan uppstå då det 

bildas ateroskleros i hjärtats kranskärl så att kärllumen minskas och blodet får svårare att 

strömma igenom. Syrebristen som uppstår då blodtillförseln är otillräcklig för hjärtmuskelns 

behov benämns myokardischemi. I ett kärl med ateroskleros finns det risk att en plackruptur 

inträffar. En plackruptur bidrar till att blodkroppar strömmar till området och det bildas 

tromboser som ockluderar lumen. En total ocklusion av ett stort kärl benämns ST-

höjningsinfarkt och är en akut hjärtinfarkt som snabbt måste åtgärdas med PCI, perkutan 

coronar intervention (Ericson & Ericson, 2008). I Sverige drabbas 15 000 personer per år av 

hjärtstopp till följd av detta, av dessa överlever ca 500 personer. Dock har överlevnaden ökat. 

Detta på grund av att fler personer har fått utbildning och kan starta hjärtlungräddning (HLR) 

och då ett ökat antal defibrillatorer har placerats ut på geografiskt strategiska platser 

(Hollenberg et al., 2013; Svenska hjärt-lungregistret, 2013).  

 

Plötsligt hjärtstopp är ett cirkulationsstillestånd som beror på antingen asystoli, pulslös 

elektrisk aktivitet, ventrikeltakykardi eller ventrikelflimmer (Lind, Ohlsson & Säfwenberg, 

2009; Nolan, Soar, Zideman, Biarent, Bossaert & Deakin, 2010). Den vanligaste orsaken till 

hjärtstopp är ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi (Lind et al., 2009). Vid asystoli har 

hjärtmuskeln slutat att kontrahera då det inte finns några elektriska impulser kvar. Vid asystoli 

är det därför kompressioner som är den viktiga åtgärden för den drabbades överlevnad. 

Asystoli kan ej defibrilleras då defibrillering kräver någon form av elektrisk aktivitet i 

hjärtmuskeln (Grudzen, 2006).  Pulslös elektrisk aktivitet (PEA) innebär att det finns elektrisk 

aktivitet i hjärtmuskeln men att kontraktionen uteblir, hjärtfrekvensen är då långsam med 

oregelbunden rytm och oftast finns ingen palpabel puls. Vid PEA är det därför viktigt att 

fortsätta med kompressioner om denna rytm visas på defibrillatorn. Vid ventrikeltakykardi är 

de elektriska impulserna utlösta från hjärtats kamrar, pulsen är snabb och oftast regelbunden. I 

detta tillstånd påverkas kamrarnas kontraktilitet negativt och slagvolymen minskar vilket ger 

en negativ hemodynamisk effekt. En ihållande ventrikeltakykardi kan så småningom övergå i 

ventrikelflimmer. Ventrikelflimmer innebär att det är ett elektriskt kaos i hjärtats kamrar så att 
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cirkulationen blir stillastående, defibrillering blir därmed nödvändig (Lind & Lind, 2010; 

Nolan et al., 2010). Ovanstående cirkulationsstillestånd medför att patienten blir medvetslös, 

slutar andas och till slut avlider (Lind et al., 2009).  

 

Positiva faktorer som påverkar överlevnad på både kort och lång sikt är att insjuknandet sker 

utanför hemmet, att personen är av kvinnligt kön, att allmänheten påbörjar HLR före 

ambulansens ankomst till platsen, det vill säga tidigt påbörjad HLR, samt att tiden från 

hjärtstopp till första defibrillering är kort (Adielsson, Hollenberg, Karlsson, Lindqvist, 

Lundin, Silfverstolpe, Svensson & Herlitz, 2011; Hollenberg, Lindqvist, Ringh, Engdahl, 

Bohm, Rosenqvist & Svensson, 2007; Bremer, Dahlberg, Sandman 2009).  Det har visat sig 

att chansen för att patienten ska ha en defibrilleringsbar rytm när ambulansen kommer på 

plats ökar om allmänheten påbörjat HLR. Det krävs då dessutom färre defibrillerings försök 

innan patienten åter har bärande puls (Nordberg, Hollenberg, Herlitz, Rosenqvist & Svensson, 

2009). Mellan år 1992 och 2009 skedde en stor ökning i Sverige gällande allmänheten som 

påbörjade HLR i väntan på ambulans, ökningen steg från 46 % till 73 %. Tiden mellan 

hjärtstopp och defibrillering har dock ökat med 2 minuter under samma tidsperiod. Antalet 

patienter som inkommit till sjukhus med palperbar puls efter ett hjärtstopp har ökat från 28 % 

till 45 % (Adielsson et al., 2011). 

1.2 Hjärt-lungräddning och defibrillering 

Målet med HLR är att bevara liv, begränsa funktionshinder och respektera den enskildes 

beslut om rättigheter till privatliv (Morrison, Kierzek, Diekma, Sayre, Silvers, Idris & 

Manchini, 2010). Enligt riktlinjer som skapats av Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011) 

ska HLR omedelbart påbörjas om en person är okontaktbar och saknar eller har en onormal 

andning. Den onormala andningen är långsam och kan beskrivas som suckande eller 

stönande. Pulskontrollen är ej längre väsentlig då den bedöms ta för lång tid från den 

livsnödvändiga hjärt-lungräddningen. En studie från Japan (Fukushima, Imanishi, Iwami, 

Seki, Kawai, Norimoto, Urisono, Hata, Nishio, Saeki, Kurumatani & Okuchi, 2014) har visat 

att agonal andning som kan uppstå i samband med hjärtstopp upplevs och beskrivs olika av 

allmänheten som kontaktar larmcentralen. Agonal andning beskrivs allt från att patienten har 

andningssvårigheter, svag andning eller snarkande andning. En del kunde heller inte avgöra 

om patienten andades normalt eller ej. 
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Med HLR menas att livräddaren utför trettio bröstkompressioner, med ett djup på fem 

centimeter och en hastighet på ca 100-120 per minut, mitt på bröstkorgen på den drabbade 

med två inblåsningar som följd. Därefter fortsätter kompressioner och inblåsningar växelvis 

enligt ovan. Defibrillering är nödvändig för att vid hjärtstopp orsakat av ventrikelflimmer få 

hjärtat att slå i rätt rytm. Ute i samhället är målet att defibrillering ska utföras inom fem 

minuter efter att hjärtstoppet inträffat (Koster, Baubin, Bossaert, Caballero, Cassan, Castren & 

Sondroni, 2010). I Australien genomfördes en studie (Bray, Deasy, Walsh, Bacon, Currell & 

Smith, 2011) där riktlinjerna för allmänhetens HLR ändrades från de nuvarande till att de 

skulle utföra 400 kompressioner, 2 inblåsningar, 100 kompressioner, 2 inblåsningar. 

Resultatet visade en ökning av allmänheten som ingrep vid hjärtstopp, ett ökat antal drabbade 

som hade återfått en spontan cirkulation vid ankomst till sjukhus samt fler som överlevde till 

utskrivning. 

 

I en svensk studie (Axelsson, Herlitz & Fridlund, 2000) undersöktes åskådares upplevelser av 

att starta HLR innan ambulansens ankomst. I studien framkom det att majoriteten av de 

tillfrågade av urvalet skulle genomföra HLR igen. Det framkom även i studiens resultat att 

många av de tillfrågade hade problem att hantera sina känslor i efterförloppet av hjärtstoppet. 

Studiens slutsats pekar på att HLR utbildningsprogrammet bör innehålla mer information om 

vilka reaktioner som kan uppstå efter man utfört HLR. I ett samhälle i Danmark genomfördes 

en studie (Møller Nielsen, Isbye, Knudsen Lippert & Rasmussen, 2012) under 2 år då 

allmänheten fick möjlighet att gå kurser i hjärt-lungräddning och tevebolagen satsade på att 

göra reklam för hjärtstopp och hur man utför HLR. Ytterligare en åtgärd var att fler 

defibrillatorer utplacerades i samhället. Anledningen till åtgärderna var att man tidigare inte 

haft några överlevande bland denna patientgrupp. Allmänheten uppgav att de tidigare inte 

velat ingripa då de ansåg sig ha bristande kunskap i HLR samt att de var rädda att skada den 

drabbade med defibrillatorn. Resultatet visade att andelen bevittnade hjärtstopp då 

allmänheten ingrep ökade från 22 % till 74 %. Studien visade även att fler patienter skrevs ut 

levande från sjukhus. I en review artikel skriven av Sasson, Rogers, Dahl och Kellerman 

(2009) granskades 36 studier där HLR påbörjats av allmänheten. I studierna var det 

sammanlagt 95 359 patienter som drabbades av hjärtstopp av dessa överlevde 7 214 patienter 

färden till sjukhus. 
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1.3 Förberedelse ut till patient 

I en svensk studie skriven av Larson & Engström (2013) ville man studera 

ambulanssjuksköterskan erfarenheter av omvårdnad till patienter med hjärtinfarkt och 

hjärtstopp. I studien framkom sex kategorier som kunde hjälpa till vid förberedelsefasen av ett 

hjärtstopp; att vara förberedd inför uppgiften dvs att under framkörningen diskutera med sin 

kollega vilken typ av utrustning som skall med, gå igenom riktlinjer för avancerad hjärt-

lungräddning (A-HLR) samt vem som gör vad upplevdes underlätta. Det upplevs även 

positivt om ambulanspersonalen fått bra information från SOS-alarm eller larmoperatören 

som exempelvis om HLR påbörjats, om det fanns personal på plats som kan hjälpa till med 

kompressioner, samt om det finns personer som kan hjälpa till med att ta hand om anhöriga.  

1.4 Ambulanspersonalens upplevelser av situationen kring hjärtstopp 

Det anses viktigt att hitta en optimal plats för utförandet av hjärt-lungräddning med betoning 

på bra arbetsyta samt att underlaget till fördel ska vara hårt. Samarbetet och relationen mellan 

kollegor är en viktig faktor till framgångsrik HLR. Om samarbetet flyter på så kan rollerna 

bytas på ett effektivt sätt under processen. Detta bidrar till att kompressionerna är effektivare 

och av bättre kvalitet då utövaren snabbt blir uttröttad. Det upplevs svårt att ta hand om 

anhöriga på ett bra sätt under pågående HLR och majoriteten upplever att då de får kontroll 

över situationen har bättre förutsättningar att ge stöd och informera om vad de gjort. Det 

ansågs även viktigt att svara på alla frågor som eventuellt dyker upp samt att uppmuntra 

anhöriga och bekräfta för dem att de gjort en bra insats före ambulansens ankomst. Det är 

delade meningar kring om anhöriga bör närvara eller ej. En del anser att anhöriga ej bör 

närvara medan andra tycker att anhöriga själva bör få bestämma. Att anhöriga närvarar bidrar 

till att ambulanspersonalen kan få bättre information om patienten, vilket kan bidra till 

beslutstöd i vården av denne. Deras närvarande bidrar även till att de får delta i vården, ges 

kontinuerlig information om patientens tillstånd samt att de får se att ambulanspersonalen 

gjort allt de kunnat för att rädda livet på den drabbade (Larsson & Engström, 2013). I en del 

fall upplever ambulanspersonalen det svårt att ändra fokus från arbetet med HLR till att sedan 

ta hand om familjen då patienten inte överlevt. Det beror mycket på hur anhöriga reagerar 

samt hur personalen själva upplever situationen emotionellt. Det är viktigt att försöka känna 

in familjens sinnesstämning, om de har förstått allvaret i situationen och om de anhöriga har 

förmågan att acceptera att den drabbade avlidit (Bremer et al., 2012).  
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Ambulanspersonalen uppger att HLR inte påbörjas om det finns tydliga dödstecken så som 

likstelhet eller marmorering av huden. Personalen beskriver dessa tecken som en hjälp i 

beslutet att påbörja HLR eller ej (Larsson & Engström, 2013; Becker, Guasche-Hill, 

Aswegan, Baker, Bookman, Bradley, De Lorenzo & Schoenwetter, 2013; Grudzen, Liddicoat, 

Hoffman, Koenig, Lorenz & Asch, 2007). Ambulanspersonal upplever det positivt att det 

finns riktlinjer att luta sig mot då det gäller att påbörja HLR, att inte påbörja HLR samt att 

avbryta HLR. Riktlinjerna gör personalen mer bekväma i situationen och ger mer 

självförtroende. Personalen känner en lättnad över att inte alltid behöva ta med den drabbade 

till sjukhus utan att med riktlinjernas hjälp kunna lämna den avlidna i hemmet under lugnare 

former. Faktorer som påverkar dessa beslut är personalens kunskap, attityder, om de tror att 

HLR skulle bidra till något positivt. Även dynamiken mellan kollegor anses viktigt vid 

beslutstagandet.  

 

Ambulanspersonal upplever etiska dilemman vid uppstartandet av HLR vid svårt sjuka 

patienter.  Personalen uppger det som etiskt korrekt att inte starta HLR i dessa fall. Många av 

de tillfrågade i studien skulle vilja ha någon form av beslutstöd i form av 

journaltext/journalsystem (Nordby & Nøhr, 2012). Att ha riktlinjer som stöd i att kunna 

avbryta HLR eller att inte ens påbörja anses även positivt då det inte inger falska 

förhoppningar hos de anhöriga (Grudzen, Timmermans, Koenig, Torres, Hoffman, Lorenz & 

Asch, 2009). I en del fall uppkommer tankar kring om det finns någon mening att påbörja 

HLR, detta främst då det anses tveksamt om den drabbade kommer att få ett drägligt liv 

efteråt. I de fall då HLR inte påbörjas anses det viktigt att skapa värdighet för den avlidna och 

dess anhöriga. Dock väljer personalen ändå att starta HLR i en del situationer trots att de inte 

anser att det är rätt beslut, detta enbart på grund av att de inte vill hamna i obekväma 

situationer samt att det inte ser bra ut att inte göra något (Larsson & Engström, 2013). Vilka 

val som görs gällande hur länge HLR ska fortgå eller då eventuellt att avbryta påverkas 

mycket av hur de anhöriga reagerar på situationen samt deras förväntningar och krav på 

ambulanspersonalen. Detta upplevs ibland kunna skapa osäkerhet och bidra till att 

ambulanspersonalen tar beslut som de annars inte skulle ha gjort (Bremer et al., 2012). 

Ambulanspersonalen upplever att de aldrig blir riktigt trygga och bekväma i 

hjärtstoppssituationer. Efteråt anses debriefing och samtal mellan kollegor som viktigt. De 

upplever ett behov av att gå igenom patientfallet och reflektera över vad de gjort bra och 

mindre bra samt om något kunde genomförts annorlunda (Larsson & Engström, 2013).  
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1.5 SMS-livräddning 

I Stockholm bedrivs sedan år 2010 ett forskningsprojekt, SMS-livräddning, mellan 

Södersjukhuset och Karolinska institutet för att i länet öka överlevnaden vid hjärtstopp. För 

att som privatperson kunna delta i projektet och registrera sig som SMS-livräddare ska de 

vara minst 18 år gamla, arbeta eller bo i Stockholms län, vara utbildade i HLR samt äga en 

mobiltelefon så att de kan ta emot uppgifter kring hjärtstoppet. Vid registreringen finns det 

ingen uppföljning om personerna har genomfört någon kurs i HLR (SMSlivräddare, 2014).  

 

När samtal når SOS-alarm angående ett misstänkt hjärtstopp positioneras de närmaste SMS-

livräddarnas mobiltelefoner ut genom ett GPS system. De SMS-livräddare som befinner sig 

inom ett visst avstånd från hjärtstoppet får då ett textmeddelande till sin mobiltelefon med 

information om vart hjärtstoppet inträffat, adress, eventuella portkoder och närmaste 

defibrillator etc. Tanken är att den som drabbats av hjärtstopp snabbt ska få hjälp av någon 

som är utbildad i HLR i väntan på ambulans. De SMS-livräddare som har fått ett 

textmeddelande angående hjärtstopp får sedan även ett e-postmeddelande med frågor för att 

följa upp om de varit på platsen eller inte haft möjlighet att ingripa (SMSlivräddare, 2014). 

Ring, Fredman, Nordberg, Stark och Hollenberg (2011) bedrev en studie på detta för att 

utvärdera om det blev någon tidsvinst vid påbörjad HLR genom att larma ut till SMS-

livräddare. Resultatet visade att SMS-livräddarna var på plats och påbörjade HLR före 

ambulansens ankomst i drygt hälften av fallen. Tiden från larm till hjärt-lungräddning 

minskade med cirka 2 minuter i de fall SMS-livräddare nådde platsen först. 

1.6 Ambulanssjuksköterska 

En ambulanssjuksköterska är en specialistsjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård. Enligt Socialstyrelsen (2014) är yrkestiteln specialistsjuksköterska 

skyddad och får därmed enbart användas om personen är en legitimerad sjuksköterska som 

genomgått en ytterligare minst ettårig högskoleutbildning och därefter fått ett examensbevis 

som specialistsjuksköterska utfärdat. 

1.7 Vårdvetenskaplig anknytning 

Callista Roy’s (Roy & Andrews, 2008) adaptionsteori handlar om människa, miljö, hälsa, mål 

och omvårdnadshandlingar samt att människan ständigt interagerar med en föränderlig miljö 

och därmed behöver lära sig att hantera och anpassa sig till situationer. Den föränderliga 
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miljön infattar exempelvis att människan utsätts för olika stressorer eller stimuli som skapar 

en reaktion hos denne. Människans förmåga att hantera dessa stressorer och stimuli, då de 

antingen bidrar till adaption eller ineffektiv respons, påverkar hur väl denne kan anpassa sig 

till en situation genom adaption. Coopingmekanismer främjar adaption medan ineffektiv 

respons förhindrar eller försvårar människans förmåga att hantera och anpassa sig (a.a.). 

Adaptionsteorin som beskrivs ovan utgår egentligen från patientperspektivet. I den här studien 

kommer ambulanssjuksköterskans perspektiv att diskuteras utifrån adaptionsteorin. Vid 

hjärtstopp, då även SMS-livräddare är på plats, arbetar och möter ambulanssjuksköterskan 

människor i en varierande och komplex miljö. Detta kräver en förmåga att hantera olika, även 

oförutsägbara, situationer och händelser som kan uppkomma och därmed även anpassa sig till 

detta för att kunna ge patienten och dess omgivning bästa omvårdnad utifrån individuella 

behov.  

1.8 Problemformulering 

Antalet överlevande bland patienter som har drabbats av hjärtstopp har ökat sedan SMS-

livräddare varit inblandade i vården. Efter sökningar i databaser avseende hjärtstopp och 

SMS-livräddning har det framkommit att inga tidigare studier gjorts gällande 

ambulanssjuksköterskans upplevelser av att SMS-livräddaren varit först på plats. Mycket 

finns skrivet om SMS-livräddartjänsten men inget finns skrivet om de konsekvenser som kan 

tänkas uppkomma för ambulanssjuksköterskan och dennes arbetsmiljö. Det är viktigt att 

belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser utifrån att de är första delen i vårdkedjan. Är 

exempelvis kompetensen hos SMS-livräddarna tillräckliga, vad anser ambulanssjuksköterskan 

om detta?   

Vid hjärtstopp har ambulanssjuksköterskan klara direktiv och riktlinjer som ska följas när de 

kommer fram till olycksplatsen. På vilket sätt kan SMS-livräddaren vara ett hinder eller vara 

en resurs vid vårdandet av en patient med hjärtstopp då ambulanspersonalen kommer fram till 

olycksplatsen?  

1.9 Syfte 

Att beskriva ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit 

först på plats vid misstänkt hjärtstopp. 
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2. METOD 

2.1 Design 

För att beskriva ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare är 

först på plats vid misstänkt hjärtstopp och då det genom sökningar i databaser inte 

framkommit tidigare studier på detta var valet av designen en empirisk studie inriktad på 

kvalitativa intervjuer. 

2.2 Urval 

Urvalet till studien var ambulanssjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården i 

Stockholms län med personlig erfarenhet i mötet med SMS-livräddare. Kravet var att 

ambulanssjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av att ha anlänt till platsen för hjärtstoppet 

efter SMS-livräddarna. 

 

Då studien utgick från en kvalitativ ansats begränsades antalet medverkande till maximalt sju 

personer. SMS-livräddning är relativt nytt och därför inkluderades alla 

ambulanssjuksköterskor oavsett ålder, kön, antal verksamma år inom yrket eller antalet SMS-

livräddare som de stött på. De inkluderade hade erfarenhet inom ambulanssjukvården mellan 

1-10 år, varav som ambulanssjuksköterska i 1-6 år. De ambulanssjuksköterskor som inte 

kommit i kontakt med SMS-livräddare exkluderades från studien. Fem av de sex tillfrågade 

uppgav att de själva är registrerade som SMS-livräddare. Dock hade enbart två av de 

tillfrågade informanterna blivit utlarmade som SMS-livräddare. 

2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under mars och april månad, år 2014. Ett informationsbrev 

(Bilaga 2) skickades initialt till verksamhetscheferna på de olika ambulansstationerna i 

Stockholms län angående magisteruppsatsen och att en intervjustudie ämnades genomföras 

bland ambulanssjuksköterskorna på de olika ambulansstationerna. I brevet fanns en kort 

presentation av författarna, syftet med studien, hur intervjuerna skulle gå till samt att 

deltagandet var anonymt, frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan anledning. Efter 

skriftligt godkännande via e-post från verksamhetscheferna skickades ett informationsbrev 

(Bilaga 3) med ovanstående information ut till ambulanssjuksköterskorna på dessa stationer.  
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Deltagarna i studien anmälde självmant sitt intresse via kontaktuppgifterna i 

informationsbrevet och de första sju intressenterna inkluderades i studien, varav en 

ambulanssjuksköterska avböjde sin medverkan i ett tidigt skede. Tid och plats för intervju 

bestämdes med respektive medverkande. För att öka kvaliteten på intervjuerna samt utveckla 

en intervjuguide genomfördes initialt en pilotintervju med den första informanten enligt 

förberedelser utifrån Kadeer och Parhoo (2006) beskrivning. De menar att frågorna måste 

täcka in det som studien syftar att besvara. Överflödiga och onödiga frågor sållades bort och 

lämnade plats åt det väsentliga. Frågorna ställdes före pilotintervjun till oberoende personer i 

närheten för att minska risken att missuppfattningar sker gällande formuleringen av frågorna 

(a.a.). Därefter genomfördes de övriga fem kvalitativa forskningsintervjuerna med stöd av den 

bearbetade intervjuguiden (Bilaga 1) med delvis riktade frågor för att begränsa ämnets 

omfattning. Samtliga intervjuer höll tillräckligt god kvalitet varför de inkluderades till studien. 

Intervjuerna varade i snitt mellan 15 och 40 minuter beroende på hur mycket deltagarna hade 

att berätta kring frågorna. I överenskommelse med deltagarna spelades intervjuerna in för att i 

efterhand underlätta transkribering och analys av materialet samt för att öka trovärdigheten då 

risken för eventuell misstolkning eller egen tolkning av materialet minimerades. 

Ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberades ordagrant på dator av författarna inför 

analysen och skrevs därefter ut på papper. 

 

2.4 Analys 

Efter transkriberingen analyserades intervjuerna genom kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats och utgår från manifest innehåll (Danielson, 2012). Initialt avkodades 

intervjuerna så att identiteten av informanterna ej kunde spåras i efterhand. Intervjutexterna 

numrerades sedan i ordningsföljd enligt den ordning de utförts. Resultatet från intervjuerna 

skrevs ut på papper och lästes, enskilt och tillsammans, igenom ett flertal gånger för att 

minimera risken för eventuell egen tolkning av resultatet. Den information som svarade mot 

examensarbetets syfte färgmarkerades. Ytterligare genomgång av det som markerats 

genomfördes för att ta fram det väsentliga. Med hjälp av en tabell, se exempel nedan, bildades 

meningsenheter, kondenserande meningsenheter, subteman samt teman för att på ett 

schematiskt sätt kunna presentera och analysera resultatet. 
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Tabell 1. Exempel på Meningsenheter, kondenserande meningsenheter, subteman och teman. 

 

Meningsenheter Kondenserande 

meningsenheter 

Subteman Teman 

”…man ju spekulera i 

att patienten haft 

mycket goda utsikter 

att överleva om en sms-

livräddare hade varit på 

plats om en – två 

minuter…” 

 

Tidsaspekten Positiva tankar och 

upplevda erfarenheter 

av SMS-livräddning 

”…Det kan ju vara lite 

ju… lite 

framkörningar… men 

det kan vara 10 minuter 

en kvart till vissa, vissa 

områden och har man 

då en person som har 

påbörjat HLR innan vi 

kommer, ja menar det 

är är ju väldigt 

tacksamt alltså…” 

Vikten av tidig HLR   

”Jag pratade lite med 

honom efteråt, då 

berättade han att han 

bodde i princip dörr i 

dörr…” 

 

 

Att vara nära den 

drabbade… 

  

”… var ju brandman… 

civil… han råkade vara 

i närheten…” 

   

”Vi satte oss ned sen, 

vi och den här SMS-

livräddaren och anhörig 

och allihopa och satt 

och snackade ett tag, 

ett ganska bra tag innan 

jourläkaren kom och 

dödsförklarade 

patienten och ja den här 

killen då han var 

ganska… eh… han tog 

det rätt hårt…” 

Fånga upp SMS-

livräddarna efteråt 

Ömsesidigt bemötande  

”Det är viktigt… så att 

säga… säger att dom 

gjort ett bra jobb… och 

sen på ett schysst sätt 

fasar ut dom…” 

Viktigt att berömma 

och uppmuntra 
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2.5 Etiska överväganden 

Studien följde Codex (2013) gällande forskningsetiska krav som ska skydda individen och 

dess integritet. De tilltänkta deltagarna fick information om studien och bestämde sedan själva 

om sin eventuella medverkan. Upplysningar om en individs utbildning och kodade uppgifter 

bedömdes och behandlades som personuppgifter.  

Ett brev med information skickades till verksamheterna där studien planerades. Deltagarna 

var anonyma och fick avbryta samarbetet oavsett tidpunkt utan att uppge anledning. All 

information som kunde identifiera en person eller specifik händelse utelämnades för att beakta 

sekretess och den personliga integriteten. Identifiering av SMS-livräddare och patienter i de 

olika situationerna kan därmed ej genomföras. Det framgick inte vilka individer som ingick i 

studien med undantag för deras yrkestitlar. De medverkande informerades i förväg om att 

ljudinspelning skulle ske under intervjun. Ljudinspelningarna kommer att förstöras då 

examinationen är genomförd och arbetet fått godkänt betyg. Innan intervjuerna påbörjades 

hade samtliga informanter lämnat informerat samtycke. 

3. RESULTAT 

3.1 Positiva tankar och upplevda erfarenheter i mötet med SMS-livräddaren 

Majoriteten av informanter uppgav att de i det stora hela upplever mötena med SMS-

livräddarna som positiva. Fyra informanter upplever att SMS-livräddaren som varit först på 

olycksplatsen har tagit korrekt beslut genom att starta HLR på patienten. Samtliga av de 

tillfrågade tror att SMS-livräddaren upplevde en lättnad när ambulanspersonalen kom till 

platsen. 

3.1.1 SMS-livräddarens kompetens  

 

När ambulanspersonalen kommer fram till en olycksplats som första vårdenhet vill de se vad 

SMS-livräddaren har för kunskaper och om livräddaren kan utföra kompressioner på ett 

korrekt sätt. Kan livräddaren utföra kompressioner låter informanterna denna fortsätta till dess 

att nästa vårdenhet kommer fram till olycksplatsen. Kan livräddaren inte utföra kompressioner 

på ett korrekt sätt behöver första vårdenheten ingripa. 
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”…Orkar de utföra kompressioner så är det ju jätte bra för då får vi mer tid till finlir om man 

så säger…” (Informant 6) 

3.1.2 Tidsaspekten 

 

Vid de hjärtstoppslarm där framkörningstiden var över femton minuter ansågs det extra 

positivt att SMS-livräddaren hade varit på plats innan ambulansens ankomst och påbörjat 

HLR. I två av de hjärtstoppslarm där SMS-livräddaren hade varit först på plats bodde 

patienten i en annan lägenhet dörr i dörr. 

”…om man säger att mortaliteten ökar med 8% per minut som går och vi är där efter en 

kvart, då har vi ganska dystra siffror att jobba emot…” (Informant 1) 

3.1.3 Ömsesidigt bemötande 

 

Vissa av de tillfrågade informanterna upplevde att SMS-livräddaren som presenterat sig som 

brandman, polis eller sjukvårdspersonal gav ett mer seriöst intryck än personer med andra 

yrkestitlar. Flera av informanterna uppgav att de upplevde att de ville fånga upp SMS-

livräddaren och prata med denne efter hjärtstoppet men att det många gånger var en fråga om 

tid vilket gjorde att de inte hann med detta. Vid hjärtstopp där ambulanspersonalen avslutat 

HLR på grund av att patienten avlidit fanns det tid för reflektion, men inte annars. Oavsett om 

patienten överlever eller inte så är det av stor vikt att bemöta SMS- livräddaren på ett gott sätt 

genom att bekräfta och uppmuntra dennes insats. En av informanterna uppgav att de SMS-

livräddare som faktiskt fick vara med ett tag under hjärtstoppet, snarare än att bli motad och 

bli utskickad från platsen, förmodligen hade lättare att bearbeta saker och ting efteråt.  

3.2 Negativa tankar och upplevda erfarenheter i mötet med SMS-livräddaren 

3.2.1 Ambulanssjuksköterskans osäkerhet gentemot SMS-livräddaren 

 

En majoritet av ambulanssjuksköterskorna uppgav att det var svårt att veta vem SMS-

livräddaren var vid ankomst till platsen. Det kunde handla om att det var svårt att urskilja 

personen i själva situationen. De undrade ofta vad de hade för relation till den drabbade, om 

det exempelvis var en anhörig eller granne. Ibland kunde ambulanspersonalen själva bli 

tvungen att fråga om relationen då SMS-livräddaren självmant inte presenterade sig. De 

uttryckte även svårigheter gällande att använda SMS-livräddaren som resurs då det ofta inte 
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framgick vilken typ av kompetens denne besatt. Då personer med olika yrkesbakgrund kan 

registerera sig om SMS-livräddare fanns även en osäkerhet hos ambulanspersonalen om SMS-

livräddaren exempelvis var sjukvårdspersonal eller enbart har gått en kurs i HLR och inte 

hade någon erfarenhet av liknande situationer från tidigare. Tankar fanns även kring om SMS-

livräddare bör utmärka sig på något sätt, med exempelvis en väst som visar vilken roll de har. 

Detta ansågs dock bli svårt att genomföra i praktiken. 

3.2.2 SMS-livräddarens agerande 

 

Det fanns negativa upplevelser kring hur SMS-livräddaren agerade i olika situationer. Det 

fanns tillfällen då de upplevdes kunna få tunnelseende och inte lade märke 

ambulanspersonalen när dessa ankom till platsen. SMS-livräddarna ansågs även vara lite för 

engagerade och entusiastiska i en del situationer så till vida att de kunde tränga sig före 

ambulanspersonalen in i porten och att de behövde motas bort från patienten. En del SMS-

livräddare kunde även upplevas som mycket stressade eller uppjagade. 

”… Det är lite tunnelseende… de ser nästan inte oss…” (Informant 4) 

 I situationer då utgången av hjärtstoppet varit negativ kunde SMS-livräddarna reagera 

negativt. En SMS-livräddare som inte hade någon erfarenhet av sjukvård sedan tidigare, 

utöver en kurs i HLR, tog det exempelvis hårt vid ett dödsfall och hade behov av att samtala 

med ambulanspersonalen i efterhand. I en annan situation blev SMS-livräddaren skärrad och 

behövde efteråt tröstas av ambulanspersonalen, denna person hade heller ingen erfarenhet av 

sjukvård eller hjärtstopp sedan tidigare utöver kursen i HLR. Det ansågs därför viktigt att 

SMS-livräddare har ett starkt psyke för att kunna hantera dessa situationer. Samtidigt 

förutsätter ambulanspersonalen att personer som registrerar sig på en sådan tjänst ska vara 

medvetna och förberedda på vad de kan möta i en hjärtstoppssituation då de frivilligt tagit sig 

an uppgiften. 

3.2.3 Säkerhetsaspekt gällande SMS-livräddare 

 

Något som uppkom hos majoriteten var tankar kring SMS-livräddarens egen säkerhet på 

platsen för hjärtstoppet, att SMS-livräddaren heller inte går in i situationen med samma 

säkerhetstänk som ambulanspersonalen och därför har svårare att bedöma om det är farligt att 

ingripa. En faktor som bekymrade ambulanspersonalen var situationen som SMS-livräddaren 

kommer in i. Det kunde vara en stökig och osäker miljö kring hjärtstoppet som exempelvis 
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nattetid då det är otryggare eftersom det inte finns lika mycket människor i omlopp ute, eller 

om hjärtstoppet sker ute i krogmiljön eller vid överdoser, bland farliga människor eller djur. 

Informationen som når SMS-livräddaren är ofta mycket mer bristfällig än den som 

ambulanspersonalen får via SOS-alarm vilket försvårar SMS-livräddarens bedömning om de 

ska bege sig in i situationen eller ej och därmed ökar deras risk att skadas. Ute i allmänheten 

har SMS-livräddaren en större möjlighet att dra sig ur situationen än om larmet kommer från 

exempelvis en lägenhet. SMS-livräddarna kommer dessutom i de flesta fallen ensamma vilket 

kan försvåra situationen. Övriga enheter som brand, polis och ambulans har hjälp av varandra. 

Det fanns även en del situationer då SMS-livräddare gjort val som försätter dem i en annan 

typ av risk, exempelvis har det förekommit att de gjort inblåsningar på en person som hade 

kräkts. I en sådan situation finns risk att de ådrar sig överförbara smittor. Även 

ambulanspersonalen kan bli utsatt för onödiga risker på grund av SMS-livräddning. I samband 

med att hjärtstopp skett i ambulansens vårdutrymme och extra resurser önskats via SOS-alarm 

har det hänt att det även gått ut textmeddelanden till SMS-livräddare i området som då tagit 

sig till platsen vilket kan försvåra ambulanspersonalens arbete och arbetsmiljö.  

3.2.4 Etiska dilemman med SMS-livräddartjänsten 

 

Ett flertal ansåg att det kunde upplevas som ett etiskt dilemma då SMS-livräddaren som 

privatperson klev in i någons hem utan förvarning. Det kunde även ses som oetiskt att utsätta 

en SMS-livräddare för den psykiska pressen som kan uppstå, trots att deltagandet är frivilligt. 

Det fanns funderingar om dessa SMS-livräddare alltid visste vad de gav sig in på när de 

registrerade sig på tjänsten då de möter en avliden eller döende person. SMS-livräddaren 

utsätts även för press om de hamnar i en situation då den drabbade i fråga är avliden sedan en 

tid tillbaka men att personer runt om har förväntningar på att SMS-livräddaren ska agera och 

denne egentligen inte vill påbörja HLR. Detta bidrar även till ett etiskt dilemma för 

ambulanspersonalen om SMS-livräddaren ändå påbörjar HLR och de sedan måste avbryta 

direkt vid ankomst. I två fall upplevdes SMS-livräddaren ta fel beslut då i den i det ena fallet 

startat HLR på en person som i ambulanspersonalens bedömning varit avliden under en längre 

tid samt då HLR startas på en medvetslös patient. SMS-livräddare kan ha svårigheter att 

bedöma hur länge en person varit avliden och därmed missa säkra dödstecken som är 

uppenbara för ambulanspersonal. Dock anses det inte vara på SMS-livräddarens ansvar att 

bedöma när HLR inte ska startas då de moraliska konsekvenserna för denne vid fel beslut ses 

som högre i dessa fall.  
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”… Har du några tvivel kör igång direkt… Absolut rätt alla gånger…” (Informant 1). 

4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Det framkom både positiva och negativa tankar och upplevda erfarenheter i mötet med SMS-

livräddaren. Det fanns en osäkerhet kring vem SMS-livräddaren var och vilket kompetens 

personen ifråga besatt. SMS-livräddare ansågs som positivt då tiden mellan hjärtstopp och 

HLR förminskades även då ambulanspersonalen hade lång framkörnings tid till patient. 

Samtliga informanter ansåg SMS-livräddaren som en resurs vid kompressioner. De tillfrågade 

ansåg att ett gott bemötande till SMS-livräddare med betoning på bekräftelse, uppmuntrande 

och tid för reflektion var viktigt. En negativ faktor var säkerhetsaspekten då en SMS-

livräddare kan tänkas utsättas för stora faror på grund av knapphändig information. En annan 

negativ faktor var i vissa fall SMS-livräddarens agerande gentemot ambulanssjuksköterskan. 

En majoritet av de tillfrågade informanterna uppgav tankar kring etiska dilemman gällande att 

privatpersoner springer in i andras hem eller påbörjar HLR där patienten uppvisar säkra 

dödstecken eller rent av inte är avliden.  

4.2 Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte styrde valet av metod, därav blev examensarbetet följaktligen av 

kvalitativ design, intervjubaserad samt analyserad med hjälp av manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats. Den kvalitativa metoden används inom forskningen som ett sätt för forskaren 

att ta reda på informantens upplevda erfarenheter och upplevelser av ett fenomen (Henricson 

& Billhult, 2012). Urvalet av informanter till studien diskuterades med handledare där 

författarna gemensamt med handledaren beslutade inklusionskriterier samt 

exklusionskriterier. Till en början av urvalsprocessen hade författarna svårt att finna 

informanter. Ett antagande är att SMS-livräddning är ett relativt nytt fenomen och att många 

av de möjliga informanterna ej stött på fenomenet. Totalt anmälde sig sju 

ambulanssjuksköterskor till intervjuerna, varav en avböjde sin medverkan i ett tidigt skede. 

Ambulanssjuksköterskorna hade varit med om att SMS-livräddare hade varit först på plats vid 

misstänkt hjärtstopp antingen vid två eller flera tillfällen. Danielson (2012) betonar att om 

man endast har fem-sex informanter i en studie så kan det ge en begränsad information vid 

analys av resultat. Danielson menar att ett riktmärke vid intervjuer med öppna frågor bör ligga 
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mellan 10-20. Författarna och handledare beslutade gemensamt att ett resultat kunde uppnås 

efter sex intervjuer då samtliga deltagare hade skilda upplevelser samt erfarenheter av 

fenomenet.  

Studiens resultat har analyserats med manifest innehållsanalys utifrån Danielsons (2012) 

metodavsnitt gällande innehållsanalys vilket har beskrivits i tidigare avsnitt. Att genomföra en 

ordagrann transkribering och att initialt ha läst de utskrivna texterna på varsitt håll för att 

sedan mötas och överensstämma vilka fynd som gjorts var ett arbetssätt som fungerade väl för 

författarna. Kategoriseringen av resultatet tog lång tid att genomföra. Det svåraste under 

kategoriseringen upplevdes vara utifrån de meningsbärande enheterna att skapa kondenserade 

meningsenheter och därefter skapa tydliga subteman vars titel täcker innehållet. På grund av 

detta valdes denna del av analysprocessen att genomföras tillsammans. De teman som 

uppkom utifrån analysen av resultatet upplevdes däremot som självklara. 

Trovärdighetsbegreppet ”trustworthiness” och giltighetsbegreppet som innebär att man 

lyckats undersöka vad som avsågs och att man fångade alla aspekter av det som undersöktes 

(Wellengren & Henricson, 2013) styrks i resultatdelen där författarna varit mycket textnära 

och har strukit under med markeringspenna vid det resultat som svarat mot studiens syfte. 

Författarna anser att citaten som uppkommit i resultatet styrker trovärdigheten i studien. 

Författarna har inte använt sig av s.k ”membercheck” på grund av tidsbrist vilket är en 

svaghet då Wellengren & Henricson (2013) menar att användandet av s.k ”membercheck”, är 

en garanti för att man använt informanternas berättelse ordagrant. 

Gällande tillförlitlighetsbegreppet har författarna begränsade kunskaper av intervjukunskap, 

då ingen har genomfört en intervjustudie vid tidigare kandidatexamen. Därav genomfördes en 

pilotintervju där utrustning samt frågeformuläret testades på den första informanten. Kadeer 

och Parhoo (2006) menar att om man genomför en pilotintervju så får intervjuaren en 

förförståelse om informanten förstått frågorna och hur pass relevant frågorna egentligen är. 

Under denna intervju uppkom fler frågor som ställdes till informanten. Därefter användes 

dessa frågor i resterande intervjuer samt lades till i intervjuguiden (Bilaga 1). Samtliga 

intervjuer registrerades och spelades in via mobiltelefoni och överfördes till dator där det 

transkriberades. Genom att spela in samtalet med en diktafon, eller som i vårt fall 

mobiltelefon, ges intervjuaren mer frihet att fokusera på samtalet och koncentrera sig på 

ämnet (Kvale & Brinkman, 2009). Författarna har i enlighet med Henricson själva genomfört 
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intervjuerna samt transkriberingen av dessa vilket ökar tillförlitligheten. Författarna till 

examensarbetet har deltagit gemensamt vid samtliga intervjuer.  

Gällande bekräftelsebegreppet betonar Wellengren & Henricson (2013) vikten av att noggrant 

beskriva analysarbetets gång för att kunna stärka tillförlitligheten. Författarna anser att en 

styrka med examensarbetet är att båda har läst samtliga intervjuer samt genomfört analysen 

tillsammans vilket har underlättat samt bidragit till en ökad tillförlitlighet. Studien resultat 

vilar på sex oberoende informanter och är utförd med noggrann transkibreringsprocess och 

analysering. Bakgrund till studien vilar dessutom på aktuell forskning. Urvalet och hur lång 

tid datainsamlingen pågått finns tydligt beskrivet i metod avsnittet. Handledaren till 

examensarbetet har innan analysprocessens början fått tillgång till och läst igenom samtliga 

transkriberingar för att bekräfta om det insamlade materialet uppnått tillräckligt god kvalitet. 

I enlighet med överförbarhetsbegreppet har författarna till studien försökt att ge en klar bild 

av urval, deltagare, datainsamling och analys för att kunna underlätta överförbarheten. 

Studien genomfördes i Stockholm av geografiskt och tidsmässiga skäl. SMS-livräddning finns 

för närvarande endast i Stockholm. Författarna tror att liknande resultat skulle kunna uppnås 

om studien gjordes i en mindre stad där SMS-livräddning finns, då studien handlar om 

ambulanssjuksköterskans upplevelser och tankar.  

4.2.1 Forskningsetiska överväganden 

 

Examensarbetet har följt Codex (2013) etiska rekommendationer inför samtliga intervjuer. 

Ambulanssjuksköterskorna fick information muntligt och skriftligt i form av informationsbrev 

med information om att deltagandet i studien var frivilligt samt att de när som helst kunna 

avbryta sin medverkan. 

Skriftligt samtycke och ett informationsbrev skickades ut till verksamhetscheferna på 

ambulansstationerna i Stockholm där författarna fick godkännande att genomföra studien 

(Bilaga 2). Ett informationsbrev till samtliga ambulanssjuksköterskor skickades med 

information om studien, där deltagarna gav sitt muntliga samtycke. En av de tillfrågade 

informanterna valde att avbryta samarbetet vilket accepterades.  

4.3 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att delas in enligt de teman som framkommit: ”Positiva tankar 

och upplevda erfarenheter i mötet med SMS-livräddaren” och ”Negativa tankar och upplevda 
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erfarenheter i mötet med SMS-livräddaren”. Subteman kommer att diskuteras i ordningsföljd, 

dock utan att dessa anges som underrubrik. Studiens syfte och frågeställningar kommer även 

att beröras i detta avsnitt. 

4.3.1 Positiva tankar och upplevda erfarenheter i mötet med SMS-livräddaren 

 

Initialt vid ankomst till platsen för hjärtstopp ansågs det viktigt att göra en snabb bedömning 

av SMS-livräddarens kompetens, om denne utförde kompressioner med god kvalitet, för att 

då kunna nyttja personen i återupplivningen. Ambulanssjuksköterskorna ansåg även att 

majoriteten av de SMS-livräddare som befunnit sig på plats haft tillräcklig kunskap 

(Informanterna). I en studie av Møller Nielsen et al. (2012) framkom det att allmänheten varit 

negativa till att ingripa vid hjärtstopp då de ansett sig ha bristande kunskap i HLR. De ska 

även ha varit rädda att skada den drabbade. Efter att samhället satsat på utbildning av 

befolkningen samt ökat ytterligare resurser ökade antalet som påbörjade HLR före 

ambulansens ankomst.  

Ambulanssjuksköterskornas upplevelse och resultatet från ovanstående studie stärker behovet 

av att SMS-livräddartjänsten etableras. SMS-livräddarna förutsätts ha en utbildning i HLR 

och har i och med registreringen uppgett att de kommer att bege sig till den drabbade om de 

får larm, vilket ökar chansen att den drabbade får hjälp om förbipasserande inte har modet att 

ingripa. Detta ökar också chansen att den som ingriper vid hjärtstoppet har tillräcklig kunskap 

för att gynna överlevnaden hos patienten samt kunna avlasta ambulanspersonalen till dess att 

övriga enheter hunnit fram. Utifrån tolkningen av Roy’s (Roy & Andrews, 2008) 

adaptionsteori skulle SMS-livräddarna kunna vara en stressor eller ett fokalt stimuli som 

påverkar ambulanssjuksköterskorna och skapar en reaktion hos dem.  I detta fall bidrar 

ambulanssjuksköterskornas coopingmekanismer att de kan hantera situationen och det blir en 

positiv respons. Den positiva responsen gör att de kan anpassa sig, adaptera, till situationen 

och på så sätt ser något positivt med SMS-livräddarna och då även kan använda dem som en 

resurs. 

De SMS-livräddare som får larm vid misstänkt hjärtstopp befinner sig inom ett område så att 

de har möjlighet att hinna före ambulansen till platsen och påbörja tidig HLR (SMSlivräddare, 

2014). Den här tidsvinsten är viktig eftersom studier har visat att sms-livräddare bidrar till 

tidsvinst vid hjärtstopp genom att ofta vara på plats före ambulans och på så vis har tiden från 

hjärtstopp till påbörjad HLR kunnat minskas (Ring et al., 2011). Tiden från det inträffade 
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hjärtstoppet till att HLR påbörjats och den drabbade defibrilleras har dessutom visat sig öka 

överlevnadschansen på både kort och lång sikt (Adielsson et al., 2011; Hollenberg et al., 

2007; Bremer et al., 2009). Ambulanssjuksköterskorna i denna studie hade en positiv syn på 

SMS-livräddare gällande tidsaspekten. De uppgav att det ibland förekommer en lång 

framkörningstid och att det då var tacksamt att SMS-livräddarna har möjlighet att påbörja 

återupplivningen i förväg. De SMS-livräddare som hade kommit i kontakt med 

ambulanssjuksköterskorna hade antingen varit förbipasserande vid tid för hjärtstoppet eller 

bott i den drabbades närhet (Informanterna). Utifrån författarnas observationer och 

upplevelser från den verksamma förlagda utbildningen inom ambulanssjukvåden i 

Stockholms län så har SMS-livräddartjänsten uppkommit under en tid då 

ambulansverksamheten i länet har blivit allt mer belastad. Det skulle kunna bidra till att 

tjänsten idag är välbehövlig. Den ökade belastningen kan visa sig i exempelvis vad som 

framkommit i intervjuerna med långa framkörningstider.  

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med ett gott bemötande gentemot SMS-

livräddarna, att de bekräftades och att möjlighet till reflektion skapades i mån om tid 

(Informanterna). En tidigare studie (Larsson & Engström, 2013) visar att ambulanspersonal 

upplever det viktigt med debriefing efter ett inträffat hjärtstopp samt att de aldrig känner sig 

fullständigt bekväma vid sådana tillfällen (a.a.). Ovanstående studies resultat samt att 

ambulanssjuksköterskor från denna studie uttrycker att tidsbristen hindrar dem från samtal 

med SMS-livräddarna försvårar SMS-livräddares bearbetning av händelsen. En SMS-

livräddare behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av sjukvård och det är möjligt att de inte 

varit i kontakt med hjärtstopp tidigare. I och med detta bör de ha desto större behov av 

debriefing och det vore positivt om det fanns någon form av uppföljning av dem i efterhand. 

Larsson och Engström (2013) skriver att ambulanspersonal upplever det svårt att ta hand om 

anhöriga under pågående HLR, att det var lättare då situationen kommit under kontroll. Deras 

studie visar även att personalen ibland upplevde det svårt att vända sin uppmärksamhet från 

patienten till anhöriga i efterförloppet (a.a.). Utifrån ambulanssjuksköterskornas upplevelser 

och ovanstående studies resultat kan det även finnas en negativ sida med en tredje part på 

platsen för hjärtstoppet, i detta fall SMS-livräddarna. I en situation då det både befinner sig 

anhöriga och SMS-livräddare på plats är det utifrån adaptionsteroin (Roy & Andrews, 2008) 

två oberoende stimulin som orsakar reaktion hos ambulanssjuksköterskan. En 

ambulanssjuksköterska kan med erfarenhet ha lärt sig hur anhöriga på bästa sätt bemöts vid 

sådana situationer, inlärda coopingmekanismer, eller som person vara mer lämplig att bemöta 



20 

 

sörjande, medfödda coopingmekanismer. Oavsett om ambulanssjuksköterskan normalt sett 

besitter båda dessa egenskaper kan denne bli tvungen att producera ett nytt beteendemönster i 

mötet med SMS-livräddaren. Om ambulanssjuksköterskan har en förmåga att hantera både 

anhörigas och SMS-livräddarens reaktioner kan denne uppnå adaption. En ovan person skulle 

kunna uppleva denna situation som stressande och påfrestande och därmed genom ineffektiv 

respons hindras från att uppnå adaption och då få det svårt att ta kontroll över och bemästra 

situationen.  

4.3.2 Negativa tankar och upplevda erfarenheter i mötet med SMS-livräddaren 

 

Osäkerheten kring SMS-livräddaren handlade om att personen kunde vara svår att urskilja på 

plats, otydlighet kring relationen till den drabbade, eller att ambulanssjuksköterkorna inte 

kunde vara säkra på vilken kompetens och erfarenhet som dessa personer besatt 

(Informanterna). Vid registrering som SMS-livräddare (SMSlivräddare, 2014) anges vilken 

nivå av HLR kurs som genomförts samt antal år sedan. Inga intyg behöver skickas in (a.a.). 

Därmed finns det ingen uppföljning kring om SMS-livräddarna har den kompetens som de 

uppger. Det är anmärkningsvärt att ambulanssjuksköterskorna ska behöva fundera på 

huruvida SMS-livräddarna har rätt kunskap eller ej när tjänstens syfte är att rätt personer 

snabbt ska befinna sig på plats för att utföra HLR i väntan på ambulans. Roy (2008) tar upp 

begreppet jagkonsekvens. Jagkonsekvens i det här fallet skulle kunna inverka på 

adaptionsprocessen genom att ambulanssjuksköterskans personlighetsdrag och egna beteende 

påverkar reaktionen på de stimulin som bildas (a.a.). En ambulanssjuksköterska med en 

personlighet och beteende som har lättare för sig att hantera olika typer av människor och 

situationer samt utstrålar ett lugn skulle då kunna ha en fördel då denne på ett sansat sätt kan 

handla utifrån rådande förutsättningar. Tolkat utifrån adaptionsteorin (Roy & Andrews, 2008) 

skulle alla möten med SMS-livräddare generera vitt skilda stressorer eller stimulin. Osäkerhet 

ökar risken för att ambulanssjuksköterskan ska behöva producera nya beteendemönster och att 

ineffektiv respons blir aktuell så att förmågan till cooping och adaption försvåras (a.a.). Något 

som skulle underlätta denna process är om ambulanssjuksköterskan kunde vara säker på 

kompetensen hos SMS-livräddaren, då skulle processen enbart behöva ta hänsyn till mötet 

med SMS-livräddaren som individ. 

I en studie av Axelsson et al. (2000) framkom det att många av de tillfrågade som hade 

påbörjat HLR hade svårt att hantera de känslor som uppkom i efterförloppet. Deras slutsats 

var att det vid HLR kurser borde ingå information om vilka reaktioner som kan uppstå (a.a.). I 
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denna studie upplevde ambulanssjuksköterskorna att SMS-livräddarna ibland kunde ha ett 

negativt agerande i hjärtstoppssituationen. Det kunde handla om att de fick tunnelseende och 

inte klev bort när ambulansen kom till platsen, att personalen då fick mota bort dem från 

patienten samt att SMS-livräddarna haft svårhanterliga känslor efteråt (Informanterna). 

Tunnelseendet skulle kunna motverkas genom att ambulanspersonalen blir tydligare med vad 

de vill att SMS-livräddaren ska göra. Det kan hända att SMS-livräddaren vid tidigare 

situationer fått hjälpa till i scenariot och fortsätta med kompressioner. Om dennes 

förväntningar är dessa så måste ambulanspersonalen tydligt tala om att de inte behöver dess 

hjälp. Tunnelseende kan bottna i bristande erfarenhet av liknande situationer, att personen blir 

så fokuserad på livräddning att omgivningen blir otydlig. Ambulanssjuksköterskan måste vara 

medveten om att även denna typ av reaktioner kan uppstå i mötet med SMS-livräddare. Med 

denna vetskap kan mötet underlättas så till vida att ambulanssjuksköterskan kan hantera och 

anpassa sig till situationen. 

Under Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Uppsala 

universitet fokuseras en stor del av den praktiska utbildningen på säkerhetsaspekter. I 

scenarion får studenterna agera utifrån ett specifikt mönster vid omhändertagandet av 

patienten. Det första steget vid ankomst till en patient är då att bedöma om platsen är säker. 

Det är möjligt att gemeneman inte har lika stor kunskap att bedöma om det är tillräckligt 

säkert att bege sig in i en situation, en del kanske rent av inte funderar kring detta vid 

mottagandet av ett hjärtstoppslarm. Ambulanssjuksköterskorna i studien (Informanterna) 

styrker detta i sina upplevelser då de beskrivit sig bekymrade över detta då hjärtstopp kan ske 

i oroliga miljöer med exempelvis farliga människor, djur eller överdoser. De betonade även 

att en SMS-livräddare beger sig ensam in i situationen medan ambulanspersonal har varandra 

samt övriga enheter till hjälp (a.a.). En reflektion kring detta är att SMS-livräddare får mycket 

sparsam information vid hjärtstopp. Det kan stå portnummer, våning och namnet på personen 

medan ambulanspersonal även får information från SOS-alarm att det är stökigt på platsen 

och att de bör invänta assistans från polisen.  

I en studie av Norby och Nohr (2012) upplevde ambulanspersonalen det som ett etiskt 

dilemma vid uppstartande av HLR på svårt sjuka patienter, de ansåg att det var etiskt korrekt 

att inte påbörja i dessa fall (a.a.). En annan studie (Larsson & Engström, 2013) visade dock att 

ambulanspersonal ändå valt att påbörja HLR i situationer där de ansåg att det var fel beslut. 

Det kunde då bero på att skydda sig själv från obekväma situationer samt att det inte skulle se 

bra ut om de inte ingrep (a.a.). Ambulanssjuksköterskorna i denna studie (Informanterna) 
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uppger att SMS-livräddaren i två fall gjort fel bedömning på patient och påbörjat HLR där de 

inte bör göra det. Reflektioner utifrån Henriksens och Vetlesens (2008) beskrivning av 

pliktetik och nyttoetik skulle här pliktetiken kunna spegla de tidigare studiernas resultat att 

ambulanspersonalen påbörjat HLR trots att de själva trodde på att det skulle göra någon nytta 

för patienten. Personalens grundade sitt handlande utifrån omgivningens förväntningar och 

behandlingsriktlinjer. Nyttoetiken hade istället utgått från vad som blir bäst för patienten av 

att antingen avbryta alternativt påbörja HLR (a.a). Ambulanssjuksköterskorna i denna studie 

(Informanterna) uppger att de upplever ett etiskt dilemma i och med att SMS-livräddarna tagit 

ett felaktigt beslut och ambulanssjuksköterskan måste ta beslut om att avbryta direkt eller att 

fortsätta till ingen nytta.  

Frågeställningar till examensarbetet är besvarade i resultatet. Det framkom att 

ambulanssjuksköterskorna hade skildra åsikter om kompetensen hos SMS-livräddaren var 

tillräcklig, det berodde mycket på vem de mötte på platsen. SMS-livräddaren ansågs både som 

ett hinder och en resurs vid hjärtstoppssituationer. SMS-livräddaren ansågs som en resurs i de 

fall då de bedömdes ha rätt kompetens. Då det ansågs som ett hinder var främst i situationer 

där de upplevde ha ett negativt agerande mot ambulans personalen. Det som framkommit i 

resultatet är ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först 

på plats vid misstänkt hjärtstopp vilket var ämnat att besvara enligt studiens syfte.  

4.4 Förslag till vidare forskning 

Utifrån studiens resultat rekommenderas att en mer omfattande studie görs som belyser 

säkerhetsaspekten och etiken vid SMS-livräddning. Det vore intressant att göra forskning på 

SMS-livräddarens tankar och upplevda erfarenheter utifrån säkerhetsaspekten och etik för att 

se om deras erfarenheter och tankar överensstämmer med ambulanssjuksköterskan. Om SMS-

livräddarnas kompetens i framtiden följs upp vid registrering vore det även intressant att 

genomföra denna studie på nytt för att se om ambulanssjuksköterskornas tankar och 

upplevelser gentemot dem förändras. 

4.5 Kliniska implikationer 

 SMS-livräddaren skickar in intyg efter senaste genomförd HLR-kurs i samband med 

registrering till SMSlivräddare.se  

 SMS-livräddaren kan utmärka sig på något sätt, exempelvis varselväst (den skulle de 

kunna få i samband med registrering) 
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 I samband med registrering vid SMS-livräddartjänsten skulle pocketmasker kunna 

skickas hem till dessa i ett försök att öka säkerheten samt minska smittorisken. 

 Kontinuerlig information till ambulanssjuksköterskorna för att öka kunskaperna kring 

SMS-livräddning. 

 Kontinuerlig information till SMS-livräddarna för att öka deras medvetenhet kring 

säkerhetsrisker, samt hur ambulanssjuksköterskorna vill att de ska agera. 

 En checklista borde införas på SOS-alarm som ett hjälpmedel för att avgöra om det är 

säkert och etiskt korrekt att skicka ut SMS-livräddaren på hjärtstopp. 

 Information i SMS- bör innehålla mer information som kan hjälpa SMS-livräddaren 

att ta beslut om denne ska ingripa.  

4.6 Slutsats 

Tidigare forskning har påvisat att SMS-livräddare har bidragit till en ökad överlevnad vid 

hjärtstopp. Mycket har fokuserats kring statistik kring överlevnad vilket kanske medfört att 

säkerhetsaspekterna och etiken kommit i skymundan. Denna studies resultat lyfter fram dessa 

aspekter som två problematiska områden inom SMS-livräddning. SMS-livräddaren vilja att 

rädda liv har i studien påvisats som positivt och negativt, kanske beroende på vilka tidigare 

kunskaper och erfarenheter de har av liknande situationer. I de flesta fall är det endast en 

SMS-livräddare som ankommer till platsen och ambulanspersonal har ofta svårt att finna tid 

för reflektion med dessa. Därför anser författarna att det vore viktigt att SMS-livräddarna följs 

upp, då inte enbart om de befunnit sig på platsen utan även hur de mår psykiskt efter 

händelsen. Utifrån studiens resultat har SMS-livräddning uppkommit i en tid då den kanske 

behövs som allra mest då ambulansverksamheten blir allt mer belastad i Stockholms län.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur går tankarna när ni får hjärtstoppslarm?  

Hur förbereder du dig? 

Hur går dina tankar vid ankomst till platsen? 

Kan du försöka uppge din upplevelse, steg för steg under hjärtstoppet dvs när ni får larmet 

tills att ni är på plats? 

Vid hjärtstopps larm, får ni/har ni fått information om att det är någon externenhet som 

påbörjat HLR? (exempelvis brand, polis, SMS-livräddare) 

Hur upplevde du hjärtstopps situation när SMS-livräddare varit först på plats? (Kan du 

beskriva något scenario då SMS-livräddare varit på plats) 

Finns det några etiska dilemman som du har tänkt på vid HLR där SMS-livräddare varit på 

plats? (exempelvis person som varit död länge och HLR inte kommer att medföra något) 

Vid de tillfällen SMS-livräddare varit först på plats, har han/hon gjort rätt bedömning, 

exempelvis startat? inte startat? 

Hur nyttjar du SMS-livräddaren innan den extra ambulansresursen är på plats? 

Hur tror du att SMS-livräddaren reagerar när ambulansen kommer till platsen? 

Hur upplever du omgivningen, när du varit först på plats vid hjärtstopp respektive när SMS-

livräddare varit först på plats? (Får ni arbeta ostört?) 

Kan du tänka ut någon situation där du behövt SMS-livräddare? Och tror du då utgången på 

hjärtstoppet varit annorlunda? (Spekulation) 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

SMS-livräddning ambulanssjuksköterskor 

Till Vårdenhetschef XXXX 

Vi är sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

ambulanssjukvård vid Uppsala universitet. Under vårterminen kommer vi att skriva en 

magisteruppsats med syfte att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av att SMS-

livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp. 

Hjärtstopp utanför sjukhus har under de senaste åren fått mycket uppmärksamhet och i 

Stockholm finns SMS-livräddningsprojektet och vår tanke är att intervjua 

ambulanssjuksköterskors angående deras upplevelser av detta. Vi har ett stort intresse för 

ämnet då båda är hjärt-lungräddnings instruktörer samt SMS-livräddare. 

Med detta brev söker vi tillstånd att få intervjua ambulanssjuksköterskorna på din arbetsplats. 

Intervjuerna kommer att ta c:a 45 minuter och spelas in på band, Det inspelade materialet 

kommer att avidentifieras så deltagande och deras identitet förblir skyddad.  

Medverkan för respondenterna i studien är helt frivillig och kan närsomhelst utan anledning 

avbrytas. 

Resultatet av studien kan tillhandahållas antingen via webben eller få skickad via mail av oss 

Vänligen 

David Norén dano1890@student.uu.se   Handledare: Camilla Fröjd 

Marlene Soldemo maso1849@student.uu.se  Camilla.frojd@surgsci.uu.se,  

mailto:dano1890@student.uu.se
mailto:maso1849@student.uu.se
mailto:Camilla.frojd@surgsci.uu.se


 

 

Bilaga 3 

      

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Ambulanssjuksköterskans upplevelser/tankar om SMS-livräddning 

Till dig som är ambulanssjuksköterska på xxx ambulansstation. 

Härmed tillfrågas du om deltagandet i en studie om hjärt-lungräddning där SMS-livräddare 

varit först på plats. Studiens syfte är att utvärdera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 

SMS-livräddare varit först på plats. 

Vi har av din ambulanschef fått tillstånd att du får medverka i denna intervju studie under 

arbetstid. Intervjuerna kommer att ta 45 minuter och spelas in på band, Det inspelade 

materialet kommer att avidentifieras så deltagande och din identitet förblir skyddad. 

Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt, du får när som helst avbryta utan att uppge 

anledning. Om du vill genomföra intervjun på en annan plats eller tid än det som kommer att 

föreslås, så går det givetvis bra. 

Vi som ska göra studien läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård på Uppsala universitet, institutionen för kirurgiska vetenskaper och heter 

David Norén och Marlene Soldemo. Om du har några frågor kan du kontakta oss via, se 

nedan  

 

Vänligen 

David Norén dano1890@student.uu.se   Handledare: Camilla Fröjd 

Marlene Soldemo maso1849@student.uu.se  Camilla.frojd@surgsci.uu.se,  

mailto:dano1890@student.uu.se
mailto:maso1849@student.uu.se
mailto:Camilla.frojd@surgsci.uu.se

