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Abstrakt 

Bakgrund: Det finns ett visst motstånd hos vårdpersonalen att låta anhöriga vara 

närvarande vid akuta/kritiska vårdsituationer. Detta dels för att man oroar sig för att blir 

störd i sitt arbete, men också för att man inte vet hur de närstående upplever dessa 

situationer. Syftet: med denna studie är att undersöka just de anhörigas upplevelser av att 

närvara vid akuta/kritiska vårdsituationer. Metod: För att göra detta så gjordes en 

litteraturstudie, med en efterföljande kvalitativ innehållsanalys. Vetenskapliga 

artikeldatabaser med omvårdnads tema genomsöktes med relevanta mesh-termer. 

Sökresultatet filtrerades och 14 artiklar valdes ut till innehållsanalysen. Analysen 

identifierade tre teman: De anhörigas tankar och känslor, Relationen till vårdpersonalen, 

Information och kommunikation. Resultat: De anhöriga vill oftast vara närvarande, även om 

det är en känslosam situation. Man upplevde en ambivalens men ville stödja sin 

familjemedlem, och närvaron gav en chans till avslut. Relationen till vårdpersonal var mer 

bevakande och man ansåg sig vara en kunskapsresurs, men man var samtidigt rädd för att 

störa. Förkunskapen hos de anhöriga var begränsad och man ville ha stöd från 

vårdpersonalen. Löpande information och en fungerande kommunikation eftersöktes också, 

särskilt då de anhöriga i många fall är en länk mellan vården och andra närstående. Slutsats: 

Vårdpersonal och anhöriga har olika syn på närvaro i akuta/kritiska situationer, men 

kommer oundvikligen att vara i kontakt med varandra, och av den anledningen skulle klara 

riktlinjer/policys behövas. 
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Bakgrund 

Detta är en studie för att undersöka anhörigas upplevelser vid akuta vårdsituationer. 

Anhöriga är de personer som står patienten allra närmast och vid en svår traumatisk eller 

livshotande sjukdom betyder de mycket för patienten. Anhörigas upplevelser är viktigt att 

belysa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. De hjälper till att ge trygghet och stabilitet hos 

patienten samt utgör en viktig faktor för patienten i att återvinna hälsa och välbefinnande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Diskussionen kring att låta de anhöriga närvara vid återupplivning har pågått sedan 1980, 

nationellt har de varit väldigt olika hur sjukvården har agerat vid återupplivningsförsöken. 

Diskussionerna startade av att patienternas anhöriga ifrågasatte varför man inte fick närvara 

i dessa situationer (Sak-Dankosky, Andruszkiewicz, Sherwood & Kvist, 2013). 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) skall sjusköterskan ha förmåga att 

kommunicera med anhöriga, patienter och personal på ett lyhört, empatiskt och respektfullt 

sätt. I dialog med anhörig och/ eller patient skall sjuksköterskan ge stöd och vägledning för 

att ge möjlighet till optimal delaktighet i vård och behandling. Sjusköterskan skall även 

undervisa och informera, såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen till form, 

tidpunkt och innehåll. Hen skall även ha förmåga att förvissa sig om att given information 

till patient eller anhörig är bekräftad och även uppmärksamma att patienter/anhöriga som 

inte själva uttrycker eller har speciellt uttalade informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005). 

Människan som individ 

Enligt Kirkevold (2002) hävdar Travelbee att det är viktigare för sjuksköterskan att förhålla 

sig till individens upplevelse av lidande och sjukdom, än till sin egen eller annan 

vårdpersonals objektiva bedömning eller diagnos. Hon kopplar även upplevelsen av mening 

till en känsla att något eller någon behöver en. Människor kan ofta behöva hjälp med att 

finna en mening i sina olika livserfarenheter och det är de som är det viktigaste syftet med 

omvårdnad. Syftet uppnås genom att etablera en mellanmänsklig relation som består av en 

eller flera erfarenheter mellan en sjuksköterska och en sjuk person eller med någon som är i 

behov av sjuksköterskans tjänster. Det viktigaste kännetecknet på den relationen är att 
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familjens, individens och samhällets omvårdnadsbehov tillgodoses. Det är sjuksköterskans 

ansvar att relationen etableras och upprätthålls. Relationen måste vara ömsesidig och kan 

inte existera mellan abstrakta och generella roller som sjuksköterska- patient. För en 

mellanmänsklig relation måste båda parter reagera på den andres mänsklighet. Även 

sjuksköterskan har alltså behov som hon tillgodoser i relationen. Detta måste tas på allvar 

annars kommer omvårdnaden avhumaniseras, enligt Travelbee. För att hjälpa patienten, 

vilket är målet med omvårdnaden, att bemästra sjukdom och lidande och finna en mening i 

sin upplevelse så är kommunikation en förutsättning, enligt Travelbee. Det är något som 

pågår kontinuerligt när två människor möts. Kommunikationen sker både verbalt och icke-

verbalt. Travelbee kallar ett effektivt nyttjande av kommunikation för sjuksköterskans 

”terapeutiska användandet av sig själv”. Det innebär ett medvetet bruk av sin egen kunskap 

och personlighet för att medverka till en förändring hos den som är sjuk. Den terapeutiska 

förändringen är när patientens plågor lindras (Kirkevold, 2002). Sjuksköterskan har ansvar 

för att en individ ska få tillräcklig med information för att kunna ge samtycke till vård och 

behandling (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

Hjärtat och vårdpersonalen 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, både bland kvinnor  och 

män. Ungefär hälften av västvärldens befolkning insjuknar och dör i någon av dessa 

sjukdomar, där akut kranskärlssjukdom, alltså instabil kärlkramp och hjärtinfarkt, utgör en 

stor del. I Sverige har tolv procent av befolkningen någon hjärt- eller kärlsjukdom. Ungefär 

27 000 människor vårdas varje år på sjukhus för hjärtinfarkt, men tack vare förbättrad 

behandling har antalet minskat med ett par tusen personer om året. Ökad kunskap om hur 

viktig livsstilen är, vad man äter och att man rör på sig och undviker tobak och långvarig 

stress, har förmodligen också bidragit till minskningen. Å andra sidan vårdas nu fler 

personer för instabil kärlkramp (URL 2). 

Hjärtinfarkt är en livshotande sjukdom och det tar tid att bearbeta den chock det innebär att 

insjukna och få denna diagnos. Man behöver få tid att reagera på och bearbeta insikten om 

att man har fått en allvarlig sjukdom. Ofta behöver man också stöd för att fundera igenom 

vad man själv kan göra för att förändra ogynnsamma levnadsvanor. På de flesta sjukhus 
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finns numera en plan för rehabilitering, där man får hjälp av ett team med flera 

vårdpersonalgrupper för att kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt (URL 2). 

All vårdpersonal måste kunna akut omhändertagande vid hjärtstopp. Oväntat kan en person 

drabbas av hjärtstopp eller andningstopp på sjukhuset eller ute i samhället och det är då 

viktigt att hjärt-lungräddning snabbt sätts in med tidiga hjärtkompressioner och skapande 

av fria luftvägar. Avsikten med hjärt-lungräddning är att tillföra syrerikt blod till hjärnan i 

väntan på vidare åtgärder för att stabilisera cirkulationen. Det är viktigt att vårdpersonal 

regelbundet får utbildning, både praktiskt och teoretiskt, för att få och bibehålla rutiner 

(Eriksson & Eriksson, 2012). 

Vid ett misstänkt hjärtstopp kontrolleras personens/patientens medvetandegrad och därefter 

påbörjas kompressioner med ett jämt tryck mitt på bröstkorgen med ett hårt underlag. 

Trycket ska vara cirka 4 cm djupt och det är viktigt att släppa riktigt på trycket från 

bröstkorgen mellan kompressionerna så att hjärtat kan fyllas helt med blod. 

Revbensfrakturer kan uppkomma under hjärtkompressionerna men det är ett mindre 

problem som inte får hindra fortsatta adekvata kompressioner. Luftvägarna kan frias genom 

att lyfta upp hakan och använda en pocketmask eller att intubera och använda en Rubens 

blåsa. Defibrillerings-plattor fästs på bröstkorgen och då kan personalen även se vad hjärtat 

har för rytm. En öppen venväg, exempel en perifer ven kateter eller en intraossiös nål, 

skapas så snart som möjligt för att kunna tillföra läkemedel och infusioner. Vid defibrillering 

så används en hög energimängd (200 joule) för att ladda ur cellerna i hjärtat och avsluta den 

kaotiska elektriska aktiviteten. Förutsättningar skapas då så att sinusknutan kan ta över 

styrningen av hjärtats elektriska impulser och normalisera hjärtkontraktionerna. Detta kan 

kompletteras med olika läkemedel som, bland annat, höjer blodtrycket och hjärtfrekvensen 

och hämmar den elektriska aktiviteten i hjärtat så den kaotiska elektriciteten lägger sig 

(Eriksson & Eriksson, 2012). 

Sjuksköterskans erfarenheter av anhörigas närvaro 

Att tillåta anhöriga att vara närvarande när HLR eller invasiva procedurer utförs är 

kontroversiell praxis i USA. Därför gjordes en undersökning på bland annat sjukhus policys 

om att tillåta familjer att närvara. Undersökningen skickades till 1500 akut sjuksköterskor 

som ingår i Amerikanska förbundet för akut sjuksköterskor där de fick svara anonymt på 
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frågor om det ämnet. Det visade sig att bara fem procent av de som svarade, och skickade 

tillbaka enkäten, arbetade på avdelningar som har nerskrivna policys om att tillåta familjen 

alternativet att närvara vid HLR och invasiva procedurer. Av alla institutioner som var med i 

studien så hade 45 % inte några nedskrivna policys men sjuksköterskorna rapporterade att 

deras avdelning tillät anhöriga vid dessa tillfällen. Något mer än hälften av sköterskorna 

som arbetade vid avdelningar som inte hade skrivna policys tillät familjen närvara vid 

invasiva procedurer, och en fjärdedel rapporterade att familjens närvaro var förbjuden även 

om deras avdelning inte hade det nerskrivet (MacLean et.al, 2003). 

I en undersökning gjord i Kanada ville de undersöka sjuksköterskors attityder till familjers 

närvaro vid återupplivning. Genom ett frågeformulär fick sjuksköterskorna svara på frågor 

utifrån deras erfarenhet kring familjenärvaro vid återupplivning. I resultatet framkom fyra 

huvudteman, upplevd nytta för patienterna, upplevda risker för familjemedlemmarna, 

upplevda fördelar för vårdgivarna samt uppleda risker för vårdgivare. Genom att låta 

familjemedlemmar vara med så får dem se sjusköterskornas hårda arbete för att återuppliva 

deras närstående, eftersom familjen får närvara och se vad som görs kan många frågor 

besvaras som annars skulle finnas kvar. Risker som finns är att det kan bli en traumatisk 

upplevelse för anhöriga att få uppleva en så stark händelse. En del sjuksköterskor menar på 

att det inte ska ses som en ”publiksport” och att man i dessa situationer ska vara väldigt 

försiktig med att låta anhöriga delta. Genom att låta familjen närvara så är det lättare att 

avsluta återupplivningsförsöken, genom ett gemensamt beslut är det mer accepterat till 

varför beslutet är taget. Den oro som finns i vårdteamet är känslan av otillräcklighet samt att 

bli kliniskt granskad på ett negativt sätt. Rädslan att göra misstag ökar när familjen är 

närvarande (McClement et.al, 2009).   

Köberich et al har i en studie intervjuat sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning kring 

deras tankar om att låta anhöriga närvara vid återupplivningsförsök. Även där finns en 

oenighet om hur de ska förhålla sig till dessa svåra situationer. Majoriteten av deltagarna i 

studien var överens om att anhöriga inte skulle närvara eftersom det fanns en oro att deras 

närvaro skulle störa personalen, men över hälften av deltagarna menade även att anhörigas 

närvaro skulle öka förståelsen över vad som händer under återupplivningsförsöket samt till 

varför personalen ibland väljer att avbryta återupplivningen (Köberich et al, 2010).     
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Forskningen kring anhörigas närvaro vid kritiska situationer är få. Den forskning som finns 

kring fördelarna med anhörigas närvaro kommer sällan fram till sjukvårdspersonal 

kännedom. Lite är känt hos personalen hur anhöriga upplever situationer där 

återupplivning genom hjärt- och lung räddning upplevs. Motståndet från personalens sida 

visar att man inte tror anhöriga känslomässigt hanterar den akuta situationen. Personalens 

rädsla är att bli störd i sitt arbete i återupplivningen och att anhöriga tar fokus från patienten. 

Personalen kan också känna en oro att bli kritiskt granskad för deras insats (McClement et.al, 

2009). 

 Den här studien kommer att försöka belysa vad forskningen säger om hur anhöriga faktiskt 

upplever akuta/kritiska situationer. Förhoppningsvis så sprids detta sen till de som arbetar 

inom vården. 

Syfte  

Syftet med studien är att belysa anhörigas upplevelser av att närvara vid akuta situationer. 

 

Metod 

Studiedesign 

För att undersöka studien syfte valdes en kvalitativ metod och design, en litteraturstudie, 

och en enklare kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2002). För att hitta artiklar att studera 

genomfördes sökningar i olika vetenskapliga databaser, relevanta för studieområdet. De 

artiklar som databasgenomsökningen generade filtrerades stegvis genom att i första led läsa 

titel, sedan abstrakt och slutligen hela artikeln.  

De artiklar som bedömdes som relevanta för studiens syfte kvalitetsbedömdes med de 

mallar och bedömningskriterier som finns på SBU’s hemsida (URL 3). Efter detta så 

analyserades de utvalda artiklarna djupare, genomgick en kvalitativ innehållsanalys, där 

först särskilda ”kodord” söktes och markerades. Dessa ”kodord” sorterades sedan in i olika 

”teman”. De teman som hittades sammanställdes till särskilda underrubriker i studiens 

resultat. 
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Databassökningens utformning  

För att hitta artiklar att granska så användes databaserna Cinahl och Medline/Pubmed. Via 

Ebsco var det möjligt att genomsöka båda databaserna samtidigt. Mesh-termer som 

hänvisade till studiens syfte användes. Då de flesta vetenskapliga studierna är skrivna på 

engelska så översattes mesh-termerna från svenska till engelska vid sökningarna. För att 

hitta så många artiklar som möjligt så kombinerades de varieranderelevanta mesh-termerna 

på olika sätt. Detta ledde till att många av sökträffarna blev dubbletter, men dessa rensades 

ut löpande genom att läsa artiklarnas titel. Övriga begränsningar som gjordes var att endast 

studier från år 2000 och framåt söktes, samt att artiklarna skulle finnas tillgängliga som 

fulltext eller pdf. Inga förkortningar användes vid artikelsökningen, då synonymer och 

förkortningar kan ställa till med förvirring för läsaren. Förkortningarna bör sökas på hela 

ordet för att hitta det bästa resultatet (Östlund, 2012).  

En tabell sammanställdes för att visa hur databassökningen genomförts (se tabell 1.) 

De studerade artiklarna berörde alla ämnet för denna litteraturstudie, men var olika på 

många sätt. Vissa av artiklarna tog upp både anhörigas och vårdpersonals upplevelser. I 

dessa fall tas endast de avsnitt som berör de anhörigas upplevelser och erfarenheter upp. För 

att det ska bli lättare för läsaren att få en överblick över de utvalda artiklarna så skapades en 

översiktstabell som illustrerar, och kort sammanfattar, artiklarnas unika innehåll och 

bedömda kvalitet (se bilaga 1).  

Artiklarna redovisas inte var för sig, eller i helhet, utan endast de delar som är av intresse för 

denna studie belyses. Relevanta delar tas upp under de teman som funnits under 

innehållsanalysen. Många av artiklarna berörde flera teman, och kan därför komma att tas 

upp under flera underrubriker. 

De tre teman som identifierades var; Anhörigas tankar och känslor, Relationen till 

vårdpersonalen och Information och kommunikation. 
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Tabell 1. Söktabell 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

utifrån 

titel* 

Antal efter 

läst 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar att 

studera, efter 

genomläsning. 

Cinahl + 

Medline/ 

Pubmed 

(via 

EBSCO) 

Resuscitation 

(1) AND 

family 

(2)AND 

experiences 

(3) 

30 10 6 5 

(Hung & Pang, 

2011; Leske, 

McAndrew & 

Bresel, 2010; Leske 

& Bresel, 2013; 

Maxton, 2008; 

Meyers, Eichhorn, 

Guzzetta, Clark & 

Taliaferro, 2004) 

’’ Emergency 

AND 2 AND 

3  

75 5 4 4 

(Holm, Norekvål, 

Fålun & Gjengedal, 

2012; Johansson, 

Swanh & 

Strömberg, 2008; 

Leung & Chow, 

2012; Wagner, 

2004) 

’’ 1 AND 

Relatives (4) 

AND 3 

150 4 2 1 

(Hadders, 2007) 

’’ Critical care 

(5)AND 2 

And presence 

4 0 0 0 

‘’ 5 AND 2 

AND 3 

263 6 4 1 

(Hughes, Bryan & 

Robbins, 2005) 

*Ev. dubbletter, både i den aktuella mesh-kombinationen och i följande kombinationer, exkluderades i 

detta stadie. 
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Efter att ha läst igenom och valt ut artiklar som bedömts som relevanta för studiens syfte, 11 

stycken, så genomsöktes artiklarnas referenslistor för att hitta eventuella intressanta studier 

som databassökningen av någon anledning missat. Detta resulterade i ytterligare 3 stycken 

artiklar (McGahey – Oakland et al., 2007; Weslien, Nilstun, Lundqvist, & Fridlund, 2005; 

Weslien, Nilstun, Lundqvist, & Fridlund, 2006) som togs med i litteraturstudien. Det 

slutgiltiga antalet artiklar att granska blev då 14 stycken artiklar. 

Etiska överväganden 

Vanligtvis brukar inte denna typ av studier kräva några större etiska överväganden.  I denna 

studie har källorna, i detta fall de studerade artiklarna, försökts att på bästa möjliga sätt 

återgetts korrekt. Vidare så har de artiklar som använts blivit godkända av etiska råd och 

förbund i det skede de författades. Det bedömdes därför att inga ytterligare formella etiska 

överväganden behövdes.  

Resultat 

Anhörigas tankar och känslor 

Flera studier visar på att anhöriga uttrycker en önskan om att få vara med som stöd till sina 

närstående vid svåra akuta situationer (Hung & Pang, 2011; Leske et al., 2010; Leske & 

Brasel, 2013; Leung & Chow, 2012; Maxton, 2008; McGahey – Oakland et al., 2007; Meyers et 

al., 2004). Meyers et al.’s studie (2004) visade att 100 % av de tillfrågade var positivt inställd 

på att anhöriga skulle få närvara vid återupplivningsförsök, och i Leung & Chow’s studie 

(2012) var andelen som stödde närvaro 79,7 %. För föräldrarna i Maxton’s studie (2008) var 

det otänkbart att vara frånvarande vid deras barns återupplivningsförsök. De anhöriga i 

Hung & Pang’s studie (2011) hade varit frånvarande under själva återupplivningsförsöket, 

men de hade velat få möjligheten så att de kunde ha en emotionell kontakt med sin 

närstående. Just att få valet att vara närvarande var något som de anhöriga i McGahey – 

Oakland et al.’s studie (2007) tog upp som viktigt. Anhöriga upplevde att det var tryggare 

och kände sig lugnare då de faktiskt såg vad som hände i den akuta situationen (Leske & 

Bresel, 2013). Många anhöriga vill som sagt vara närvarande men i en del av studierna har 

de anhöriga sett det som en rättighet (McGahey – Oakland et al., 2007; Meyers et al., 2004). 

Närvaro är något som önskas av de anhöriga men när det kommer till eftereffekterna på 
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coping-förmåga, familjeresurser, problemlösning, kommunikation och välbefinnande så har 

närvaro eller frånvaro ingen effekt på de närstående (Leske et al., 2010). 

Många upplever dock en sorts känslomässig ambivalens när det kommer till att vara 

närvarande eller inte i kritiska/akuta situationer (Hadders, 2007; Holm et al., 2012; Maxton, 

2008; Wagner, 2004; Weslien et al., 2006). Anhöriga kan uppleva både rädsla och lättnad när 

deras närstående finns i behandlingsrummet. De upplevde också en ambivalens när det kom 

till att finnas där för andra familjemedlemmar, då de gärna ville vara ett stöd för dem men 

att det tog tid från den sjuke (Holm et al. 2012). Det finns också en ambivalens när det 

kommer till att närvara eller inte. Anhöriga kan känna en rädsla för att vara närvarande, 

med tanke på vad de kanske får se vid återupplivningsförsöket, men de vill samtidigt vara 

där för sin familjemedlems skull (Maxton, 2008). Även Wagner (2004) tar upp ambivalensen 

kring att närvara eller inte, och hur detta upplevs på olika sätt i olika faserna runt den 

närståendes sjukdom. Ambivalensen finns också med när den anhörige ska ta beslut om den 

ska lyssna på vårdpersonalen eller inte, eller om den ska lyssna på sitt förnuft eller på sin 

känsla (Weslien et al., 2006). En av artiklarna tar upp exempel där anhöriga känner sig 

känslomässigt ambivalent när det kom till deras närstående:  

”Two participants experienced conflicting feelings of ’hoping she survives’ and 

’letting her go’ if their mothers suffered a great deal from their disease.” 

(Hadders, 2007, s. 64) 

 

Oavsett om man är närvarande, eller frånvarande, vid akuta/kritiska händelser så är det en 

känslosam upplevelse (Holm et al., 2012; Hughes et al., 2005; Johansson et al., 2008; Leske & 

Brasel, 2013; Maxton, 2008; Meyers et al., 2004; Weslien et al., 2005). I Holm et al.’s studie 

(2012) så beskriver anhöriga hur de känt en enorm rädsla i många av de steg som de varit 

närvarande i. Det fanns också en känsla av skuld och oro när de var de anhöriga själva som 

initierat återupplivningsförsöket. De var orolig att något de gjort kunde ha orsakat skada. 

Att i sig vara frånvarande kunde också orsaka skuldkänslor hos de anhöriga (Maxton, 2008).  

Hughes et al. (2005) skriver också om rädslan är stor för hur de ska klara av de förändringar 

som är förknippade med att ha en sjuk närstående. I en av studierna (Johansson et al., 2008) 
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tar anhöriga upp att även om de var rädda, så försökte de kontrollera sina känslor för sin 

närståendes skull. De anhöriga upplever många negativa känslor i samband med närvaro i 

akuta situationer men de ger även uttryck för positiva känslor som upplevelse av kontroll, 

trygghet och lugn (Leske & Brasel, 2013). De närstående i Maxton’s(2008) och Weslien et al.’s 

(2005) studier kunde känna att det var viktigt att hålla hoppet uppe, och de anhöriga i 

Meyers et als.’s studie (2004) beskrev att vara närvarande som en andlig upplevelse. 

Oavsett vad de anhöriga upplever för känslor så var fokusen dock att de vill finnas där som 

ett stöd för sin närstående i dennes stund av nöd (Hadders, 2007; Hung & Pang, 2011; Leske 

& Brasel, 2013; McGahey – Oakland et al., 2007; Meyers et al., 2004). De anhöriga i Meyers et 

al.’s studie (2004) ansåg att deras närvaro fick den sjuke att känna sig tröstad, beskyddad och 

trygg. McGahey – Oakland et al. (2007) och Leske & Brasel (2013) beskriver hur de anhöriga 

anser sig vara där som ett stöd, både mentalt och fysiskt, för sin familjemedlem. I Hung & 

Pang’s (2011) och McGahey – Oakland et al.’s (2007) studier berättar de anhöriga att de ville 

vara närvarande för att de trodde att familjemedlemmens chanser för tillfrisknande var 

bättre om de hade möjligheten att se och/eller höra sin anhörig.  

Att vara närvarande och ha kontakt med den sjuke var också något som gjorde att de 

anhöriga upplevde att de fick den möjlighet de eftersökte att dela upplevelsen med sin 

familjemedlem. Johansson et al. (2008) fann att de anhöriga ville vara involverade i sin 

familjemedlems upplevelse, och därför aktivt sökte sätt att vara närvarande i alla steg, man 

ville vara överens. Enligt Meyers et al. (2004) beskrev många anhöriga”… patient-family 

member connectedness and bonding as powerful needs” (s. 68). I Hung & Pang’s studie 

(2011) berättar en av de anhöriga om hur hon varit närvarande men att den upplevdes som 

otillräcklig eftersom hon inte hade fysisk kontakt med sin familjemedlem.  

En annan aspekt av att vara närvarande vid det akuta/kritiska ögonblicket var att hela 

situationen upplevdes som mer verklig. Man kunde förstå stundens allvar och få en 

bekräftelse på hur allvarligt läget faktiskt var. De gånger då ett återupplivningsförsök 

misslyckades så var det lättare att ta till sig att personen faktiskt var borta (Maxton, 2008; 

Johansson et al., 2008; Meyers et al., 2004). Anhöriga som var närvarande vid ett 

återupplivningsförsök upplevde också att de hade en chans att få ta farväl om försöket skulle 

misslyckas, och om de var frånvarande så kunde detta ge en känsla av skuld eller en känsla 
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av att de blivit bestulen på det sista avskedet (Hadders, 2007; Maxton, 2008; McGahey – 

Oakland et al., 2007; Meyers et al., 2004). De anhöriga i studierna av McGahey – Oakland et 

al. (2007) och Meyers et al. (2004) berättade också hur att vara närvarande vid 

dödsögonblicket kan ge en känsla av avslut.  

Relationen till vårdpersonalen 

Det andra temat som identifierades var upplevelser och erfarenheter som de anhöriga hade 

som var relaterade till vårdpersonalen på olika sätt. I vissa fall hade de anhöriga fått initiera 

olika livgivande insatser och där hade stöd och råd från vårdpersonal upplevts som positivt. 

Anhöriga uppskattade också att få stöd av kunnig vårdpersonal när de väl var på plats på 

sjukhuset (Weslien et al., 2005). Flera av studierna tog upp hur vårdpersonalen kunde 

fungera som ett stöd till den anhörige (Leske & Brasel, 2013; Maxton, 2008;Weslien et al., 

2005; Weslien et al., 2006). De anhöriga som deltog i Weslien et al.’s studie (2005) beskrev 

t.ex. att de uppskattade när vårdpersonalen visade ett emotionellt stöd genom att hålla om 

dem och beklaga deras sorg när deras närstående avlidit. Maxtons studie (2008) fann att stöd 

till de anhöriga helst skulle ges av vårdpersonal som var specialiserade på detta, och det 

visade sig även att närvaro vid återupplivningsförsök gav de anhöriga en förståelse för 

vårdpersonalens roll ur ett annat perspektiv. 

Det visade sig också att anhöriga hade varierande grader av förkunskap som påverkade hur 

de hanterade att närvara vid en akut/kritisk situation. Hughes et al.’s studie (2005) visade att 

anhöriga ofta hade förväntningar på hur vårdpersonal skulle uppträda i en akut eller kritisk 

situation. Den bild som media ger i olika program om vad som händer i en akut situation 

stämmer inte alltid med verkligheten och kunde bli en chockartad upplevelse för de 

anhöriga. Något som kan påverka relationen till vårdpersonalen. Johansson et al. (2008) kom 

fram till att anhöriga ofta förlitade sig på sin förkunskap, både innan en akut situation 

uppstått och under sjukdomstiden. Anhöriga berättade att t.ex. symptom på hjärtinfarkt 

kunde tolkas som en svår förkylning eftersom det fanns liknande symptom. Under hela 

sjukdomstiden så förlitade sig de anhöriga också mycket på den erfarenhet/förkunskap som 

de hade fått genom att vara i en relation med den sjuke. 

Studierna visade också att de som anhörig ansåg sig kunna vara en resurs för 

vårdpersonalen, just på grund av att de sitter inne med kunskap om sin närstående som kan 
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vara viktig för vårdpersonalen. De kan sitta inne med kunskap om saker som vilken 

medicinering den närstående har eller annan relevant information. Enligt en av de anhöriga i 

Hung & Pang’s studie (2011) återgav hur hon ville vara närvarande under 

återupplivningsförsöket just för att ge en röst åt sin medvetslöse far, då hon kunde berätta 

den väsentliga information som fadern inte själv kunde förmedla. Anhöriga i Meyers et al.’s 

studie (2004) tog också upp detta, och tryckte på hur ”att vara en röst” var särskilt viktigt när 

den närstående var väldigt gammal eller ung, medvetslös eller inkompetent. Anhöriga i 

studierna av Weslien et al. (2005;2006) beskrev hur de försökte vara ett stöd för 

vårdpersonalen, genom att bidra med den hjälp som de frågade efter eller bara genom att 

försöka att inte vara i vägen. De anhöriga vill vara närvarande för sin närståendes skull men 

det finns en uppfattning, och ibland en rädsla, att vårdpersonalen skulle finna deras närvaro 

störande eller opassande, och att detta skulle påverka vården. De anhöriga förstår att 

vårdpersonalen måste få koncentrera sig på vara där för den sjuke, och att de måste få 

utrymme att arbeta (Weslien et al., 2006). Av 18 deltagare i Hung & Pang’s studie (2011) se 

beskrev 15 av dem hur de trodde att deras närvaro kunde vara störande för vårdpersonalen, 

och att det därför var viktigt vid önskan om att närvara att de hade självkontroll och lät 

vårdpersonalen arbeta. I studien av Meyers et al. (2004) tog anhöriga upp att det finns ett 

behov att hitta ett sätt för vårdpersonalen att bedöma om en anhörig klarar av att vara 

närvarande utan att störa arbetet. De föräldrar som deltog i Maxton’s studie (2008) hade en 

förståelse för hur deras närvaro kunde ha en stressande effekt på vårdpersonalen.  

När det kom till hur de anhöriga såg på vårdpersonalens kompetens såg det olika ut i 

studierna. I Leske & Brasel’s studie (2013) uttryckte vissa av de anhöriga att de ansåg att 

vårdpersonalen vara väldigt professionella, effektiva och att det fanns ett teamwork. Det 

fanns även de som uttryckte att vara närvarande gav dem en chans att på ett sätt övervaka 

att allt faktiskt gjordes för deras familjemedlem. Hade de varit frånvarande under 

återupplivningsförsöken så fanns det en tendens att misstro att vårdpersonalen hade gjort 

allt som stod i deras makt (Weslien et al., 2006). Wagner (2004) kom fram till att de anhöriga 

förlitade sig väldigt mycket på vårdpersonalens kompetens, men att de efter den 

akuta/kritiska situationen gick in i en bevakande roll. Två av studierna (Hadders, 2007; 

Meyers et al., 2004) tog också upp att de anhöriga ville närvara just för att vårdpersonalen 

skulle se deras närstående som en person med en identitet, inte bara som en objektiv patient. 
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När det kom till vårdpersonalens förmåga att knyta an till de närstående så ansåg några av 

de anhöriga i Weslien et al.’s studie (2005) att vårdpersonalen, då särskilt läkarna, kunde 

vara distanserade. Detta gav de anhöriga en uppfattning att dessa hade ett oprofessionellt 

beteende. Några tyckte också att vårdpersonalen i vissa moment, t.ex. efter att en 

familjemedlem avlidit, var dåliga på att ge information om vad som händer nu. 

Information och kommunikation 

Hung & Pang (2011) tar upp att det finns en okunskap bland de anhöriga om vad som gäller, 

vad som faktiskt är tillåtet, angående anhörigas vilja att vara närvarande vid akuta/kritiska 

situationer. Just mer information, gärna kontinuerlig sådan, var något som eftersöktes av 

många av anhöriga i de studerade artiklarna. En anhörig i Hadders studie (2007) berättade 

t.ex. att hon var upprörd över att hon inte informerats om hur allvarligt hennes makes 

tillstånd var, så att hon missade chansen att vara närvarande för honom när han behövde 

henne som mest. Enligt de intervjuade anhöriga i Holm et al.’s (2012) och Maxton’s (2008) 

studier så var det viktigt att de fick rak/tydlig och realistisk information så att de visste vad 

de kunde förvänta sig. I Hughes et al.’s studie (2005) ville de anhöriga helst ha sin 

information från en läkare. De upplevde också att vilken information de fick var beroende av 

vilken individuell sjuksköterska de talade med, vissa gav information och andra inte. 

Informationen kunde också vara helt olika beroende på vem de talade med. Generellt så 

ansåg de anhöriga att informationsflödet var dåligt, och de tryckte på hur viktig den var för 

dem. I Hung & Pang’s studie (2011) kom de fram till att löpande information också kunde 

hjälpa de anhöriga att ta beslut och att det hade en lugnande/betryggande effekt. De vill 

även ha information om vad som händer med deras närstående när det mest akuta/kritiska 

läget är över (Wagner, 2004). Enligt de anhöriga i Weslien et al.’s studie (2005) så kunde 

informationen om vad som händer efter att en närstående avlidit, som t.ex. 

begravningsaspekter och eventuell organdonation, vara dåligt framförd. De anhöriga 

uttryckte en tacksamhet för all information som vårdpersonalen kunde ge (Leske & Brasel, 

2013). 

För att informationen ska komma fram är även en fungerande kommunikation viktig, och 

det var också ett tema som några av de anhöriga i de studerade artiklarna tog upp. McGahey 

– Oakland et al.’s (2007) anhöriga tyckte till exempel att ”timingen” av när information ska 



14 

 

kommuniceras var en kritisk faktor. En annan anledning till att de anhöriga är i behov av en 

bra kommunikation av information är att de ofta fungerar som en kommunikationslänk 

mellan vårdpersonal och andra familjemedlemmar till den sjuke. I studien av McGahey – 

Oakland et al. (2007) uppfattade också vissa av föräldrarna uttryckligen det som att det var 

deras roll att vara länken mellan vården och de övriga närstående. Att vara närvarande vid 

kritiska/akuta situationer kan vara känslomässigt, men Leske et al. (2010) kom fram till att 

förmågan att kommunicera olika problemlösningar inte var något som påverkades av att 

vara närvarande vid t.ex. återupplivningsförsök. Att informationen som kommunicerades 

var enkel och förståelig var däremot något som anhöriga i både Holm et al.’s (2012) och 

Maxton’s (2008) studier nämnde. Det är som sagt många gånger en anhörig som sprider 

information till andra i den sjukes nätverk, och ibland också från dessa till 

vårdpersonalen(Leske & Brasel, 2013). I studien av Meyers et al.(2004, s. 68) ger en 

sjuksköterska ett väldigt klart exempel:  

”I explained to the rest of the family in layman’s terms what happened.” (s. 68). 

Metoddiskussion 

Då syftet var att undersöka vad som tidigare skrivits om anhörigas närvaro vid akuta 

vårdsituationer så är en litteraturstudie, med följande kvalitativa innehållsanalys, ett 

lämpligt metodval. Litteraturstudier i kombination med en innehållsanalys ger en 

uppfattning om vad tidigare forskare/författare har kommit fram till på det studerade 

området. Cinahl och Pubmed är passande databaser att eftersöka artiklar i, då dessa är 

fokuserade mot omvårdnads vetenskap. Det som eventuellt hade kunnat styrka studien 

hade varit att använda fler mesh-termer, eller fler böjelser av dessa. Att söka artiklar i 

referenslistor kan generera många relevanta artiklar, även om det inte är en renodlad 

vetenskaplig metod. Eftersom området är relativt outforskat så valde vi ändå att göra en 

artikelsökning i referenslistorna.  

Många av de artiklar som databassökningen genererade handlade om vårdpersonalens 

åsikter, upplevelser och erfarenheter av anhörigas närvaro vid akuta/kritiska situationer, och 

valdes således bort. De anhörigas perspektiv är som sagt relativt outforskat, vilket gjorde det 

svårt att få en riktig bredd på studien. Ett alternativ hade kunnat vara att ha utfört en egen 
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studie i syfte att utöka materialet för framtiden, men med de tidsbegränsningar som fanns i 

det här arbetet så hade det inte gett det önskade kumulativa resultatet. Förhoppningsvis så 

kommer mer forskning att ske på området i framtiden, så att man får en bredare bild. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är belysa anhörigas upplevelser av att närvara vid akuta situationer. I 

resultatet så redovisades innehållet i de utvalda artiklarna, kortfattat, under  de olika teman 

som funnits under innehållsanalysen. I det här avsnittet så diskuteras resultatets 

underrubriker mer ingående mot studiens bakgrund, samt med hjälp av andra relevanta 

artiklar.  

Anhörigas tankar och känslor 

Majoriteten av de anhöriga i de artiklar som har granskats i denna studie var positiva till att 

vara närvarande vid akuta/kritiska situationer. Själva upplevelsen av att vara närvarande var 

naturligtvis väldigt känslosam, och uttrycktes på varierande sätt av de anhöriga. De känslor 

som var förknippade med att vara närvarande skiftade från skräck till lugn, och ofta 

upplevde de anhöriga en ambivalens, men viljan att vara närvarande vann i längden.  

I Leske & Brasel’s studie (2013) uppgav de anhöriga bl.a. att de kände sig tryggare/lugnare 

då det faktiskt kunde se vad som hände. Intressant nog så finns det en studie av Itzaki, Bar-

Tal & Barnoy (2012), i vilken man vänt sig till både vårdpersonal och lekmän (i det här fallet 

betyder det människor som inte arbetade inom vården), där man kommit fram till 

motsatsen. I den studien var mycket av fokusen på hur ett synligt blödande kunde påverka 

situationen på ett negativt sätt, och därför ville vare sig vårdpersonal eller lekmän att 

närvaro skulle tillåtas. Även om studien (Itzaki et al., 2012) visade att lekmännen inte ville 

tillåta närvaro så drar författarna slutsatsen att vårdpersonalen måste utbildas om hur 

anhöriga som faktiskt vill närvara kan uppleva situationen, och vilka fördelar som faktiskt 

finns med att ha anhöriga närvarande. Perry (2009) skriver om hur vårdpersonal 

(sjuksköterskor) tror att anhöriga har förmågan att hantera att vara närvarande vid en 

återupplivningssituation, men att de tror att det behövs ett extra stöd. Det stödet kände 

sjuksköterskorna sig inte kompetenta nog att ge, utan de efterlyste mer kunskap. Detta tyder 

på att oavsett om vårdpersonalen vill tillåta närvaro eller inte så finns det en viss 



16 

 

medvetenhet om att de anhörigas tankar och känslor behöver mötas upp. Då anhöriga 

upplever många tankar och känslor under tiden deras familjemedlem är sjuk, så är att få 

känslomässigt stöd från vårdpersonal väldigt viktigt. I en litteraturstudie av Verhaeghe, 

Defloor, Van Zuuren, Duijnstee & Grypdonck (2005) fann författarna att vårdpersonal, i 

detta fall sjuksköterskor, ofta underskattade detta behov hos de anhöriga. För att få en 

fungerande relation mellan anhöriga och vårdpersonal så måste detta behov tillgodoses. 

Relationen till vårdpersonalen 

Enligt 1177.se (URL 2) så vårdas ca: 27 000 människor varje år på sjukhus p.g.a. hjärtinfarkt. 

Sedan tillkommer alla andra sjukdomar och olyckor som kan drabba oss människor. Med 

andra ord så är det väldigt många som människor som riskerar att få en närstående som 

hamnar i en akut/kritisk situation. I dessa situationer möts de närstående och 

vårdpersonalen under intensiv press, åsikter krockar och känslor svallar. I det stora hela kan 

man säga att det finns ett visst motstånd hos vårdpersonalen att låta närstående vara med 

vid kritiska/akuta situationen, men den här studien visade att upplevelsen hos de anhöriga 

är att de i de flesta fall vill vara närvarande. Vårdpersonalen måste få  fokusera på sitt arbete 

att hjälpa den sjuke, men bör samtidigt vara medveten om de närståendes behov. Kirkevold 

(2000) skriver om Joyce Travelbee’s teorier om hur syftet för en sjuksköterska är att skapa en 

mellanmänsklig relation mellan sig och patienten, och hur detta bl.a. kännetecknas av att 

tillgodose familjens omvårdnadsbehov. Det är alltså viktigt att även ha en relation till de 

närstående. Travelbee tar också upp vikten av att se patienten som en individ, detta så att 

vården inte ”avhumaniseras”. Anhöriga i Hadders’ (2007) och Meyers et al.’s (2004) studier 

säger också att en av anledningarna till att de vill närvara är för att påminna vårdpersonalen 

om att patienten är en individ. Även om de anhöriga är viktiga så är frågan om det innebär 

att de ska vara närvarande eller inte vid akuta/kritiska situationer. Svaret är inte enkelt. 

Studien av MacLean et al. (2003) visade att endast fem procent av de som svarat på enkäten i 

undersökningen arbetade på avdelningar som hade en policy som dikterade om anhöriga 

fick vara närvarande eller inte. De anhöriga själva kunde dock se det som en rättighet att få 

vara närvarande (McGahey – Oakland et al., 2007: Meyers et al., 2004). Det verkar ändå som 

att det finns en medvetenhet om anhörigas behov att få vara med i akuta/kritiska situationer 
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då runt hälften av de tillfrågade i MacLean et al.’s studie (2003) tillät närvaro även om det 

inte fanns någon nedskriven policy.  

Sjuksköterskorna i Köerich et al.’s studie (2010) uttryckte också en oro för att närvaron av 

patientens anhöriga skulle störa vårdpersonalens arbete, och ville därför inte ha dem med 

vid återupplivningsförsök. McClement et al. (2009) kom fram till att vårdteam dessutom var 

rädda för att den extra press som familjemedlemmars närvaro, och den observering som det 

innebär, skulle kunna leda till att misstag kunde göras.  Flera av de artiklar som granskats i 

den här studien tar upp att den oron också finns hos de anhöriga, men de vill ändå närvara 

(Hung & Pang, 2011; Maxton, 2008; Meyers et al., 2004; Weslien et al., 2006). Även om 

Köberich et al.’s studie (2010) visade att majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna inte 

ville ha anhöriga närvarande, så förstod de även fördelarna med det ur vissa perspektiv. De 

menade att närvaro under återupplivningsförsöket kunde ge de anhöriga en större förståelse 

av varför de beslut som tas i kritiska moment tas, och hur detta leder till det resultat som 

blir. Detta backades också upp av resultat i vissa av de artiklar som granskats i denna studie 

(Maxton, 2008; Johansson et al., 2008; Meyers et al., 2004). Enligt Johansson et al.’s studie 

(2008) uttryckte de anhöriga att de ville vara närvarande för att det skulle finnas en slags 

gemensam överenskommelse med närstående i det kritiska skeendet. Det var också en av 

anledningarna till att vissa av sjuksköterskorna i McClements et al.’s studie (2009) kunde 

tycka att det var bra att anhöriga var närvarande. Då hade både vårdpersonal, anhörig och 

patient varit involverade, och det kändes som att beslut var tagna med en gemensam 

förståelse för varför de tagits. Vårdpersonalen var dock rädd för att närvaro vid en så pass 

omvälvande händelse skulle bli en traumatisk upplevelse, och lämna negativa effekter hos 

de anhöriga. Leske et al. (2010) kom dock fram till att så inte var fallet. 

Relationerna till vårdpersonalen var något som genomsyrade de studerade artiklarna, mer 

eller mindre uttalat, så det är något väldigt viktigt att ta upp i framtida studier. En central 

aspekt av relationer är kommunikation/utbyte av information. Enligt de anhöriga i en studie 

av Warren (2002) är svårigheterna att få information från vårdpersonalen något som upplevs 

som frustrerande, och det påverkar relationen till vårdpersonalen negativt. Fick man 

däremot professionellt stöd så upplevdes det som positivt.  
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Information och kommunikation 

Det tredje upptäckta temat ”Information och kommunikation” var ofta nära sammanknutet 

med tankar/känslor hos de anhöriga och deras relation till vårdpersonalen. I en artikel av 

Keenan & Joseph (2010) kan de läsas att:  

”The combination of relevant, understandable information being delivered to the 

family in a way that was consistant and caring established the development of 

trust in the family. This sense of trust was reinforced by all positive interactions 

and diminished by negative ones” (s.29).   

Citatet illustrerar hur viktigt det är att information kommuniceras till de anhöriga på ett bra 

sätt, så att deras upplevelse blir positiv. Efter att ha granskat artiklarna i denna studie så 

verkar den så viktiga kommunikationen vara bristfällig, även om flera av de studerade 

artiklarna tar upp dess betydelse (Holm et al., 2012; Leske et al., 2010; Maxton, 2008; 

McGahey – Oakland et al., 2007).  

Enligt många av de studerade artiklarna så är behovet av fortlöpande, korrekt och förståelig 

information stort hos de anhöriga. De anhöriga i Keenan & Joseph’s studie (2010) uttryckte 

också en önskan att informationen skulle vara specifik till deras familjemedlem, och inte 

baserad på generell statistik.  Vårdpersonal behöver mer kunskap om hur man 

kommunicerar information till de anhöriga. Sjuksköterskorna i Perry’s studie (2009) var 

medvetna om att det stöd som de anhöriga var i behov av, och de identifierade vänlighet och 

medkänsla som kommunikationsfärdigheter, men de ville ha mer sakkunskap för att kunna 

ge bra information. 

En annan intressant diskussion är just också frågan om vem de anhöriga vill ha information 

ifrån. De anhöriga i Hughes et al.’s studie (2005) ville helst ha sin information från en läkare, 

men de fick den oftast från en sjuksköterska, och dessa var väldigt inkonsekventa när det 

kom till att dela information. Detta kan bero på att sjuksköterskorna anser att det är läkarnas 

jobb att informera de anhöriga, och därför underskattar sin roll när det kommer till den 

aspekten, eller så vet de helt enkelt inte vems uppgift det är (Verhaeghe et al., 2005). När det 

kommer till information och kommunikation så verkar dessa områden vara i stort behov av 

vidareutveckling. Det finns ett gap mellan anhöriga och vårdpersonal, detta trots att de är i 
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så stort behov av varandra. Kommunikationen mellan de inblandade i akuta/kritiska 

situationer måste bli bättre. Rollerna måste klargöras och det måste finnas en plan för hur 

man sprider den informationen  

Slutsats  

Efter att granskat både vårdpersonalens, om än något mer överskådligt, och de anhörigas 

upplevelser kan vi konstatera att ”sidorna” inte verkar vara överens. Som det ser ut så vill 

anhöriga i många fall vara närvarande, trots en viss känslomässig ambivalens, och de är 

också oftast medvetna om att de riskerar att störa. Vårdpersonalen känner sig ofta också 

störd på olika sätt, och vill av den anledningen att anhöriga inte är närvarande, men de är 

samtidigt medvetna om de anhörigas vilja att vara närvarande. Det behövs bra 

kommunikationsverktyg för att stöd och information ska nå fram dit den behövs mest. 

Eftersom människor kommer att fortsätta att bli sjuka och hamna i akuta/kritiska situationer 

är det nödvändigt att området fortsätter att utforskas, och att man involverar både anhöriga 

och vårdpersonal. Att ta fram riktlinjer/policys för närvaro i kritiska/akuta situationer, som 

är baserade på erfarenhet, skulle förenkla för samtliga inblandade. På det sättet kan alla 

inblandade koncentrera sig på den roll i processen som de har. För att dessa riktlinjer och 

policys ska bli så bra utformade som möjligt, för alla inblandade, så görs det klokt i att fråga 

de som ska använda sig av dem. Ett möjligt sätt att göra detta på är att sätta ihop 

fokusgrupper bestående av båda ”parter”, och undersöka vad dessa grupper kommer fram 

till under sina diskussioner. Eftersom båda ”sidorna” har patientens bästa i fokus så borde 

det vara möjligt att komma fram till en lösning. . Att till exempel utse och utbilda 

vårdpersonal i att omhänderta just de anhöriga i det kritiska läget är något vi tycker kan 

utforskas. Det kan bli lättare för alla parter när då vårdpersonalen vet att en person i 

vårdteamet har hand om de anhöriga och talar om vad som händer under den akuta fasen, 

oavsett om den anhöriga vill närvara eller inte. Det blir också en trygghet för de anhöriga att 

få löpande information om vad som sker och varför det sker.   
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Bilaga 1. Översikttabell över inkluderade artiklar 

 

Författare, 

Årtal, 

Land 

Syfte Design/ 

Metod 

Delta

gare 

Sammanfattat resultat (relevant för denna studie)  Kvalitet 

Hadders, 

2007, 

Norge 

Beskriva ett fall där en 

närstående i en kritisk 

vårdsituation känt sig 

exkluderad, i syfte att 

diskutera vad som kan 

förbättras i sådana situationer. 

Kvalitativ/ 

Fallstudie + 

Intervjuer 

1 fall 

+ 33 

De närstående hade känt sig exkluderade under själva under 

själva dödsögonblicket. Dålig information från vårdpersonalen 

när det var kritiskt. De kände sig bestulna på det sista avskedet 

och möjligheten att finnas där som stöd för den sjuke. Efter att 

döden inträffat hade man fått se den döde, men man hade velat 

vara med vid återupplivningsförsöket. De närstående upplevde 

det som att de fick ta initiativet om de skulle ha möjlighet att 

närvara. Ett genomgående tema var behovet av att ge/påminna 

om att patienten var en person. 

Medel/Låg 

Holm et 

al., 2012, 

Norge 

Undersöka upplevelser hos 

partners till patienter som 

drabbats av hjärtstillestånd och 

senare behandlats för 

hypotermi på en 

akutmedicinsk avdelning. 

Kvalitativ/ 

Intervjuer 

9 Olika teman (6 st) identifierades, och beskrev tiden från 

insjuknande till hemgång. Närstående kände inledningsvis 

skräck och oro när de själva fått inleda återupplivningsförsök. 

När de kommit till sjukhuset fick de en ambivalent känsla, både 

oro för den närstående och lättnad för att vara på sjukhuset. De 

intervjuade uttryckte ett behov att få öppen och realistisk 

information från personalen, och att tiden fram till 

uppvaknandet var orolig. De kände sig även ambivalenta till sitt 

sociala nätverk, då man ville ha stödet men inte vara 

frånvarande från den sjuke. De beskrev också att oron för 

återfall var stor när den sjuke var hemma igen. 

Hög 

Hughes et 

al., 2005, 

Storbrit-

Undersöka närståendes 

upplevelser av intensivvård 

och söka bevis för att detta är 

Kvalitativ/ 

Intervjuer 

13 Två teman hittades; Förkunskap och Känslosamma reaktioner, 

Information och Kommunikation. De närstående kände att de på 

gott och ont fick sin förkunskap från media, men att även 

Medel 



 

tanien traumatiskt, samt hur 

vårdpersonalen uppfattade 

dessa. 

tidigare erfarenheter från vården underlättade. De känslor som 

kom upp var till stor del negativa; Skräck, frustration och kaos 

nämndes. De närstående tyckte att kommunikationen och 

informationen var dålig, och ville ha mer kontinuerlig 

information från läkare. Ville man ha information så fick man 

efterfråga den. Särskilt viktigt var att man blev uppdaterad om 

förändringar.  

Hung & 

Pang, 

2011, Kina  

Belysa erfarenheter hos 

närstående vars 

familjemedlemmar överlevt 

återupplivning på en 

akutavdelning, samt att se 

vilka preferenser dessa hade 

när det kom till att vara 

närvarande. 

Kvalitativ/ 

Intervjuer 

18 De flesta intervjuade vill vara närvarande för sina närstående, 

gärna med både fysiskt och mentalt. Man tror sig även kunna 

bidra med värdefull information om patienten p.g.a. sin 

kunskap om personen, och man vill gärna hålla sig uppdaterad 

om sin närstående. De flesta vill vara en resurs för 

vårdpersonalen snarare än ett hinder. Många av de intervjuade 

upplevde att det kanske kunde anses vara opassande eller 

besvärligt för vårdpersonalen att de ville vara inblandade, och 

man hade lite kunskap om vad som är tillåtet.  

Hög 

Johansson 

et al., 

2008, 

Sverige 

Beskriva partners uppfattning 

av läget innan deras partner 

anlänt till sjukhuset efter att ha 

drabbats av en akut 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ/ 

Intervjuer 

15 Man identifierade två olika teman som beskrev partners 

upplevelser innan man kom till sjukhuset; Påhittighet och 

Respektera partnerns självständighet. Man ville dela 

upplevelsen, och man förlitade sig mycket på den förkunskap 

som man hade. Det var svårt att inse stundens allvar, och man 

rådfrågade gärna andra närstående innan man sökte hjälp, man 

försökte vara praktisk/rationell. På det personliga planet var 

närstående måna om att förstå det kontrollbehov som partnern 

hade, och man litade mycket på tidigare erfarenheter i 

relationen. Närstående var också benägna att kontrollera sina 

känslor för att inte uppröra partnern, och man försökte aktivt ta 

gemensamma beslut. 

Hög 

Leske & 

Bresel, 

Undersöka och jämföra 

effekterna av familjenärvaro, 

Kvantitativ 

Enkäter 

33 Man undersökte och jämförde områden så som coping, 

familjeresurser, problemlösnings kommunikation och 

välbefinnande hos närstående som antingen hade varit 

Medel/Låg 



 

2010, USA eller frånvaro, vid 

upplivnings-försök efter 

trauma, innan patienten 

kommit till sjukhuset. 

närvarande eller frånvarande vid återupplivningsförsök. Det 

fanns inga skillnader mellan grupperna. 

Leske & 

Bresel, 

2013, USA 

Beskriva närståendes 

erfarenheter av möjligheten att 

få vara närvarande under 

återupplivnings-försök. 

Kvalitativ/ 

Intervjuer 

28 Två teman identifierades; Närståendes syn på vårdpersonalen, 

Närståendes roll. De intervjuade ansåg att det fanns klara 

skillnader mellan dem. Det var vårdpersonalen uppgift att 

”fixa” patienten, att ha tillräckligt med personal. De ansåg också 

att vårdpersonalen fick stå för det medicinska arbetet, vilket 

hade en lugnande effekt, medan de kunde fokusera på att finnas 

där för sin närstående. Det var också viktigt att vårdpersonalen 

höll de närstående informerade. De närståendes uppfattade det 

som att deras roll var att vara ett emotionellt och fysiskt stöd för 

sin familjemedlem, att se till att vårdpersonalen gjorde sitt jobb 

och att förse vårdpersonalen (och andra närstående) med 

information om patienten. Majoriteten av de intervjuade ville 

vara närvarande. 

Hög 

Leung & 

Chow, 

2012, Kina 

Undersöka attityden hos 

vårdpersonal och patienters 

närstående om familjens 

närvaro vid återupplivnings-

försök. 

Kvalitativ & 

Kvantitativ/ 

Intervjuer & 

Enkät 

69 + 

163 

Studien kom fram till att de flesta av vårdpersonalen inte villa 

ha närstående närvarande. De som var för det var det under 

förutsättning att det fanns tillräckligt med extra stödpersonal till 

de närstående. De närstående uppgav däremot att de ville vara 

närvarande. 

Hög 

Maxton, 

2008, Stor-

brittanien 

Att ge en förståelse för 

meningen för föräldrar av att 

vara närvarande eller 

frånvarande vid 

återupplivnings-försök på 

deras barn. 

Kvalitativ/ 

Intervjuer 

14 Föräldrarna ville vara närvarande, men hade ofta en ambivalent 

känsla då man var rädda. Tanken på att inte vara närvarande 

var belagd med skuldkänslor. Närvaro kunde också ge en 

förståelse för vad som händer, göra det mer verkligt, och ge dem 

en chans att ta farväl om återupplivningsförsöken skulle 

misslyckas. Man ville ha klar information från vårdpersonalen. 

Det var viktigt att försöka hålla hoppet uppe, och man sökte 

hellre stöd hos andra närstående en vårdpersonal, undantaget 

Hög 



 

var vårdpersonal som var specialiserad på att ge stöd. De 

närstående uppfattade/förstod det som att deras närvaro kunde 

vara jobbig för vårdpersonalen. 

McGahey 

-Oakland 

et al., 

2007, USA 

Beskriva upplevelser hos 

närstående vars barn har 

genomgått återupplivnings-

försök, samt identifiera 

väsentlig information från de 

närståendes erfarenheter för 

att kunna förbättra situationen 

för framtida familjer, och 

bedöma mentaliteten och 

hälsan hos de närstående. 

Kvalitativ & 

Kvantitativ/ 

Intervjuer & 

Enkät 

10 Den kvalitativa delen visade att föräldrarna vill vara 

närvarande. Intervjuerna kom fram till att föräldrarna ansåg det 

som en rättighet att vara närvarande, samt att valet skulle 

erbjudas. Föräldrarna vill vara den första länken till sina barn, 

men fungerar som en informationskanal till övriga närstående. 

Att vara ett stöd, fysiskt och känslomässigt, för barnet. Närvaro 

gav dock föräldrarna en chans att med egna ögon se att allt som 

är möjligt görs för barnet, och kan ge ett avslut om det blir en 

olycklig utgång. Information till föräldrarna var också en 

timing-fråga. Det var viktigt med information, men att vara 

närvarande var viktigare. 

Hög 

Meyers et 

al., 2004, 

USA 

Undersöka attityder och 

upplevelser hos närstående 

och vårdpersonal, både för- 

och nackdelar, när det kommer 

till familjenärvaro under 

akuta/kritiska situationer. 

Kvalitativ & 

Kvantitativ/ 

Intervjuer & 

Enkät 

39 + 

96 

De närstående ansåg at det var en rättighet att vara närvarande, 

och alla ville vara med. Att vara närvarande gjorde situationen 

verklig. Man vill vara ett stöd för sin familjemedlem, inte för 

vårdpersonalen. Att närvara kunde upplevas som en andlig 

upplevelse, och man fick en chans att ta avsked om det 

behövdes. De närstående ansåg också att de var en resurs i och 

med att de fungerade som en informationskanal både till 

vårdpersonal och andra närstående. Man ansåg också att 

Närståendes närvaro påminde vårdpersonalen om att det är en 

person som man arbetar med. De problem som man kunde se 

var att man oroade sig för vårdpersonalens kompetens och att 

närvaron skulle störa arbetet. 

Hög 

Wagner, 

2004, USA 

Beskriva upplevelser, tankar 

och uppfattningar hos 

närstående till kritiskt sjuka 

patienter under 

Kvalitativ/ 

Intervjuer 

6 Man fann ett övergripande tema, baserad på en tidslinje från 

upptäckten av ett problem till tiden efter den kritiska perioden. 

Ambivalens – Närvaro eller Frånvaro – var temat. De 

intervjuade uttryckte ett behov av att vara informerade, och de 

förlitade sig mycket på vårdpersonalens kompetens. När det 

Medel 



 

återupplivnings-försök på en 

akutavdelning. 

akuta läget var över så ansåg de närstående att det var deras 

uppgift att se till att deras familjemedlem fick den hjälp de 

skulle ha oavsett vilka formella regler som gällde på 

avdelningen, och man ville ha löpande information från 

vårdpersonalen. 

Weslien et 

al., 2005, 

Sverige 

Bidra med insyn i närståendes 

upplevelser relaterade till 

hjärtstillestånd. 

Kvalitativ/ 

Intervjuer 

17 Resultatet var upplagt som en tidslinje från insjuknande till efter 

det kritiska momentet var över, i de flesta fallen på grund av 

dödsfall. De närstående kontaktade vården och fick information 

hur de skulle handla tills ambulans kom på platsen. Det 

upplevdes som stressigt tills vårdpersonal kom till platsen, fast 

man satte sina bekymmer åt sidan för patientens skull, men det 

blev en lättnad när vårdpersonalen var på plats. Inte alla hade 

varit närvarande under resan till sjukhuset. Var man närvarande 

så försökate man hålla vårdpersonalen informerad om sin 

närstående. Att få stöd och respekt av personalen på sjukhuset 

när ens närstående avlidit uppskattades. Vissa upplevde dock 

att vårdpersonalen distanserade sig och gav dålig information 

om vad som skulle hända när den närstående avlidit. 

Hög 

Weslien et 

al., 2006, 

Sverige 

Bidra med insyn i vilka åsikter 

närstående har om att närvara 

i rummet vid tiden för ett 

återupplivnings-försök, och 

vilka åsikter de har om detta. 

Kvalitativ/ 

Intervjuer 

17 De intervjuade hade varierande erfarenheter av att vara 

närvarande vid återupplivnings-försök. Huvudtemat var att 

man var rädd att vara i vägen för vårdpersonalen då deras fokus 

bör ligga på patienten. Det fanns också en ambivalens i om man 

skulle lyssna till sin egen känsla eller till de som man uppfattade 

att patienten (eller vårdpersonalen) hade. Man ville låta 

vårdpersonalen göra sitt jobb, men litade inte alltid på att man 

verkligen gjort allt som var möjligt. De närstående ansåg sig 

själva vara en resurs, då de satt inne med väsentlig information 

om patienten. 

Hög 

 


