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Abstrakt 
Bakgrund: Med anledning av den höga prevalensen av hjärt- och kärlsjukdomar i samhället 

är sannolikheten stor att ett plötsligt hjärtstopp är något man möter i det dagliga arbetet som 

sjuksköterska. Det saknas riktlinjer för hur anhöriga ska tas om hand och om de ska 

involveras i återupplivningsförsöken. Den familjefokuserade omvårdnaden, som ser 

helheten, är viktig för att de närstående ska få ett så optimalt vårdförlopp som möjligt, 

oavsett utgång för patienten.  
Syfte: Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av närvarande närstående vid HLR.  

Metod: Arbetet är en litteraturöversikt med 14 artiklar av både kvalitativ och kvantitativ 

metod.  

Resultat: En delad uppfattning fanns om huruvida närstående skulle bjudas in eller inte. 

Argument som störningsrisk, oönskade minnen och personalbrist dominerade på den 

negativa sidan. På den positiva belystes faktorer som att närstående fick ett bättre avslut och 

sorgeprocess om de fick närvara under den tid HLR pågick.  

Diskussion: Närstående har i efterhand delgett personalen att det varit hjälpsamt att få 

närvara vid HLR-förfarandet, och därmed belystes det hur viktigt det är med tidig 

utbildning och engagemang i familjefokuserad omvårdad för ett så optimalt 

omhändertagande som möjligt. Trenden har visat att högre utbildningsnivå är att föredra för 

ett lyckat vårdförlopp. 

Slutsats: För att sjuksköterskan ska involvera närstående i behandlingen, krävs ett 

kontinuerligt förbättringsarbete, en arbetsplats där klara riktlinjer finns dokumenterade samt 

kunskap om nyttan. Det är viktigt att anhöriga visas omtanke och respekt när de bevittnar 

sin anhöriga genomgå HLR. 

 
 

Nyckelord: familjefokuserad-omvårdnad, familj, HLR, plötsligt hjärtstopp, 

sjukvårdspersonal. 
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2 Introduktion 

När som helst kan sjuksköterskan i sin yrkesroll behöva ingripa vid ett hjärtstopp, där hjärt-

lungräddning är det främsta verktyget (Herlitz, 2015). Inom sjuksköterskans ansvarsområde 

ingår det att se helheten. Det innefattar både patienten och patientens närstående. Vid ett 

hjärtstopp med HLR-behandling, är det normalt att fokus läggs på patienten men i många 

fall finns också närstående och då blir det också aktuellt om sjukvårdspersonal skall låta 

närstående närvara vid återupplivningsförsöken.  

3 Bakgrund 

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige, där det beräknas att  

15 000 drabbas av hjärtstopp varje år (Svenska rådet för Hjärt-lungräddning & Hjärt-

lungfonden, 2015). 1 av 10 beräknas överleva efter ett plötsligt hjärtstopp (Strand, 2009). Med 

anledning av den höga prevalensen, är detta något som sjuksköterskan med stor sannolikhet 

kommer möta i det dagliga arbetet (Svenska rådet för Hjärt-lungräddning, 2015). 

 

Orsakerna till hjärtstopp kan vara många. Hjärtstopp och hjärtinfarkt är två helt olika saker. 

Vid en hjärtinfarkt täpps hjärtats kranskärl igen, och orsakar en syrebrist i hjärtmuskulaturen 

vilket kan leda till skador på den. Den allvarligaste komplikationen vid hjärtinfarkt är 

hjärtstopp. Vid ett plötsligt hjärtstopp, övergår hjärtats normala rytm i ett ventrikelflimmer 

och pumpförmågan upphör omedelbart att fungera. För varje minut som går minskar 

chansen till överlevnad med 10 %. Det är därför viktigt att starta hjärt-lungräddning så 

snabbt som möjligt (Strand, 2009). 

3.1 Utförandet av hjärt-lungräddning 

 
Hjärt-lungräddning (HLR) definieras av Herlitz (2015) som en åtgärd för att återupprätta 

andning och blodcirkulation. Det europeiska rådet för hjärt-lungräddning (ERC) har 

upprättat de riktlinjer för hur HLR utförs, som sedan anammas utav det svenska HLR-rådet. 

Dagens rekommendationer för HLR på vuxna består utav trettio stycken kompressioner av 

bröstkorgen genom ett tryck på bröstbenet med båda händer, i takten 100-120 kompressioner 

per minut. Bröstkorgen ska komprimeras fem till sex cm för gott resultat som syftar till att 
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skapa blodcirkulation. Efter kompressionerna görs två inblåsningar som syresätter blodet 

och höjer patientens bröstkorg. Som privatperson skall man påbörja kompressioner för att 

sedan överlämna till sjukvårdspersonal, för så tidig defibrillering som möjligt. Inblåsningar 

om möjligt, ökar chanserna till överlevnad markant (Monsieurs et al. 2015). 

3.2 Patienten och dess familj 

 
Forskare har i sin sammanställning av ERCs riktlinjer påvisat att i endast hälften av de 

deltagande länderna, tillåts närstående regelbundet vara närvarande vid HLR trots evidens 

som påvisar fördelar med närståendes närvaro (Monsieurs et al, 2015; Critchell & Marik, 

2007). Tidigare forskning visar på flertalet positiva faktorer för familjens närvaro. Det ökar 

patienten och familjens uppskattning av autonomi, ger en mindre känsla av skuld hos 

familjen och hjälper sorgearbetet. Det finns inte heller någon data som stödjer det påståendet 

att det skulle skapa ett trauma hos familjen eller att det skulle påverka den medicinska 

behandlingen (Monsieurs et al, 2015). Doolin, Quinn, Bryant, Lyons och Kleinpell (2006) 

belyste patienternas åsikter om familjens närvaro där det kom fram att patienterna hade känt 

stödet från sin familj under HLR-skedet samt att de kände en lättnad att familjen varit 

närvarande för att kunna föra fram patientens vilja och avgörande information. Axelsson, 

Zettergren och Axelsson (2005) belyser detta, men de beskriver också, ifall de inte skulle 

överlevt, så hade de fått ett avslut tillsammans.  

 

Den nyligen införda patientlagen, som ska stärka patientens möjlighet att vara delaktig i 

vården, säger bland annat. “Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid 

utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om 

sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta” (Patientlagen, 2014:821). Detta skall även leda 

till en ökad autonomi hos patienten som, om möjligt, får fatta ett beslut angående 

närståendes närvaro på förhand. Detta kräver att patienten också har en ökad förståelse för 

situationen och sin behandling för att kunna fatta ett beslut.  
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3.3 Familjefokuserad omvårdnad 

 
Familjefokuserad omvårdnad (FFO) baseras på den teorin att även om en familjemedlem blir 

sjuk påverkar det hela familjen som helhet och hur familjen samspelar med sjuksköterskan 

(Benzein, Hagberg, Saveman, & Syrén, 2010). I en situation av sjukdom blir familjens 

uppfattning om sjukdom ifrågasatt eller bekräftad, och hur familjen anpassar sig och hur 

deras bild av ohälsa förändras under vårdtiden. Detta lägger grund för hur de kommer att 

interagera med vården (Wright, Watson & Bell, 2002, s. 71). Definitionen av närstående som 

valts är “person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” av Socialstyrelsen (u.å). 

 

Idag anser sjuksköterskor att ohälsa har en stor påverkan på individen och familjen, samt att 

familjen som helhet kan påverka individen. Att klargöra familjens, men även 

sjuksköterskans föreställningar om ohälsa kan ge sjuksköterskan förutsättningar att lindra 

familjens och patientens lidande, både psykiskt och fysiskt (Wright et al., 2002, s.71). 

3.4 Problemformulering 

Att sprida kunskap och information till närstående är en stor del i sjuksköterskans yrkesroll. 

För att närstående då ska kunna fatta ett beslut, läggs ett stort krav på sjuksköterskans 

kunskap i den rådande situationen. I dagsläget saknas tydliga riktlinjer om hur familjen ska 

tas om hand vid HLR. Det är därför viktigt att belysa aktuell forskning gällande 

sjuksköterskors upplevda erfarenheter vid närståendes närvaro vid hjärt-lungräddning för 

vidare utveckling av riktlinjer eller utbildning.  

 

4 Syfte 

Syftet med arbetet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av närvarande närstående 

under HLR-förfarandet. 
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5 Metod 

Arbetet är upplagt som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s.133) handlar 

litteraturöversikter om att skapa en översikt om kunskapsläget inom ett specifikt 

omvårdnadsområde, där både kvalitativ och kvantitativ forskning kan komma att granskas. 

Den valda litteraturen kvalitetsgranskades och analyserades, vilket resulterade i en 

beskrivande översikt.  

 

5.1 Urval 

Vid urval av litteratur, valdes artiklar som uppfyllde förutbestämda krav som beskrivs 

nedan. 

Inklusionskriterier 

 
 Artikeln berör sjuksköterskans erfarenhet av att närstående närvarade vid HLR. 

 Det fanns någon form av etiskt resonemang i artikeln.  

 Litteraturen är skriven på svenska eller engelska.  

 Orginalartikel med vetenskaplig ansats.  

 Graderas till lägst en 2:a vid kvalitetsgranskning. 

Exklusionskriterier 
 

 Artikeln berör familjens upplevelse av att närvara vid HLR. 

 Sjukvårdsförhållanden som inte går att överföra till Sverige.  

 

 

 

5.2 Litteratursökning 

 
Genom strukturerade sökningar med systematiskt valda sökord erhölls ett stort antal artiklar 

som berör området HLR. När sökord användes som mer precist skulle svara mot uppsatsens 

syfte, dvs. sjuksköterskans upplevelser av närståendes närvaro under HLR, blev resultatet 

betydligt mer begränsat, men ändå tillräckligt för ett lämpligt urval, som presenteras i tabell 

1. Nedan i figur 1, presenteras flödesschemat för litteratursökningen. 
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Figur 1. Flödesschema för litteratursökningar. Fritt tolkat efter Polit & Beck (2012, s.96)  

 

 

Sökningarna av litteratur till studien skedde framför allt i databaserna CINAHL och 

Pubmed, med MeSH-termer och CINAHL-headings. Sökningar gjordes även i de mindre 

databaserna Psycinfo och Swemed. Fritextsökningarna gjordes utifrån Forsberg & 

Wengströms (2008,s.88) söktips med ämnesordssökningar för att få mer heltäckande 

sökningar, då sökord som “Cardiopulmonary resuscitation”,“Famil*” och (Nurs* 

experience*) användes, de sökningarna presenteras i tabell 1, och involverade redan funna 

artiklar som hittats genom MeSH-termer.  

De sökningar som gjordes i valda artiklars referenslista och European Resuscitation Councils 

sammanställningsdokument av riktlinjer för HLR, presenteras i söktabellen som sekundära 

sökningar. Detta för att kunna komplettera våra databassökningar på ett passande sätt. 

Artiklar som involverats i resultatet markers med en * i referenslistan. I urvalsprocessen 

bedömdes först artiklarnas relevans utifrån titel. Därefter lästes abstraktet på de utvalda 

Identifiera sökord 
utifrån syftet

Bedöm utifrån rubrik 
relevansen huruvida 

den kan tänkas 
involveras i arbetet.

Läs abstrakt och bilda 
en första uppfattning

Bedöm relevansen av 
datan för arbetet

Bedöm om sökorden 
eventuellt behöver 

omformuleras

Granska de valda 
artiklarna för att få en 

bedömning av dess 
kvalitet

Läs igenom artiklarna 
grundligt och 

sammanfatta dessa

Sammanställ 
resultatmässiga 

likheter mellan de 
olika artiklarna

Bilda teman utifrån de 
likheter som hittats.

Sammanfatta ett nytt 
resultat utifrån de 

teman som uppstått.
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artiklarna och bedömdes huruvida dessa var relevanta för arbetet. Vidare lästes artiklarna i 

sin helhet för sedan kvalitetsgranskas och sammanställas.   

 

 
Tabell 1. Sökningsschema av resultatartiklar och urvalsprocess. 

Datum Sökord Databas Avgräns

ningar 

Antal 
träffar 

Antal 

valda 

efter 

läst 

titel 

Antal 

valda 

efter 

läst 

abstra

kt 

Antal 

valda 

efter läst 

artikel 

Antal inkluderade efter 

relevansbedömning och 

kvalitets-granskning 

2015-

12-10 
(("Family"[Mesh]) AND 

"Cardiopulmonary 

Resuscitation"[Mesh]) 

Pubmed 2005-2015 177 25 6 3 3 

2015-

12-10 
(MH "Family") AND (MH 
"Resuscitation,  
Cardiopulmonary") AND 

(MH "Life Experiences") 
 

CINAHL 2005-2015 3 3 3 3 1 

2015-

12-10 
(MH "Resuscitation, 

Cardiopulmonary") AND 

(MH "Family") 
 

CINAHL 2005-

2015, 

Peer 

Reviewe

d 

181 15 8 4 4 

2016-

01-20 
((("Attitude"[Mesh]) AND 

"Cardiopulmonary 

Resuscitation"[Mesh]) 

AND "Family"[Mesh]) 

AND "Nursing"[Mesh] 

Pubmed 2006-2016 18 13 5 2 1 

2016-

01-20 

Cardiopulmonary 

resuscitation AND Famil* 

AND (Nurs* experience*) 

Pubmed  30     

2015-

12-10 
Sekundär sökning 

      

5 

 
 

 

5.3 Kvalitetsgranskning och dataanalys 

 
Före granskning kontrollerades tidskrifterna med hjälp av webbsidan Ulrichweb 

(https://ulrichsweb.serialssolutions.com/) så att tidskrifterna var peer-reviewed. Granskning 

skedde i direkt samband med urvalet utifrån Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för 

kvantitativa (bilaga 1) och kvalitatativa (bilaga 2) studier. Utifrån dessa granskningsmallar 

bedöms kvaliteten med en skala från 1 till 3, där 1 är högsta kvalitet och 3 sämst. Artiklar 
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med kvalitetsbedömning 1-2 togs med i arbetet. Viss revidering av granskningsmallarna 

gjordes, där en fråga om ”Patienter med lungcancerdiagnos” uteslöts, och därmed sänkte 

maxpoängen med 3 poäng. Genom uppdelat granskningsarbete kunde först en enskild 

uppfattning om datans kvalitet och innehåll göras för att sedan bearbetas tillsammans innan 

beslut togs om datan skulle användas i arbetet. 

 

Analysarbetet inspirerades av manifest innehållsanalys, som enligt Friberg (2012, s.167) väljs 

i samband med den preliminära litteratursökningen. Resultatmässiga likheter mellan de 

valda artiklarna sammanställdes och granskades utifrån studies syfte. Den manifesta 

innehållsanalysen kännetecknas av att den fokuseras på det uppenbara i arbetet, och inte 

tolkar texten på ett sätt som gynnar författarna (Friberg, 2012, s.167). Innehållsanalysen 

beskrivs av Graneheim & Lundman (2004) som ett sätt att dra slutsatser om innehållet i olika 

arbeten. När kvalitetsgranskningen var genomförd, analyserades data och huvudfynden 

identifierades i varje arbete. I enlighet med Friberg (2012, s.169) så sammanställdes också alla 

studiers resultat och relaterades till varandra. På så vis började teman att växa fram, där 

likheter i alla studier placerades och bildade ett resultat. Exempel på hur rubriker 

formulerades presenteras i tabell 2. Genom en artikelmatris som sammanställer utvalda 

artiklars metod, syfte och resultat fås en överskådlig tabell, som ska underlätta för författarna 

och läsare, att snabbt kunna hitta huvudfynden som artiklarna presenterat (Bilaga 3).  

 

 

Tabell 2. Exempel på rubriksättning i resultatet. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Subtema Tema 

En huvudfråga för 

sjuksköterskan 

var närståendes beteende 

och en möjlig konflikt med 

sjukvårdspersonalen 

Sjuksköterskan var 

orolig för NN ska störa 

vårdprocessen 

Oro för 

påverkan 

från 

närstående 

Sjuksköterskans 

oro 

NN skulle resultera i ökad 

stress och press. Som kan 

resultera i en negativ 

påverkan på vårdlagets 

prestation. 

Sjuksköterskorna var 

oroliga för att NN skulle 

öka stress och pressen på 

vårdlaget som utför 

återupplivningen 

Ökad stress 

och press på 

vårdlaget 

Sjuksköterskans 

förutsättningar 
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5.4 Etiska överväganden  

 
Forsberg och Wengström (2008, s. 77) beskriver att etiska överväganden bör göras 

beträffande urval och resultat. Utifrån beskrivningen har studier som fått tillstånd från en 

etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts, tagits med i studien. Författarna är 

medvetna om sin förförståelse inom området, och har inte under arbetets gång medvetet 

förvrängt eller använt egna åsikter i resultatet. 

 

6 Resultat 

Resultatet grundar sig på 14 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. 

Resultatet mynnade ut i tre teman, sjuksköterskans oro och två subteman. Sjuksköterskans 

förutsättningar och sjuksköterskans beslut och ställningstagande. 

 

 

6.1 Sjuksköterskans oro 

Sjuksköterskans oro för närståendes påverkan  

Ett av de största orosmomenten kring närvarande närstående var att de skulle påverka 

personalens arbetsinsats (Al-Mutair, Plummer & Copnell, 2012; Badir & Sepit, 2005; Ellison, 

2003; Günes & Zaybak, 2009; Holzhauser & Finucane, 2007, 2008; Knott & Kee, 2005; Madden 

& Condon, 2007; MacLean et al., 2003). Sjuksköterskorna beskrev en oförståelse och 

okunskap kring HLR förfarandet hos närstående, vilka under processen hade en tendens att 

ifrågasätta beslut som gjordes, vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde en oro att deras 

arbetsinsats skulle störas (Badir & Sepit, 2005; MacLean et al., 2003). Många oroade sig över 

att säga något olämpligt och då göra närstående upprörda, därefter föll tanken också på att 

patienternas konfidentialitet och integritet skulle äventyras och då riskera en eventuell 

rättsprocess (Badir & Sepit 2005; MacLean et al., 2003). Holzhauser och Finucane (2007) 

beskrev hur sjuksköterskor reflekterade över närståendes närvaro, ”Relatives’ presence 

would increase stress or pressure on staff”(s.130). I Knott och Kee (2005), beskrev 

sjuksköterskorna också närståendes närvaro som ett stressande moment, en känsla av att 
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vara iakttagen. Vidare belyser de också att det är en ångestladdad situation, trots att de 

känner sig bekväma i sin yrkesroll. 

 

Sjuksköterskans oro för de närstående 

I kontrast till detta, oroade sig sjuksköterskorna för närståendes upplevda intryck av 

sjukvårdsinsatserna, då dessa kan beskrivas som brutala och hemska för de närstående 

(Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas, 2014). Oönskade minnen var en faktor som 

sjuksköterskan aktivt tog ställning till. Om de lät närstående närvara kunde det närstående 

skapa minnen som inte var rättvisa gentemot hur personen var (Knott & Kee, 2005; 

Lederman & Wacht, 2014). Sjuksköterskorna oroade sig också för reaktioner hos närstående 

som bland annat, Posttraumatiskt stresssyndrom, panikångestattacker, synkope, och 

långvarig känslomässig påverkan (Al-Mutair et al. 2012; Lederman & Wacht, 2014). ”Lay 

people would not be able to deal with the memory of watching their loved ones being 

intubated, defibrillated, IV punctures, etc. It would be too much of a traumatic experience for 

them” (Ellison, 2003, s. 519).  

 

 

6.2 Sjuksköterskans förutsättningar. 

 
Brist på fysiskt utrymme i vårdsalarna var en vanlig anledning, som uppgavs av 

sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal, till att man inte bjuder in närstående att närvara 

(Holzhauser & Finucane, 2008; Knott & Kee, 2005; Lederman & Wacht, 2014; MacLean et al., 

2003; Tudor et al., 2014; Zavotsky et al., 2014). En organisatorisk brist som upplevdes av 

sjuksköterskorna var att det inte heller fanns tillräckligt med personal till att stödja de 

närstående, i vad sjuksköterskorna tolkade som en kris (Badir & Sepit, 2005; Ellison, 2003; 

Günes & Zaybak, 2009; Lederman & Wacht, 2014; MacLean et al., 2003; Zavotsky et al, 2014). 

Tudor et al. (2014) tillsammans med Twibell (2008) beskriver också att sjuksköterskor med 

mer erfarenhet och utbildning, visar bättre självförtroende och såg mer fördelar med 

närvarande närstående.  
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Att bjuda in närstående till vårdsalen är ett ansvar som inte är tydligt fastställt. 

Sjuksköterskor har haft den uppfattningen att läkare inte velat att närstående skulle delta 

(Axelsson et al., 2010; Badir & Sepit, 2005; Günes & Zaybak, 2009; Tudor et al, 2014). Det har 

även medfört en upplevd otydlighet om vems ansvar det är, där sjuksköterskorna i Badir och 

Sepit (2005) samt Günes och Zaybak (2009) ansåg att det var läkarens ansvar medan 

Axelsson et al. (2010) visade på en vilja att ha ett delat ansvar mellan medlemmarna i 

vårdlaget. I samband med detta, ville sjuksköterskor se en skriftlig policy framarbetas som 

möjliggör att närstående ska få välja om de vill delta, samt vem ansvaret vilar på (Al-Mutair 

et al. 2012; Madden & Condon, 2007; MacLean et al. 2003). 

 

Utifrån vilka omständigheter som var aktuella för tillfället, valde sjuksköterskan att 

involvera närstående eller inte. I MacLean et al. (2003) berördes aspekten av att vara i 

patientens hem, där familjen blev en resurs och beslutet att involvera närstående behövde 

aldrig göras. Knott och Kee (2005) belyste vikten av situationsanpassat beslutsfattande där 

faktorer som till exempel plats, familjens medicinska förutsättningar och hur oväntat 

hjärtstoppet var bör vägas in i sjuksköterskans beslut. 

 

6.3 Sjuksköterskans beslut och ställningstagande 

 
Sjuksköterskans ställningstagande om närstående skulle få närvara beror på många faktorer. 

Al-Mutair et al. (2012) tillsammans med Axelsson et al. (2010), Badir och Sepit (2005), Günes 

och Zaybak, (2009), McLean et al. (2003) och Twibell et al. (2008) beskrev att sjuksköterskor 

som är mindre erfarna tillsammans med de som aldrig upplevt en situation där närstående 

närvarat, har en mer negativ inställning till att de ska få närvara. Däremot beskrevs det hur 

sjuksköterskorna upplevt en positiv respons oavsett utfallet för patienten, då 

sjuksköterskorna känner att de närstående har fått tagit del av vården (Holzhauser & 

Finucane 2007, 2008; Lederman & Wacht 2014). 

 

Vidare beskrev Zavotsky et al. (2014) att närståendes närvaro har många fördelar för 

patienten och sjukvårdspersonalen. MacLean et al. (2003) och Tudor et al. (2014) beskrev hur 

sjukvårdspersonal upplevde att närstående får ett bättre avslut och sorgeprocess när de 
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deltagit. En annan aspekt som belystes av Holzhauser och Finucane (2008) är möjligheten att 

snabbt få en anamnes som kan vara till hjälp i vårdandet av patienten. Tudor et al. (2014) 

påvisade också vikten av att veta att varje situation är unik, och att inte alla närstående 

reagerar på samma sätt, och det är därför viktigt att man överväger om närstående ska få 

närvara i varje enskild situation. Sjuksköterskorna tyckte också att de närståendes bakgrund 

spelade roll huruvida de skulle få delta eller inte. De ansåg att om de närstående inte hade 

någon bakgrund inom hälsa och sjukvård, fanns ingen anledning till att de skulle närvara 

där anledningar som avsaknad av kunskap, att de skulle störa personalen och oönskade 

minnen av patienten, togs upp av sjuksköterskan (Ellison, 2003; Knott & Kee 2005). 

 

I och med att kompetens och förståelse saknades hos många närstående, ansåg 

sjuksköterskorna i Axelsson et al (2009), Badir och Sepit (2005) samt Günes och Zaybak 

(2009) att de närstående inte skulle få fatta beslut under HLR förfarandet. Ellison (2003) 

beskrev att sjuksköterskans egen inställning till huruvida de skulle vilja dö ensamma eller 

med närstående närvarande, påverkar beslutet om att involvera närstående. En av 

sköterskorna beskrev sin tankegång huruvida närstående skulle involveras eller ej.” I want 

to spend my final moments with my loved one, not strangers or unsympathetic health care 

members.”(Ellison, 2003, s. 519). Sjuksköterskor ansåg också att, om patienten mot förmodan 

inte skulle överleva, så fick de närvarande närstående i alla fall tillbringa den sista stunden 

tillsammans (Axelsson et al. 2010).  

 

Holzhauser och Finucane (2007) belyste en sjuksköterskas tyckande. ”Regardless of 

circumstance it is important for relatives to feel they were there for them when they died” (s. 

130). En uppfattning som delades av sjuksköterskor var att de trodde att HLR-förfarandet 

skulle förlängas i det fall närstående var närvarande (Axelsson et al., 2010; Badir & Sepit, 

2005). I ett fall beskrevs det att sjuksköterskan blev mer motiverad att göra sitt bästa när 

närstående var närvarande vid HLR (Lederman & Wacht, 2014). 
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7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 

Litteratursökning 

 
I inledningsfasen av litteraturöversikten gjordes sökningar för att skapa en övergripande bild 

av det aktuella forskningsläget samt för att få en uppfattning om vilka sökord som kunde 

vara lämpliga att använda. Sökorden valdes utifrån det syfte som utformats och inspiration 

togs även från de artiklar som bedömdes lämpliga. “Family” valdes trots att den mer 

korrekta översättningen från närstående är “related”, dock gav detta ett sämre 

sökningsresultat i fritextsökningar och i både MeSH-termer och CINAHL-headings är 

“family” ett större ämnesord. 

 

I Pubmed användes “MeSH”-termer, som tenderade till att antalet träffar blev högt. Därför 

kombinerades dessa MeSH-sökningar med sekundär sökningar. Detta resulterade i ett bättre 

sökresultat, och en betydligt lägre mängd artiklar som stämde överens med syftet. I 

databasen Cinahl, där CINAHL-headings användes, kombinerades det med sekundär 

sökningar för att få artiklar som stämde överens med syftet. I fritextsökningarna som gjordes 

återfanns 4 av de artiklar som redan funnits med hjälp av MeSH-termer i Pubmed, vilket 

tyder på att våra ämnesord varit relevanta. Därför presenteras det inte heller i tabell 1, som 

att något urval gjorts ifrån denna sökning. Sökningar gjordes även i PsychInfo och SveMed, 

men där var sökningarna betydligt sämre då dessa databaser är betydligt mindre relevanta 

på grund av att Psychinfo främst är för psykologiska studier och SveMed är en mindre 

databas sett till antalet publicerade studier. 

 

Urval och avgränsning 

 
I inledningsfasen gjordes sökningarna med avgränsningar på de senaste 10 åren. Då arbetet 

påbörjades innan årsskiftet 2015-2016, kom därför en del artiklar från -05 med i arbetet. Av 

de 14 artiklar som används i resultatet, är de äldsta publicerade år 2003. Ett noga 

övervägande att exkludera dessa gjordes, men då de anses tillföra värdefulla fakta, valdes 

dessa ändå att tas med i arbetet, då det bedömdes att erfarenheter inte är beroende av tid.  
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Ett förtydligande bör göras gällande att avgränsningar på 10 år endast gällde sökningarna 

och var inget exklusionskriterium.   

 

Utifrån syftet valdes artiklar som hade enbart sjuksköterskor eller där sjuksköterskor var en 

majoritet av deltagarna. Därför används ordet sjukvårdspersonal i delar av resultatet. Någon 

avgränsning gällande patientens ålder gjordes inte. Detta för att syftet var utan specifikation 

på ålder hos patienten.  

 

Det bedöms även som att känslor och erfarenheter inte nödvändigtvis är beroende av vilken 

del av världen man befinner sig i. Däremot exkluderades artiklar som var skrivna på annat 

språk än svenska och engelska och på så vis är det möjligt att värdefull data uteslutits. Ingen 

geografisk avgränsning gjordes, då länderna i de studier som togs med ansågs ha liknande 

sjukvårdsorganisation som den svenska sjukvården, och därmed gör det resultatet 

överförbart till svenska förhållanden. 

 En eventuell svaghet är att ingen av författarna har engelska som modersmål, vilket enligt 

Friberg (2012, s. 65) kan försvåra analys- och sökningsarbetet. Detta har motverkats genom 

att noggrant granska text enskilt och gemensamt för att få en så precis tolkning som möjligt. 

Då det inte gjordes avgränsningar gällande kontext (vårdavdelning eller pre-hospitalt) kan 

detta resulterat i en sämre överförbarhet till enskilda vårdenheter.  

 

 

Dataanalys och Kvalitetsgranskning 

 
Under kvalitetsgranskningen användes granskningsmallar för att säkerställa studiernas 

kvalitet. För både kvalitativa och kvantitativa studier användes Carlsson & Eiman (2003). 

Innan bestämdes det en gräns på grad två för att artiklarna skulle inkluderas i arbetet, då de 

fortfarande ansågs vara relevant för arbetet och av god kvalitet och togs med. Frågor om 

studiernas vetenskapliga ansats ställdes, till exempel om metoden var tydligt redovisad i 

artikeln. Under kvalitetsgranskningen gjordes en analys av etiska överväganden i artiklarna, 

dock faller fler talet av studierna utanför lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460), vilket då försvårar säkerställandet av en etisk godkänd studie.  
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Inspiration valdes från den manifesta innehållsanalysen främst för att arbetet skulle inriktas 

på att dra slutsatser utifrån det uppenbara i texten, och inte ge utrymme för egna tolkningar 

av resultatet. Under analysarbetets gång, lades fokus på resultat som stämde utifrån tidigare 

bestämt syfte, vilket gör att visst resultat har exkluderats. Vid uppdelandet av olika teman 

stötte arbetet på sin mest kritiska fas. Det innebar att alla meningsenheter skulle tillhöra 

något av de framväxande temana.  

 

När tillförlitligheten hos artiklarnas resultat skulle bedömas, lades vikt vid att kontrollera 

validitet och reliabilitet hos artiklar med kvantitativ design, och trovärdighet och 

överförbarhet hos de kvalitativa artiklarna. Vilket Graneheim & Lundman (2004) beskriver 

är en viktig del för att få ett resultat som svarar gentemot syftet. Hela analysarbetet finns 

beskrivet i metodavsnittet, vilket anses som en viktig del för studiens trovärdighet (Friberg, 

2012, s.84). 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturöversikten visar på att sjuksköterskorna och sjukvårdspersonal hade 

negativa åsikter där oro för till exempel påverkan på arbetsinsatsen av närvarande 

närstående samt brist på fysiskt plats i vårdsalen vid HLR var mest betydande. Ett samband 

kan påvisas mellan negativa erfarenheter hos sjuksköterskor med mindre erfarenhet och 

sjuksköterskor som aldrig upplevt närvarande närstående vid HLR. I likhet med detta så ser 

man att sjuksköterskor med högre självförtroende samt de med en högre utbildningsnivå 

eller mer erfarenhet, har utgjort den bästa grunden för ett optimalt omhändertagande och 

generellt visat ett större förtroende för närvarande närstående vid HLR. Feagan och Fischer 

(2011) belyser fördelarna med utbildning i närståendes närvaro vid HLR, till exempel att få 

ämnet introducerat ökar de positiva åsikterna hos sjuksköterskorna. Med utbildning i detta 

ämne skulle det i sin tur kunna öka omfattningen av den familjefokuserade omvårdnaden 

inom sjukvården. En effekt man eventuellt skulle få är då en helhetssyn och förståelse för 

familjens del i sjukdomsförloppet samt vid HLR-förfarandet.  

 

I frågan om huruvida närstående ska få närvara eller inte, belyser även Ågård och Engström 

(2014) vikten av att närstående ska ha möjlighet att välja om de vill närvara eller inte, samt 
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att personal ska avsättas för att kunna säkerställa ett bra omhändertagande. Det är därför 

viktigt att upprätta en tydlig policy så att personalen har något att förhålla sig till för att 

underlätta kvalitetssäkringsarbeten. Bremer (2012, s. 75) beskriver hur anhöriga som 

bevittnat hjärtstoppet och närvarar vid återupplivningsförsöken, känner sig hjälplösa, 

begränsade i sin möjlighet till att hjälpa, sårbara och maktlösa. De inser att de och deras 

familj är utlämnad till hjälp från andra personer. Under hela förfarandet söker närstående 

information och stöd, vilket innebär att sjuksköterskan måste vara tillmötesgående. 

Närstående lägger stor tillit till sjuksköterskorna och bör bemötas lika, det vill säga inte 

stängas ute från vad som kan vara deras sista stund tillsammans med sina närstående eller 

misstro dem och undanhålla information. Utmaningen blir att lyfta blicken från patienten 

och se helheten med FFO.  

 

En familj beskrivs som en grupp människor som binds samman av starka emotionella band, 

en känsla av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv (Wright et 

al., 2002, s. 72). Genom ett känslomässigt engagemang, har alla familjer olika föreställningar 

av hur familjen bör uppträda vid ett eventuellt sjukdomsfall. En del familjer anser att det 

finns tendenser till att vara överbeskyddande, medan andra familjer framhåller vikten av 

avskildhet (Wright et al., 2002, s. 71). Sjuksköterskan bör därför vara medveten om FFO för 

att snabbt kunna utforska närståendes ställningstagande för att kunna använda de 

närstående som den resurs de är.  

 

Wright et al. (2002, s.45) beskriver i likhet med resultatet att sjuksköterskor bär med sig 

personliga och professionella uppfattningar om familjens situation vid sjukdom. Deras 

föreställning och uppfattning om FFO påverkar i allra högsta grad, hur familjen vårdas och 

tas om hand. Det är därför också viktigt att tidigt i vårdförloppet (om möjligt) få kunskap av 

familjens eventuella tidigare erfarenheter av hälso- och sjukvård. Detta gör det möjligt för 

sjuksköterskan att utforska närmare vilken typ av omhändertagande som möjligtvis skulle 

vara optimalt för familjen (Wright et al., 2002 s. 193). I det pre-hospitala vårdandet av 

patienten blir de närstående oftast de som påbörjar HLR. I den situationen faller det sig 

naturligt med att de närstående stannar vid vårdpersonalens ankomst. I vissa delar av 

Sverige finns målbilden att två ambulanser plus eventuellt räddningstjänst med IVPA 
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utbildning (i väntan på ambulans) åker på hjärtstoppslarm. Vilket innebär att minst en 

person är avsatt för att ta om hand om anhöriga. Detta är något som dessvärre saknas på 

många vårdavdelningar. 

 

 

I resultatet visas de positiva åsikterna hos sjuksköterskorna i likhet med tidigare forskning, 

där närstående gett positiv respons när de närvarat under återupplivningsförsöken, oavsett 

utgång för patienten. Positiva aspekter för de närstående som nämndes var att det hjälpte 

med sorgeprocessen, det kändes som att de var en del av vårdandet och att de hade friheten 

att välja om de ville delta, och hur länge de själva ville delta. De närstående berättar hur 

uppskattat det kändes att ha en ur personalen med sig hela tiden, för att kunna få svar på 

frågor och få hjälp med förnödenheter, då det är lätt att man glömmer bort sig själv vid 

traumatiska händelser (Holzhauser, Finucane & De Vires, 2005). Personalen som arbetar med 

ett hjärtstopp är väldigt fokuserade på patienten, men ur ett familjeperspektiv är det också 

viktigt att fokus läggs på patientens anhöriga. I SOU:2001:6 beskrivs det hur omtanke ska 

visas till de anhöriga efter ett dödsfall.  

 

I tre artiklar påvisade resultatet övervägande negativa åsikter hos sjuksköterskorna, där 

eventuella kulturella aspekter bör beaktas, då en var gjord i Saudiarabien och två i Turkiet. 

Den kulturella synen på FFO är något som beskrivs av Wright et al. (2002, s. 57) som att den 

religiösa institutionens regler, kan variera starkt från den ena kulturen till den andra. I 

dagens mångkulturella samhälle, där patientlagen nyligen införts (Patientlagen, 2014:821) 

har patienten rätt till självbestämmande och delaktighet i vården men trots detta beskriver 

Wagner (2004) att familjer har en tendens att försöka förhandla med vårdlaget huruvida de 

får stanna eller inte.  

 

8 Slutsats 

Sjuksköterskans roll vid HLR är central och dennas åsikter påverkar de närvarade 

närståendes upplevelse av förfarandet i allra högsta grad. I resultatet belystes sambandet 

mellan sjuksköterskans negativa uppfattningar och en brist på erfarenhet och utbildning i 



 

 

21 
 

ämnet närvarande närstående vid HLR. Tidigare forskning visar på fördelar hos 

vårdpersonal, patient och närstående. Denna litteraturöversikt och familjefokuserad 

omvårdnad kan ligga grund för att skapa riktlinjer för vårdpersonal att förhålla sig till. 

Litteraturöversikten kan även användas till utveckling av utbildningsinnehåll som kan ingå i 

sedvanliga utbildningsprogram i HLR för sjukvårdspersonal, där tid för reflektioner om 

fördelarna med närståendes närvaro och eventuella dilemman som uppstår. 

Övningsscenarion med simulerade närstående bör även övervägas för att ge möjlighet till 

inlärning. På så vis kan man tidigt befästa kunskapen av de närståendes roll och 

familjefokuserad omvårdnad. Vidare framtida forskning bör fokusera på erfarenheterna vid 

närvarande närstående på vårdavdelning, för att på varje vårdavdelning ständigt kunna 

bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete för att få ett så optimalt HLR-förfarande som 

möjligt.
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11 Bilaga 2 Bedömningsmall kvalitativ metod 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

12 Bilaga 3 Översikt av analyserad litteratur. 

Författare 

Tidskrift 

Årtal  

Titel Syfte Design, urval och antal 

deltagare 

Resultat Kvalitet 

-Al-Mutair et al. 

-Nursing in 

Critical Care 

-2012 

Family presence during 

resuscitation: a descriptive 

study of nurses’ attitudes from 

two Saudi hospitals 

Identifiera atittyder hos sjuksköterskor 

mot NN vid HLR i det muslimska 

samhället i Saudiarabien.  

Kvantitativ Deskriptiv 

undersökande studie.   

 

132 sjuksköterskor.  

Sjuksköterskor hade en negativ attityd till 

NN. 77.2% ansåg att det var en traumatisk 

upplevelse för närstående, 92.3% höll inte 

med om att NN skulle hjälpa närstående.  

Grad 1 

-Axelsson et al 

-European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 

-2010 

European cardiovasulcar 

nurses’ exoerinces of and 

attitudes towards having 

family members present in the 

resuscitation room. 

Undersöka hjärt-kärl sjuksköterskors 

erfarenheter och attityder mot NN vid 

HLR av den vuxna patienten. 

Kvantitativ undersökande 

studie. 

 

411 Deltagande sjuksköterskor 

44% av deltagarna hade erfarenhet av NN 

vid HLR där 23% uttryckte att de var 

positivt och 21% negativt.   

Inget klart förhållningssätt gällande NN 

presenteras av deltagarna.  

Grad 2 

-Badir&Sepit 

-International 

Journal of 

Nursing Studies 

-2005 

Family presence during CPR: 

A study of the experiences and 

opinios of Turkish critical care 

nurses 

Beskriva Turkiska IVA-sjuksköterskors 

upplevelser av att ha NN, vid HLR. 

Kvantitativ deskriptiv, 

undersökande. 

 

278 IVA-Sjuksköterskor 

 

Majoriteten av deltagarna i studien hade 

ingen erfarenhet av NN vid HLR. Där de 

uttryckte en oro att familjen skulle 

utveckla långvariga känslomässiga besvär. 

Grad 1  

-Ellison, S. 

-Journal of 

Emergency 

Nursing 

- 2003 

Nurses’ Attitudes Toward 

 

Family Presence During 

Resuscitative Efforts 

 

and Invasive Procedures 

 

Identifiera sambandet mellan 

demografiska faktorer och sjuksköterskan 

attityd och tankar kring närståendes 

närvaro(NN) vid återupplivning och 

invasiva procedurer. 

Kvalitativ deskriptiv. 

 

Slumpmässigt urval 

 

208 Sjuksköterskor ur ENA 

och arbetande på sjukhus.  

 

31% var positiva till närvarande familj om 

någon ur deras familj var patient.  

58% antydde att närvaro av familjen 

påverkade deras arbetsprestation. 

Grad 1 



 

 

 
 

-Gunes & Zaybak 

- Journal of 

Clinical Nursing 

- 2009 

A study of Turkish critical care 

nurses’ perspectives regarding 

family-witnessed resuscitation. 

Att beskriva Erfarenheter och attityder av 

turkiska intensiv-vårdssköterskor gällande 

NN vid HLR.  

Kvantitativ deskriptiv 

undersökning.  

 

135 Intensivvårdssköterskor  

22,2 % av Sköterskorna hade erfarenhet av 

NN vid HLR. Större delen av deltagarna 

ansåg att man inte skulle erbjuda 

närstående att vara närvarande vid HLR. 

Anledningarna till detta var främst 

prestationsångest, rädsla för att orsaka 

psykisk lidande hos närstående 

och rättstvist.     

Grad 1 

-Holzhauser & 

Finucane 

- Australasian 

Emergency 

Nursing Journal 

-2007 

Staff attitudes to family 

presence during resuscitation 

Part A: An interventional study 

 

Att avgöra om personalens attityder till 

NN vid återupplivning ändrats efter 

interventionen, 

Kvantitativ 

Pre-test/post-test interventions 

undersökning 

 

63 av sköterskor och 

medicinsk personal svarade på 

första enkäten, 36 svarade efter 

interventionen.   

Personalen tyckte att fördelarna med NN 

var att snabbt kunna få medicinsk historia, 

patienten och närstående kände trygghet 

med processen. Nackdelar som utrycktes i 

låg grad var att närstående var i vägen 

och personalens prestation blev lidande.  

Grad 2 

-Holzhauser& 

Finucane 

-Australasian 

Emergency 

Nursing Journal 

-2008 

Part B: A survey to staff 

attitudes immediately post-

resuscitation to Familiy 

Presence during resuscitation.   

Vad var personalens åsikter om 

närståendes närvaro vid återupplivning 

direkt efter återupplivningsförfarandet.  

Kvantitativ 

undersökande 

 

308 st deltagande 

sjukvårdspersonal, 185 var 

någon typ av sjuksköterska.  

 

Det fanns fler fördelar än nackdelar 

gällande NN,där snabb anamnes, 

patienten lugnades, närstående lugnades 

samt att det var lättare att hantera 

närstående när de var närvarande i 

rummet.   

Grad 1 

-Knott &Kee 

-Applied Nursing 

Research 

-2005 

Nurses’ beliefs about family 

presence during resuscitation 

Att undersöka tankar och upplevelser hos 

sjuksköterskor om NN vid HLR. 

Kvalitativ deskriptiv. 

 

10 Sjuksköterskor 

Fyra underteman, där upplevelser 

beskrevs.  

-Under vilka omständigheter NN är 

möjligt.  

-Använda NN som ett verktyg i 

beslutstagandet 

-Personalens upplevelse av att vara 

iakttagna 

-NNs påverkan på familjen.  

Grad 1 



 

 

 
 

-Lederman 

&Wacht 

-Yale Journal of 

Biology and 

Medicine 

- 2014 

Family presence during 

resucitation:Attitudes of 

Yale/New Haven Hospital 

Beskriva attityderna hos personalen 

på  Yale Emergency Department mot NN 

under återupplivning. 

 

Kvaltitativ deskriptiv 

 

100 st deltagare av diverse 

sjukvårdspersonal varav 60 st 

sjuksköterskor 

77 % av personalen föredrog att 

möjligheten till NN vid HLR fanns. 76 % 

ansåg att närstående skulle vilja vara 

närstående vid HLR.  

Grad 1 

-MacLean et al. 

-Journal of 

Emergency 

Nursing 

- 2003 

 

Family Presence During 

Cardiopulmonary 

Resuscitation and Invasive 

Procedures: Practices of 

Critical Care and Emergency 

Nurses 

Att identifiera riktlinjer, prefererenser och 

metoder för sjuksköterskor vid 

närståendes närvaro vid 

återupplivningsförsök och invasiva 

ingrepp 

Kvantitativ deskriptiv 

 

984 Sjuksköterskor 

Nästan ingen av de deltagande 

sjuksköterskorna hade policys gällande 

NN. Men att de flesta tycker det ska vara 

tillåtet då de ständigt får förfrågningar 

från närstående om de kan vara 

närvarande. 

Grad 2 

-Madden & 

Condon 

- Journal of 

Emergency 

Nursing 

- 2007 

Emergency Nurses’ Current 

Practices and Understanding of 

Family Presence During CPR 

Att undersöka akutsjuksköterskors 

aktuella metoder och förståelse för 

närståendes närvaro vid HLR på 

akutmottagningen.   

En kvantitativ deskriptiv  

 

90 Akutsjuksköterskor. 

 

58,9% av deltagarna erbjöd närstående att 

närvara vid HLR samt att 17.8% skulle 

erbjuda om möjligheten dök upp. 74.4% 

av deltagarna vill ha en skriftlig policy 

som erbjuder närståendes närvaro vid 

HLR.  

 

-Tudor et al. 

-American 

Association of 

Critical-Care 

Nurses 

-2014  

Nurses’s Perceptions Of Family 

Presence During Resuscitation 

Utforska sjuksköterskors upplevelse, 

risker och fördelar med att ha NN vid 

HLR. 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

 

154 Sjuksköterskor 

Sjuksköterskans självförtroende och 

upplevda fördel med att ha NN, var 

signifikant relaterade. Och erfarenheten 

spelade roll för hurvida närstående 

involverades. 

Grad 2 

-Twibell et al.  

- American 

Journal of Critical 

Care 

-2008 

Nurses’ Perceptions of thier 

self-confidence and the benefits 

and risks of family presence 

during resuscitation  

 

Test av 2 instrument för att mäta 

sjuksköterskors förväntningar av NN vid 

HLR, att utforska demografiska variabler 

och förväntningar på sjuksköterskors 

självförtroende och för/nackdelar av NN.  

Kvantitativ 

Deskriptiv- Utforskande 

 

375 deltagande sjuksköterskor 

Sjuksköterskors uppfattningar av fördelar, 

nackdelar och självförtroende var starkt 

sammanhängande.  

Sjuksköterskor som bjöd in familjen till att 

närvara hade signifikant bättre 

självförtroende. 

Grad 1 



 

 

 
 

-Zavotsky el al. 

- Advanced 

Emergency 

Nursing Journal 

-2014 

Resusctitation Team Perception 

of Family Precence During 

CPR 

Beskriva det multi-diciplinära 

vårdgivarens förståelse och upplevda 

barriärer av NN vid HLR.  

Kvantitativ deskriptiv 

utforskande.  

 

588 deltagande, diverse 

sjukvårdspersonal. 

 

I det muliti-diciplinära teamen ansåg man 

att närstående skall få närvara vid HLR, 

barriärer var brist på utrymme och 

personal.  

Grad 2 

 
 

 

 


