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Abstrakt  

Titel: Vårdpersonalens upplevelser av anhörigas närvaro vid hjärt- och lungräddning 

– en kvalitativ litteraturstudie. 

Bakgrund: Varje år drabbas över 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp. Vid 

hjärtstopp drabbas hjärnan av syrebrist med risk för obotliga hjärnskador som följd. 

Startas hjärt- och lungräddning (HLR) tidigt kan överlevandsfrekvensen öka. Det kan 

vara en sjuksköterska som bekräftar hjärtstoppet samt påbörjar HLR. En uppgift 

sjuksköterskan kan ställas inför är kontakten med de anhöriga, det kan innebära att 

förmedla information, inhämta kunskap och stötta dem. 

Syfte: Belysa vårdpersonalens upplevelser av anhörigas närvaro vid hjärt- och 

lungräddningssituation av patienter med akut hjärtstopp. 

Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats.  

Resultat: Möjligheter vid anhörigbevittnad hjärt- och lungräddning är att ta farväl 

och få ett avslut, skapa en relation, förståelse genom delaktighet och anhöriga som 

resurs. Hinder för god omvårdnad yttrade sig genom: emotionella uttryck och 

rädslor hos vårdpersonalen, ansvar för anhörigas upplevelse och försvårande 

omständigheter i arbetssituationen 

Konklusion: Det finns både för- och nackdelar med anhörigbevittnad hjärt- och 

lungräddning. Sjuksköterskorna upplevde det positivt för anhöriga men ansåg att det 

kunde påverka deras förutsättningar att ge omvårdnad negativt. 

Nyckelord: Hjärt- och lungräddning, återupplivning, anhöriga, sjuksköterskor, 

erfarenhet 

  



Abstract 

Title: Health professionals’ experience with relatives presence during 

cardiopulmonary resuscitation – a qualitative literature study. 

Background: Every year, over 10 000 persons suffer from sudden cardiac arrest. 

During cardiac arrest, the brain suffers from lack of oxygen with the risk of 

irreversible brain damage as a result. Early cardiopulmonary resuscitation (CPR) can 

increase the rate of survival. Sometimes a nurse confirms the cardiac arrest and start 

CPR. A task nurses may face is contact with related persons, it may include to convey 

information, obtain knowledge and support them. 

Aim: To illuminate health professionals’ experience of relatives presence during 

cardiopulmonary resuscitation of patients with acute cardiac arrest. 

Methods: A literature study based from nine scientific articles with qualitative 

design.  

Results: Opportunities with relative witnessed resuscitation is to say goodbye and 

get closure, build a relation, understanding through participation and relatives as a 

resource. Barriers to good care was expressed by emotional expression and fears of 

health professionals, responsibility for relatives experiences and aggravating 

circumstances in the work situation 

Conclusion: There are both advantages and disadvantages with presence of 

relatives during cardiopulmonary resuscitation. Nurses experienced it as positive for 

relatives, but felt that it could affect their ability to provide care as negative. 

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, resuscitation, relatives, nurses, 

experience 
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1 Bakgrund 

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp (Svenska 

rådet för hjärt- lungräddning, 2016). På sjukhus drabbas ytterligare flera tusen 

personer av hjärtstopp (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2015). Chansen att 

överleva ett hjärtstopp på sjukhus har ökat med 25 % under de senaste åren, visar 

årsrapporten från Nationellt register för hjärtstopp (2011). I årsrapporten framgår 

även att endast cirka 400 personer överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus.  

 

1.1 Hjärtstopp 

Hjärtat är en tvärstrimlig muskel som ingår i cirkulationssystemet. Dess uppgift är att 

pumpa runt blodet i kroppen med jämna mellanrum och samtidigt transportera syre, 

koldioxid, slaggprodukter, näringsämnen och hormoner till och från vävnader (Sand 

et al. 2007, 268-270). Hjärtats arbete beskrivs utifrån två faser. Vid hjärtats vilofas, 

diastole, slappnar hjärtat av och hjärtkammarna fylls med blod. I hjärtats arbetsfas, 

systole, kontraheras hjärtmuskeln och pumpar ut blodet i blodbanan (Sonesson och 

Sonesson 2006, 231). Hjärtats kontraktioner aktiveras genom retledningssystemet. 

Detta består av muskel- och nervceller som självständigt kan starta nervimpulser. 

Impulserna utgår från sinusknutan och fortplantar sig i hjärtmuskeln (Sonesson och 

Sonesson 2006, 238).  

 

Med hjärtstopp menar Wikström (2012, 267) att hjärtats kontraktionsförmåga 

upphör. När detta inträffar förlorar patienten blodtryck, puls, andning och den 

drabbade blir snabbt medvetslös. Vid hjärtstopp drabbas hjärnan av syrebrist, med 

risk för obotliga hjärnskador som följd, inom några minuter. Utan behandling av 

hjärtstoppet avlider patienten. Holmberg (2010, 122-123) skriver att orsakerna till 

oväntade hjärtstopp kan vara flera och att ischemisk hjärtsjukdom är den vanligaste. 

Andra orsaker till hjärtstopp, enligt Holmberg (2010, 122-123), är exempelvis 

klaffsjukdomar, retledningsrubbningar och hjärtmuskelsjukdomar. Störd 

andningsfunktion till följd av kvävning, drunkning, förgiftningar och blockerade 

luftvägar är ofta orsaker till hjärtstopp utanför sjukhus. Vidare skriver Holmberg 

(2010, 123-124) att patofysiologin bakom hjärtstopp beror på tre mekanismer, de 

som nämns är kammarflimmer, asystoli och pulslös elektrisk aktivitet (PEA). PEA 



2 
 

innebär att det på elektrokardiografi (EKG) går se hjärtrytm, men att hjärtat inte 

klarar av att kontrahera trots aktivering av retledningssystemet. Wikström (2012, 

255) liknar kammarflimmer med ett elektriskt kaos där kamrarna pumpar så snabbt 

att nytt blod inte hinner fyllas på och därmed förlorar hjärtat sin pumpkraft. Asystoli 

är, enligt Ericson och Ericson (2012, 27), total avsaknad av aktivitet i 

hjärtmuskulaturen. 

 

Marijon et al (2016) beskriver i deras studie att cirka 50 % av inträffade hjärtstopp 

föregås av varningssymtom, men många av symtomen ignoreras. De symtom som 

lyfts är bröstsmärtor, andnöd, svimning eller svimningskänsla samt ospecifika 

förkänningar. Hos män beskrivs bröstsmärtor som det vanligaste symtomet och 

andnöd var det främsta symtomet hos kvinnor. Symtomen uppträdde alltifrån fyra 

veckor till en timme innan inträffat hjärtstopp (Marijon et al. 2016). Enligt 

Donaldson (2013, 128) är det viktigt att sjuksköterskor kan utläsa tidiga 

varningstecken för att förhindra ett hjärtstopp och påkalla hjälp. 

 

1.2 Behandling vid akut hjärtstopp 

När som helst kan en person drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Sjukvårdspersonal 

bör därför ha kunskap och handlingsberedskap att utföra hjärt- och lungräddning 

(HLR). Genom att snabbt inleda HLR tillförs hjärnan syrerikt blod, vilket är avsikten 

med behandlingen i väntan på andra åtgärder som ska stabilisera cirkulationen 

(Ericson och Ericson 2012, 27). Kedjan som räddar liv är grundläggande vid HLR. I 

denna kedja ingår att uppmärksamma varningssignaler, larma tidigt, påbörja HLR 

samt i vissa fall utföra defibrillering och sista delen av kedjan består av vård efter 

hjärtstoppet (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2015). Herlitz et al. (2002) 

beskriver tidigt start av HLR som viktigt. Resultatet i deras studie visade att patienter 

som fick HLR inom en minut efter kollaps hade mer än dubbelt så stor 

överlevnadsfrekvens än de patienter som fick hjälp senare än efter en minut. 

 

Den basala HLR som all sjukvårdspersonal ska kunna ge omfattar; 

medvetandekontroll, fria luftvägar, assisterad andning och hjärtkompressioner. Den 

viktigaste åtgärden, för att undvika hjärnskador, är hjärtkompressioner. 
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Tillvägagångsättet vid kompressioner är att utövaren placerar båda sina händer på 

personens bröstkorg och skapar med raka armar ett jämt tryck med hjälp av sin egen 

kroppstyngd. Bröstkorgen, hos den drabbade, trycks ner cirka fyra centimeter. 

Kompressionerna ska utföras 30 stycken åt gången med en frekvens på cirka 

100/minut. Efter 30 kompressioner ges två assisterade andetag genom antingen 

mun-mot-mun-andning eller mun-mot-mask-andning. Serien på 30 kompressioner 

och två assisterande andetag upprepas utan avbrott (Ericson och Ericson 2012, 26).   

 

Sjuksköterskor ska utöver basal hjärt- och lungräddning ha kunskap i avancerad HLR 

(Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2015). Defibrillering, intubering samt 

tillförsel av läkemedel är insatser utöver basal HLR. Defibrillering används för att 

avbryta det elektriska kaos som uppstår i hjärtat vid kammarflimmer. Effekten som 

eftersträvas vid defibrillering är en urladdning av hjärtmuskelcellerna för att 

normalisera hjärtkontraktionerna (Ericson och Ericson 2012, 27). I en studie av 

Sandroni et al. (2006) finns beskrivet att tidig defibrillering är av betydelse för 

patientens överlevnad. I samma studie framkommer att hjärtkompressioner som 

utförts med en frekvens under 80/min kopplades samman med lägre grad av 

överlevnad.  

 

1.3 Sjuksköterskan roll 

I Orlandos teori är sjuksköterskans främsta redskap dennes tankeförmåga, att i en 

akut situation kunna omsätta tanke till handling (Schmieding 1995, 133). Den första 

sjukvårdsutbildade vid ett hjärtstopp kan vara en sjuksköterska, som bekräftar 

hjärtstoppet samt påbörjar HLR och är därmed första länken i kedjan som räddar liv. 

Sjuksköterskan kan i vissa fall behöva ta rollen som teamledare och koordinera de 

livräddande insatserna (Donaldson 2013, 149-150). En viktig uppgift för 

sjuksköterskan är att kunna använda en defibrillator, detta för att öka 

överlevnadsfrekvensen hos patienten. Andra viktiga uppgifter sjuksköterskan kan 

ställas inför är; svara för kontinuitet i situationen, se till att utförda insatser 

dokumenteras korrekt samt ta hand om anhöriga. Kontakt med anhöriga kan 

innebära att förmedla information, inhämta kunskap och stötta dem (Donaldson 

2013, 150-151).  
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Teamarbete krävs i allt vårdande och definieras genom samarbete och gemensamma 

mål (Institutionen för omvårdnad, 2015). Boström, Magnusson och Engström (2012) 

belyste i deras studie att ett väl fungerande teamarbete var betydelsefullt för hur 

sjuksköterskorna upplevde tillfredställelse i sitt arbete med patienten. Om 

teamarbetet inte fungerade upplevde sjuksköterskorna det energikrävande samt svårt 

att förmedla en lugn atmosfär till patienter och anhöriga. I Boström, Magnusson och 

Engströms (2012) studie upplevde sjuksköterskorna det som värdefullt att reflektera 

över sin roll vid vårdsituationer för att förbättra omvårdnaden inför kommande 

situationer. Det upplevdes positivt att reflektera över omvårdnaden både enskilt och 

tillsammans med kollegor. Enligt Orlandos teori förbättras sjuksköterskans 

yrkesutövning genom självreflektion och menar att grunden till sjuksköterskans 

personliga utveckling är insikten om hur agerandet hjälper eller inte hjälper 

patienten (Schmieding 1995, 134). 

 

1.4 Anhörigas närvaro i samband hjärtstopp 

Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-

lungräddning (2013) har tillsammans utvecklat etiska riktlinjer för hjärt- och 

lungräddning. En aspekt som lyfts är anhörignärvaro. Påverkas inte behandlingen av 

patienten negativt bör anhöriga ges möjlighet att närvara under HLR. En annan 

princip som lyfts är att det bör avsättas en person från vårdpersonalen för att stötta 

anhöriga som önskar att närvara. Europeiska rådet för hjärt- och lungräddning (ECR) 

reviderade 2015 sina riktlinjer för HLR. En princip ECR beskriver är att anhöriga ska 

erbjudas möjligheten att närvara under ett återupplivningsförsök (Bossaert et al. 

2015). 

 

I en hjärt- och lungräddningssituation uttrycker anhöriga delade känslor kring 

närvaro i rummet där HLR utförs. För en del var det positivt att bevittna situationen 

medan andra uppskattade att inte behöva närvara (Weslien et al. 2005). Anhörigas 

upplevelser i samband med att deras kära vårdas på sjukhus efter ett hjärtstopp har 

studerats av Larsson et al. (2013). Resultatet visar att anhöriga ofta upplevde en 

känsla av kaos efter hjärtstoppet ägt rum. Stöd och utförlig information var något 
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anhöriga uttryckte som viktigt. Vidare finns beskrivet att personalen på 

intensivvårdsavdelningen upplevdes mer närvarande än på allmänna 

vårdavdelningen. Efter hjärtstoppet upplevde anhöriga att livet förändrades genom 

bland annat större krav, ökat ansvar samt en oro inför framtiden.  

 

Institutionen för omvårdnad (2015) beskriver i sin omvårdnadsmodell att anhöriga 

har en viktig betydelse för patienten och bör vara delaktiga i omvårdnaden. Anhöriga 

kan ses som en resurs genom att bidra till skapandet av en helhetsbild av personen 

som är i behov av vård.  

 

1.5 Problematisering 

Sjuksköterskan har en mångsidig roll vid en hjärtstoppssituation och ska agera för 

patientens bästa. I många fall finns anhöriga vid patientens sida och det kan vara en 

emotionellt laddad situation för anhöriga att bevittna. Institutionen för omvårdnad 

(2015) lyfter att vid familjecentrerad vård bör inte patient och anhöriga skiljas åt. 

Genom att öka kunskapen om vårdpersonalens upplevelser av anhörigas närvaro vid 

en hjärtstoppsituation kan förståelsen för eventuella utmaningar synliggöras. Detta 

skulle kunna skapa möjligheter att förebygga problem och förbättra 

omvårdnadsarbetet. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är belysa vårdpersonalens upplevelser av anhörigas 

närvaro vid hjärt- och lungräddningssituation av patienter med akut hjärtstopp. 

 

2 Metod 

Eftersom syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonalens upplevelser 

har kvalitativ design använts. Segesten (2012a, 99) beskriver att kvalitativ design 

används som en modell för att ge insikt om en persons upplevelser och känslor samt 

fördjupa förståelsen av det valda fenomenet. Friberg (2012a, 133) beskriver 

litteraturstudie som ett sätt att ta del av tidigare forskning och sammanställa denna 

för att ge en överblick över kunskapsläge inom valt område.  
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En inledande litteratursökning av artiklar inom valt område utfördes innan 

fastställandet av syftet. Detta för att undersöka om en litteraturstudie var möjlig att 

genomföra. Den inledande litteratursökningen, enligt Friberg (2012b, 40), är ett sätt 

att undersöka materialet inom valt område samt bidra till skapandet av den 

slutgiltiga problemformuleringen.   

 

2.1 Sökmetod 

Databassökningar har utförts i Cinhahl, Pubmed och PsycINFO. I samtliga av dessa 

databaser går det finna artiklar som innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg och 

Wengström 2013, 75-78).  

 

Följande sökord har använts vid databassökning: cardiopulmonary resuscitation, 

resuscitation och cpr i kombination med nurs*, experience, family, role och nurses. 

Vid läsning av relevanta artiklar framkom nya sökord, såsom: nursing staff, 

qualiative, perspectives, emergency, lived exeperince, family presence, family 

witnessed resuscitation och factors. En effektiv metod som bör tillämpas enligt 

Östlundh (2012, 75) är sekundärsökning, vilket innebär en ytterligare sökning utifrån 

ämnesord som återfinns i lästa artiklar.  

 

Trunkering användes på ordet nurs* för att ta del av fler kombinationer i 

databassökningen. Östlundh (2012, 68) beskriver trunkering som ett sätt att vidga 

databassökningen genom att möjliggöra olika böjningar av ett ord. Den booleska 

termen AND kan användas för att koppla ihop två sökord (Östlundh 2012, 69). 

Termen AND användes i denna studie som ett hjälpmedel vid vissa utförda 

databassökningar.  

 

Avgränsningar som gjordes vid databassökningarna var: english language, peer-

reviewed, abstract avaliable samt 2000-talet och framåt. De vetenskapliga artiklar 

som inkluderades i litteraturstudien återfanns inom dessa avgränsningar. Segesten 
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(2012b, 49) menar att ett examensarbete som skrivs inom högskolan alltid ska 

referera till vetenskapliga artiklar. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier ska vara tydligt definierade i en välgjord studie 

(Rosén 2012, 437). I denna litteraturstudie var inklusionskriterierna att de 

vetenskapliga artiklarna skulle spegla sjuksköterskornas upplevelser av 

anhörigbevittnad hjärt- och lungräddning samt ha genomgått etisk granskning. De 

inkluderade studierna skulle vara genomförda inom slutenvård eller prehospital 

akutsjukvård. Efter kvalitetsgranskning skulle de vetenskapliga artiklarna uppfylla 

hög eller medelhög kvalité. Exklusionskriterier var: artiklar riktade mot palliativ vård 

samt artiklar som endast var riktade mot barn. Kvantitativa artiklar exkluderades. 

 

2.2 Definition 

Med slutenvård avses dygnsvård som ges till patienter vars sjukdomstillstånd kräver 

sjukvårdandeinsatser som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hemsjukvård, 

vilket stämmer överens med Socialstyrelsens (2012) definition av slutenvård. 

Prehospital akutsjukvård innebär, enligt Socialstyrelsen (2006), direkta medicinska 

insatser som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus. Andra 

benämningar på hjärt- och lungräddning: HLR, livräddning, resuscitering och 

återupplivning (Malmqvist och Lundh 2016, 153), återfinns i litteraturstudiens 

resultat. Termen vårdpersonal har inspirerats av Patientsäkerhetslagens (SFS 

2010:659) definition av hälso- och sjukvårdspersonal. I denna litteraturstudie 

används termen vårdpersonal där det inte enbart att sjuksköterskor som uttryckt sin 

åsikt. Med anhöriga avser författarna personer i en patients närmaste omgivning eller 

bland närmaste släktingarna, detta överensstämmer med Socialstyrelsens (2004) 

definition.   

 

2.3 Urval 

Urvalsprocessen sker i olika steg, dessa steg är: läsa relevanta titlar samt abstrakt och 

utifrån dessa välja ut vilken litteratur som ska fortsätta granskas. Utvalda artiklar 

läses igenom och kvalitetsgranskas (Forsberg och Wengström 2013, 84). Urvalet av 

artiklar utfördes genom olika steg, se bilaga 1, tabell 1. I första steget lästes samtliga 
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titlar på sökträffarna, de titlar som överensstämde med syftet valdes ut till första 

urvalet. Det första urvalet bestod av att läsa abstrakten på valda artiklar, de artiklar 

som svarade mot syftet inkluderades. Det andra urvalet bestod av att läsa artiklarna i 

sin helhet för att se om resultaten svarade mot litteraturstudiens syfte. Författarna 

läste artiklarna var för sig och gjorde en individuell bedömning av innehållet och 

relevans. Vid tredje urvalet genomfördes kvalitetsgranskning av de artiklar som enligt 

båda författarna svarade mot litteraturstudiens syfte. I det fjärde urvalet återstod nio 

artiklar som både besvarade litteraturstudiens syfte och hade medelhög eller hög 

kvalité efter granskning. Dessa artiklar presenteras i en artikelöversikt, se bilaga 2, 

tabell 2.  

 

För att fastställa artiklarnas kvalité utförde författarna kvalitetsgranskning med 

inspiration från Olsson och Sörensens (2011, 285) bedömningsprotokoll, se bilaga 3, 

tabell 3. I bedömningsprotokollet finns en mall som ger artiklarna olika poäng 

beroende på uppfyllda kriterier. Poängen omvandlas till procent, som anger artikelns 

grad av kvalité. Grad 1, hög kvalité: 80-100%. Grad 2, medelhög kvalité: 70-79%. 

Grad 3, låg kvalité: 60-69 %. Författarna valde ut artiklar som hade medelhög eller 

hög kvalitet. Enligt Wallengren och Henricson (2012, 490) bör 

kvalitetsgranskningsfasen ske gemensamt av författarna, om artikeln bedöms på 

liknande sätt ökar trovärdigheten. Denna rekommendation har följt av 

litteraturstudiens författare. 

 

2.4 Analys 

De artiklar som kvarstod efter kvalitetsgranskningen lästes enskilt igenom flera 

gånger av författarna för att individuellt bilda sig en uppfattning av innehållet, fokus 

låg på studiernas resultat. Upplevelser som var framträdande i artiklarnas resultat 

och som svarade på litteraturstudiens syfte markerades enskilt av författarna och 

jämfördes sedan mellan författarna. Dessa överfördes till ett separat dokument för att 

skapa en helhetsbild. Därifrån samarbetade författarna med processen för att urskilja 

likheter och skillnader mellan studiernas resultat. Textenheter med liknande innehåll 

färgkodades, fördes samman och skapade huvud- och underkategorier. Utifrån 

kategorierna sammanställdes litteraturstudiens resultat. Författarna till denna 

litteraturstudie har inspirerats av Fribergs (2012c, 127-129) analysmetod. 
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2.5 Forskningsetik 

Helsingforsdeklarationen (2013) innehåller etiska principer som bör tas i beaktande 

när det gäller medicinsk forskning som involverar människor. Dessa etiska principer 

har funnit i åtanke hos författarna genom hela forskningsprocessen. Syftet med lagen 

om etiskprövning av forskning som avser människor (SFS 2003: 460) är att den 

enskilda individen ska skyddas samt att människovärdesprincipen ska respekteras. 

Författarna till denna litteraturstudie har valt att utgå från studier som är etiskt 

granskade. Där detta inte framgått i artikeln har informationen hämtats på respektive 

tidskrifts hemsida.   

 

Vid en litteraturstudie är det bra att vara medveten om att feltolkningar kan göras till 

följd av okunskap och/eller orättvisa bedömningar av artiklarna som ingår i studien 

(Kjellström 2012, 86). Författarna har haft detta i åtanke under analysprocessen och 

kritiskt reflekterat över sina egna begränsningar. Litteraturstudiens författare har 

uteslutit artiklar där resultatet tolkades på olika sätt.  

 

3 Resultat 

De huvud- samt underkategorier som presenteras nedan, se tabell 4, framkom vid 

analysen av de valda artiklarnas resultat. 

 

Tabell 4. Översikt av kategorier 

Huvudkategori Underkategori 
Möjligheter vid anhörigbevittnad hjärt- och 
lungräddning  

Ta farväl och få ett avslut 
Skapa en relation 

Förståelse genom delaktighet 
Anhöriga som resurs 

Hinder för god omvårdnad Emotionella uttryck och rädslor hos 
vårdpersonalen 

Ansvar för anhörigas upplevelse  
Försvårande omständigheter i arbetssituationen 
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3.1 Möjligheter vid anhörigbevittnad hjärt- och lungräddning 

Litteraturstudien visar att det finns flera möjligheter vid anhörigbevittnad hjärt- och 

lungräddning.  Ta farväl och få ett avslut, skapa en relation, förståelse genom 

delaktighet och anhöriga som resurs var särskilt framträdande. 

 

3.1.1 Ta farväl och få ett avslut 

För att anhöriga skulle kunna påbörja sorgeprocessen och få en möjlighet att ta farväl 

ansåg sjuksköterskorna det som betydelsefullt att anhöriga fick vara närvarande 

under återupplivningsprocessen, speciellt i de fall patienten inte överlevde. Fick 

anhöriga spendera sista stunden med sin kära så, kunde sorgeprocessen framskrida 

mindre smärtsamt (Chapman et al. 2014; Knott och Kee 2005). Där utgången var 

negativ ansågs familjens närvaro under återupplivningsprocessen kunna ge ett avslut 

för anhöriga till den avlidne (Knott och Kee 2005; Miller och Stiles 2009; Davidson et 

al. 2011). McClement et al. (2009) beskriver i deras studie att sjuksköterskorna 

uttryckte en fördel för anhöriga att vara delaktiga vid sin käras sista stund eftersom 

det gav dem en chans att ta farväl. 

 

3.1.2 Skapa en relation 

Att skapa en god relation till anhöriga, beskrevs i ett par analyserade studier, vara av 

betydelse för om sjuksköterskorna skulle uppleva situationen som positiv (Monks och 

Flynn 2014; Miller och Stiles 2009). Sjuksköterskorna uttryckte att relationen mellan 

anhöriga och sjuksköterskor bör baseras på respekt för anhörigas roll (Walker 2014). 

I Lowrys (2012) studie beskrevs att sjuksköterskorna accepterade många olika 

beteenden från anhöriga. 

 

I både Lowrys (2012) samt Miller och Stiles (2009) studier uttryckte 

sjuksköterskorna positiva upplevelser av anhörigas närvaro. Miller och Stiles (2009) 

beskrev att sjuksköterskorna trodde sig kunna göra skillnad för anhöriga i en kritisk 

och stressad situation. De kände sig uppskattade och bekräftade av anhöriga. Vissa 

sjuksköterskor fick ta emot kramar och tack-kort från anhöriga som varit närvarande 

under återupplivningssituationen. 
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3.1.3 Förståelse genom delaktighet 

Resultatet i majoriteten av de analyserade studierna visade att vårdpersonalen 

upplevde det som positivt när anhöriga var närvarande och fick se 

återupplivningsförsöket med egna ögon. Anhöriga fick uppleva att allt som var 

möjligt gjorts och att bästa möjliga vård givits till deras kära (Miller och Stiles 2009; 

Chapman et al. 2014; Knott och Kee 2005; McClement et al. 2009; Davidson et al. 

2011; Lowry 2012).  Sjuksköterskorna beskrev vikten av att de anhöriga fick se hur 

tillståndet förändrades för patienten över tid istället för att vänta utanför rummet. 

Sjuksköterskorna ansåg att insyn i det som hände hjälpte anhöriga att förstå 

återupplivningssituationen, något som inte varit möjligt om de blivit avskärmade 

(McClement et al. 2009; Lowry 2012). Miller och Stiles (2009) lyfter att anhöriga 

som är närvarande får en realistisk förståelse för allvaret i situationen. 

Sjuksköterskorna tillät anhöriga att delta genom att låta dem se och ställa frågor. 

Sjuksköterskorna försåg också de anhöriga med information om vad som hände med 

deras kära. Vårdpersonal i studien av Bashayreh et al. (2015) menade att rättsliga 

påföljder och klagomål skulle bli färre vid anhörigbevittnad hjärt- och lungräddning.  

 

En roll som betonas som viktig av vårdpersonalen vid anhörigbevittnad 

återupplivning var att det skulle finnas en stödperson tillgänglig. Det bör finnas en 

person avsatt för att förmedla stöd, tröst, tillhandahålla information och förklara vad 

som händer (Davidson et al. 2011; Bashayreh et al. 2015; Knott och Kee 2005; Lowry 

2012; Chapman et al. 2014). En annan aspekt till varför det bör finnas en person 

avsatt för anhöriga kunde vara att minska risken för att de skulle fara illa av 

situationen (Davidson et al. 2011; McClement et al. 2009). Sjuksköterskorna 

uttryckte i en studie att de inte kunde se någon verklig skada hos de anhöriga som var 

direkt kopplad till bevittnandet av återupplivningen (Lowry 2012).  

 

3.1.4 Anhöriga som resurs 

Vid återupplivningssituationer ansåg vårdpersonalen att anhöriga kunde bidra med 

viktig information om patienten. Bland annat var bakgrundsinformation om 

patientens hälsotillstånd, vad som kan ha utlöst hjärtstoppet samt möjlighet att delge 
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patientens egna önskemål till sjuksköterskorna delar som lyftes (Walker 2014; Miller 

och Stiles 2009; Chapman et al. 2014). Anhöriga fick möjligheten att fysiskt röra vid, 

tala med, vara nära patienten och bidra med emotionellt stöd vilket uppfattades som 

positivt av sjuksköterskorna (Monks och Flynn 2014, McClement et al. 2009; Walker 

2014). I nära hälften av de granskade studiernas resultat finns beskrivet att 

sjuksköterskorna upplevde det som en fördel för patienten med anhörignärvaro 

eftersom de kunde bidra med stöd och tröst (McClement et al. 2009; Walker 2014; 

Lowry 2012; Miller och Stiles 2009).  

 

Vårdpersonalen uttryckte det som positivt om anhöriga var delaktiga när beslut 

angående att avbryta eller fortsätta återupplivningsförsöket diskuterades. I många 

fall kunde anhöriga hjälpa till vid beslutfattandet (Miller och Stiles 2009; Chapman 

et al. 2014; Knott och Kee 2005; McClement et al. 2009).  

 

Sjuksköterskorna beskrev, i Walkers studie (2014), att anhörigas närvaro kunde ha en 

lugnade effekt i återupplivningsrummet. Monks och Flynns (2014) beskrev att en del 

sjuksköterskor använde relationen till anhöriga som en hanteringsstrategi så att den 

emotionella bördan mildrades hos sjuksköterskorna när de delade 

återupplivningssituationen med familjen. 

 

I samband med anhörigas närvaro i rummet, behövde vårdpersonalen vara medvetna 

om att upprätthålla patientens värdighet (Chapman et al. 2014). I de fall anhöriga 

närvarade påmindes vårdpersonalen om att det var en person och inte ett objekt de 

vårdade. Detta bidrog till att vårdpersonalen intog ett medmänskligt förhållningsätt 

kring återupplivningsförsöket (Davidson et al. 2011; McClement et al. 2009; Monks 

och Flynn 2014; Chapman et al. 2014). Sjuksköterskorna försökte se situationen 

genom anhörigas ögon och det ledde till att de utvärderade sitt professionella 

förhållningssätt. Detta kunde bidra till bättre hantering av den egna ångesten och 

stressen som anhörigbevittnad återupplivning kunde skapa (Monks och Flynn 2014).  
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3.2 Hinder för god omvårdnad 

Resultatet i den här litteraturstudien visar att det finns flera hinder som kan påverka 

sjuksköterskans arbete negativt, vilket återspeglas i kategorierna emotionella uttryck 

och rädslor hos sjuksköterskan, ansvar för anhörigas upplevelser och försvårande 

omständigheter i arbetssituationen. 

 

3.2.1 Emotionella uttryck och rädslor hos vårdpersonalen 

Risken för rättsliga påföljder var något vårdpersonalen oroade sig för i samband med 

anhörigbevittnad hjärt- och lungräddning (Bashayreh et al. 2015; McClement et al. 

2009; Walker 2014). Bli utsatt för våld från anhöriga var en annan aspekt som 

vårdpersonalen kände oro inför (Bashayreh et al. 2015; Miller och Stiles 2009). I en 

del studier framkom en rädsla att anhöriga skulle ingripa och distrahera personalen 

under hjärt- och lungräddningssituationen (McClement et al. 2009; Bashayreh et al. 

2015; Miller och Stiles 2009). Vårdpersonalen uttryckte även en rädsla att anhöriga 

skulle kollapsa eller svimma i återupplivningsrummet (Bashayreh et al. 2015). 

 

I flera studier som analyserats framkommer att sjuksköterskorna hade negativa 

upplevelser av anhörigbevittnad återupplivning. Känslor som sjuksköterskorna 

beskrev var ångest, påverkat självförtroendet, obehag samt en känsla av 

otillräcklighet (Knott och Kee 2005; Monks och Flynn 2014; McClement et al. 2009; 

Davidson et al. 2011; Lowry 2012). En aspekt som oroade vårdpersonalen var risken 

för ökad stress i en redan stressad situation (Bashayreh et al. 2015; Walker 2014). En 

annan oro som uttrycktes bland vårdpersonalen var rädslan att begå misstag framför 

anhöriga (McClement et al. 2009; Bashayreh et al. 2015). Att bli bedömda för 

bristfälligt utförd hjärt- och lungräddning, speciellt om utgången var negativ var 

något sjuksköterskorna uttryckte oro inför (Monks och Flynn 2014).  

 

Chapman et al. (2014) beskriver att tidigare positiva eller negativa erfarenheter av 

anhörigbevittnad återupplivning påverkade om anhöriga bjöds in eller inte. Walker 

(2014)  beskriver att sjuksköterskorna som hade praktisk erfarenhet och gott 

självförtroende inte upplevde sig påverkas negativt i samma utsträckning av 

anhörigas närvaro. 
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3.2.3 Ansvar för anhörigas upplevelse 

Erfarenheten av att delta vid en återupplivningssituation kan vara en traumatisk 

upplevelse för anhöriga, detta uttryckte en del sjuksköterskor i den här 

litteraturstudiens resultat. Att vara i direkt kontakt med situationen ansågs kunna 

medföra psykisk skada och belastning på anhöriga (McClement et al. 2009; Davidson 

et al. 2011). Sjuksköterskorna upplevde att deras agerade i en situation med 

anhörigbevittnad återupplivning kunde lämna bestående intryck, både hos dem 

själva samt hos anhöriga (Monks och Flynn 2014). En del vårdpersonal lyfte de 

psykiska konsekvenserna som en förklaring till varför anhöriga inte skulle få närvara 

vid återupplivning (Bashayreh et al. 2015). Även om flera sjuksköterskor 

eftersträvade anhörignärvaro fanns det aspekter som påverkade beslutet, så som 

familjens medicinska kunskap och patientens ålder (Knott och Kee 2005).  

 

En del studier som analyserats visar att sjuksköterskorna upplevde att vissa 

situationer inte bör bevittnas av anhöriga. Sjuksköterskorna uttryckte en oro över att 

det skulle kunna påverka anhörigas minne av deras kära. Det skulle kunna ge en 

långvarig negativ minnesbild som kopplades samman med hjärt- och 

lungräddningssituationen. Blod, våld, kaos, förvirring och en brutal syn var aspekter 

som sjuksköterskorna uppfattade kunde påverka anhörigas minne av sina kära 

negativt (Walker 2014; Knott och Kee 2005; Miller och Stiles 2009). 

Sjuksköterskorna kände sig ansvariga för de skrämmande scenerna anhöriga utsattes 

för, samtidigt kände de sig oförmögna att minska de skadliga intrycken (Monks och 

Flynn 2014). En del sjuksköterskor var oroliga över sin oförmåga att lyckas etablera 

en relation till anhöriga i en kritisk situation (Miller och Stiles 2009). 

 

3.2.4 Försvårande omständigheter i arbetssituationen 

Anhörignärvaro ansågs kunna öka arbetsbelastningen för vårdpersonalen under 

återupplivningen och ta värdefulla resurser från patienten. Fanns lite vårdpersonal 

tillgänglig var det en orsak till att anhöriga inte bjöds in (Chapman et al. 2014). 
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Vårdpersonalen i flera studier identifierade att ett begränsat utrymme runt patienten 

kunde påverka om anhöriga bjöds in eller inte. Ofta var det en begränsad yta där 

vårdande insatser utfördes och anhöriga ansågs uppta viktig plats som 

vårdpersonalen behövde (Knott och Kee 2005; Chapman et al. 2014; Walker 2014; 

McClement et al. 2009). En del sjuksköterskor noterade att det fanns en risk för 

fysisk skada i samband med anhörigas närvaro vid återupplivningsförsök. Detta 

sattes i relation till om en anhörig av misstag skulle vara i kontakt med patientens 

säng under defibrillering (McClement et al. 2009). Det fanns situationer beskrivna 

där anhöriga hade kastat sig över patienten och därmed försvårat sjuksköterskornas 

arbete (McClement et al. 2009). Känsloutbrott, hysteri, gråt samt skrik på 

vårdpersonalen identifierades som besvärande (McClement et al. 2009; Walker 

2014). En del vårdpersonal uttryckte att de kände sig pressade att fortsätta 

återupplivningsförsöket längre när anhöriga var närvarande (Chapman et al. 2014).  

 

Humor användes av många sjuksköterskor som en hanteringsstrategi för att mildra 

allvaret i situationen, men sjuksköterskorna upplevde att anhöriga kunde misstolka 

eller ta illa vid sig av deras språkbruk. Eftersom detta kunde missuppfattas och 

upplevas som kränkande av anhöriga ledde det till en viss återhållsamhet bland 

sjuksköterskorna (Miller och Stiles 2009; McClement et al. 2009). Det framkom i 

Knott och Kees (2005) studie att beteendet hos sjuksköterskornas blev annorlunda 

när anhöriga var närvarande, relaterat till att sjuksköterskorna inte ville säga 

någonting opassande. Resultatet från Bashayreh et al. (2015) studie visade att det 

kunde uppstå svårigheter vid en hjärt- och lungräddningssituation som krävde att 

vårdpersonalen diskuterade med varandra. Det fanns en risk, enligt vårdpersonalen, 

att anhöriga skulle kunna hämma viktiga diskussioner med sin närvaro. 

 

4 Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa vårdpersonalens upplevelser av anhörigas 

närvaro vid hjärt- och lungräddningssituation av patienter med akut hjärtstopp. 

Syftet har besvarats utifrån två huvudkategorier; möjligheter vid anhörigbevittnad 
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hjärt- och lungräddning och hinder för god omvårdnad. Både positiva och negativa 

upplevelser finns presenterat i litteraturstudiens resultat.  

 

4.1.1 Teoretisk referensram – Ida Jean Orlandos omvårdnadsteori 

Orlandos teori medförde en förskjutning av fokus i omvårdnaden från medicinska 

diagnoser till patientens upplevelse och delaktighet, med fokus utifrån tre delar 

(Schmieding 1995, 123). Orlandos teori innehåller antaganden om ämnet omvårdnad. 

Bland annat finns beskrivet att omvårdnad är en egen profession som ligger nära, 

men är ändå skild, från det medicinska. Det finns även beskrivet vad professionell 

omvårdnad innebär (Schmieding 1995, 128-130). Vidare finns Orlandos syn på 

relationen mellan patient och sjuksköterska beskrivet, där det bland annat betonas 

att varje enskild patient måste ses som speciell och få sina specifika behov 

tillgodosedda. Även sjuksköterskans relation och kommunikation med patienten 

finns beskrivet i Orlandos teori (Schmieding 1995, 132-134). Antaganden om 

sjuksköterskor finns också beskrivet. Här lyfts bland annat sjuksköterskans egna 

reaktioner, sjuksköterskans uppgift och vikten av självreflektion (Schmieding 1995, 

132-134). Sista delen som beskrivs är interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienten, där vikten av mötet mellan dessa två beskrivs och hur de tillsammans 

bildar en enhet (Schmieding 1995, 134). En annan del som ingår i Orlandos teori är 

omvårdnadsprocessen som handlar om att utvärdera sjuksköterskans handlingar 

(Schmieding 1995, 146). 

 

4.1.2 Möjligheter vid anhörigbevittnad hjärt- och lungräddning 

Majoriteten av vårdpersonalen i den här litteraturstudiens resultat ansåg att anhöriga 

hade rätt att närvara vid återupplivningsförsöket. Det gav dem en chans att ta farväl 

och kunna påbörja sorgeprocessen, speciellt i de fall patienten avled. Det stärks i en 

studie av Fulbrook, Albarran och Latour (2005) där sjuksköterskorna uttrycker att 

anhörigas närvaro var viktigt för påbörjandet av sorgeprocessen. Att anhöriga var 

närvarande och såg återupplivningsförsöket med egna ögon sågs positivt bland 

vårdpersonalen i den här litteraturstudiens resultat. Detta bidrog till att anhöriga fick 

se med egna ögon att allt som var möjligt gjorts för patienten. Detta resonemang 

stärks i studier av Ganz och Yoffe (2012) och MacLean et al. (2003). I den här 

litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskorna ansåg att anhöriga som 
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blivit avskärmade hade mindre förståelse för återupplivningssituationen. Detta går 

att jämföra med Larsson och Engströms (2013) studie där sjuksköterskorna uttryckt 

att om anhöriga exkluderades skulle de efteråt ha svårt att förstå vilka insatser som 

gjorts för patienten.  

 

För att ge god omvårdnad krävs det att uppgiften och relationen vid omvårdnad 

samspelar med varandra. Uppgiften kan ibland vara viktigare än relationen eller 

relationen kan ibland vara viktigare än uppgiften. Relationen och uppgiften kan också 

vara lika viktiga (Norberg et al. 1997, 74). Att skapa en god relation till anhöriga, var 

viktigt enligt den här litteraturstudiens resultat, för att sjuksköterskorna skulle 

uppleva situationen som positiv. Att känna sig uppskattade och bekräftade av 

anhöriga skapade positiva upplevelser hos en del sjuksköterskor, detta visar den här 

litteraturstudiens resultat. Anhöriga uttryckte, i Leske, McAndrew och Brasels (2013) 

studie, tacksamhet mot vårdpersonalen när de fick möjlighet att delta under 

återupplivningsförsöket.  

 

Behovet av en stödperson avsatt för anhöriga finns uttryckt i den här 

litteraturstudiens resultat. Vårdpersonalen skulle tillhandahålla information och 

förmedla stöd, detta för att minska risken att anhöriga skulle fara illa av situationen. 

Liknande uppfattningar finns beskrivet i studier av Fulbrook, Albarran och Latour 

(2005) och Köberich et al. (2010). James, Cottle och Hodge (2010) beskriver att en 

stödperson inte alltid behöver vara en sjuksköterska utan kan utgöras av en präst. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien uttryckte att de accepterades i rollen som 

stödperson medan prästerna upplevde att de var tvungna att förtjäna sin plats i 

återupplivningsteamet genom att vinna deras respekt (James, Cottle och Hodge 

2010). Författarna till den här litteraturstudien ser ett samband att sjuksköterskorna 

skulle kunna fokusera bättre i hjärt- och lungräddningssituationen om det alltid 

fanns en stödperson avsatt som tog ansvar för anhöriga. Detta för att undvika att 

uppmärksamhet tas från patienten och sjuksköterskan inte uppfyller sitt 

omvårdnadsansvar. Detta går jämföra med Orlandos teori, där sjuksköterskans 

handlingar ska baseras på patientens direkta behov och inte påverkas av andra 

aspekter (Schmieding 1995, 133). 
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Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) är ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden att främja en miljö där anhörigas behov respekteras, vidare finns 

beskrivet att sjuksköterskan ska öka allmänhetens förtroende genom att uppträda 

professionellt i sin yrkesroll. I den här litteraturstudien uttryckte vårdpersonalen det 

som positivt i de fall anhöriga kunde hjälpa till vid beslutsfattandet beträffande beslut 

angående avbryta eller fortsätta återupplivningsförsöket. Maclean et al. (2003) 

stödjer detta resonemang. En annan infallsvinkel som framkommer i studier av 

Axelsson et al. (2010) och Fulbrook, Albarran och Latour (2005) var att anhöriga i 

större utsträckning accepterade beslutet att avsluta återupplivningsförsöket om de 

var närvarande. Att ha anhöriga närvarande under återupplivningsförsöket sågs som 

en fördel enligt Larsson och Engström (2013) eftersom de kunde bidra med 

personens medicinska anamnes samt information om händelseförloppet vid det 

akuta insjuknandet. Liknande erfarenheter beskrivs i den här litteraturstudien. Ett 

annat resonemang ses i Sævareid och Balandins (2011) studie där sjuksköterskorna 

var försiktiga med i vilken omfattning anhöriga skulle få föra patientens talan i de fall 

patienten var oförmögen att kommunicera. Institutionen för omvårdnad (2015) 

beskriver att ett betydande ansvar den enskilda vårdgivaren har är att verka för 

patientens bästa, särskilt när den enskilda patienten inte kan föra sin egen talan. 

Författarna till den här litteraturstudien ser ett dilemma med detta eftersom det kan 

bli en svår balansgång för sjuksköterskorna att avgöra vilket beslut som gynnar 

patienten. Sjuksköterskor bör inte förstärka patienten problem utan ansvarar för att 

eliminera det som kan störa patientens psykiska eller fysiska välbefinnande, detta 

uttrycker Orlando i sin omvårdnadsteori (Schmieding 1995, 133). Sandman och 

Kjellström (2013, 384) för ett resonemang kring att patientens tidigare önskningar 

bör vara i fokus när personen inte har någon egen förmåga att delta i beslutsfattandet 

om den egna vården. Genom att kommunicera med anhöriga går det skapa sig en bild 

av vad patienten önskar, men det finns en risk att anhöriga medvetet eller omedvetet 

uttrycker sina egna önskningar. Därför bör ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

informationen tas i beaktande (Sandman och Kjellström 2013, 384). Även Orlando 

menar att familjemedlemmar kan bidra med information om patienten är oförmögen 

att kommunicera men sjuksköterskan ska även lita på sina egna observationer för att 

kunna ge god omvårdnad (Schmieding 1995, 132). 
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I den här litteraturstudien framkom att anhörigas närvaro påminde vårdpersonalen 

om att det var en person och inte ett objekt de vårdade. I Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982: 763) finns beskrivet att vård ska bedrivas med respekt för den enskilda 

människans värdighet. Sjuksköterskorna i Laws (2001) studie uttryckte en oro över 

att inte lyckas bibehålla värdigheten för den som blir återupplivad. I den här 

litteraturstudiens resultat uttryckte vårdpersonalen en medvetenhet om att de 

behövde främja patientens värdighet när anhöriga var närvarande. Orlando 

understryker hur viktigt det är att sjuksköterskan förstår att varje patient är unik och 

har olika behov (Schmieding 1995, 134). 

 

4.1.3 Hinder för god omvårdnad 

Många sjuksköterskor upplevde att anhörigbevittnad återupplivning ökade 

stressnivån och obehaget för sjuksköterskorna (Madden och Condon 2007; MacLean 

et al. 2003; Mian et al. (2007). Den ökade stressnivån associerades till att anhöriga 

såg på och även till risken att göra fel under återupplivningsprocessen (Madden och 

Condon 2007). I den här litteraturstudiens resultat återfinns upplevelser som 

överensstämmer med detta. En rädsla som tydligt framträder i den här 

litteraturstudien är risken att anhöriga skulle distrahera och ingripa under hjärt- och 

lungräddningssituationen. Liknade upplevelser finns beskrivet i flera studier (jfr 

Madden och Condon 2007; Fulbrook, Albarran och Latour 2005; Booth, Wollrich och 

Kinsella 2004). Vid anhörigbevittnad återupplivning uttryckte en del vårdpersonal i 

den här litteraturstudien en stress över att se sig nödgad att fortsätta 

återupplivningsförsöket längre än de skulle gjort om anhöriga inte varit närvarande. 

Sjuksköterskorna i Larsson och Engströms (2013) studie påbörjade ibland hjärt- och 

lungräddningen med hänsyn till människorna runt omkring trots att de själv inte 

upplevde det som meningsfullt. I Sævareid och Balandins (2011) studie ställde sig 

sjuksköterskorna tvivlande till att utför hjärt- och lungräddning på de allra äldsta 

(över 85år), relaterat till att sjuksköterskorna trodde att det var liten chans att dessa 

patienter skulle överleva ett hjärtstopp.  Detta tillsammans med respekt för en 

naturlig död, fick sjuksköterskorna att ifrågasätta återupplivningssituationens etik. 

Vidare finns beskrivet i studien att sjuksköterskorna skulle utföra hjärt- och 
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lungräddning oavsett vad deras egen etiska uppfattning om situationen var (Sævareid 

och Balandins 2011).   

 

Sjuksköterskor med tidigare erfarenheter av anhörigbevittnad återupplivning var mer 

positivt inställda till detta (Leung och Chow 2011). Även i den här litteraturstudiens 

resultat framgick att erfarna sjuksköterskor, med gott självförtroende, inte upplevde 

sig inte påverkas i samma utsträckning av anhörigas närvaro. Detta går att jämföra 

med Axelsson et al. (2010) där sjuksköterskor med kortare erfarenhet förhöll sig mer 

negativt till anhörigbevittnad återupplivning. Oerfarna sjuksköterskor, i Ranse och 

Arbons (2007) studie, upplevde sin roll vid återupplivningssituation som oklar. Vid 

återupplivningsförsöket kunde en erfaren sjuksköterska bidra med stöd och kunskap 

vilket underlättade för oerfarna sjuksköterskor. En reflektion utifrån detta är att 

sjuksköterskans erfarenhet kan påverka upplevelsen av en hjärt- och 

lungräddningssituation både positivt och negativt. Enligt Orlando krävs praktisk 

erfarenhet för att tillämpandet av omvårdnadsprocessen ska kunna utvecklas och 

genom reflektion kan sjuksköterskan upptäcka sina egna begränsningar (Schmieding 

1995, 146). I Laws (2001) studie uttrycker en del sjuksköterskor en oro över att deras 

tidigare känslomässiga upplevelser relaterat till hjärt- och lungräddning skulle kunna 

påverka deras kommande reaktioner i en liknande situation.  

 

Den här litteraturstudiens resultat visar att majoriteten av vårdpersonalen ansåg att 

en återupplivningssituation kunde vara traumatisk att bevittna och påverka 

anhörigas minnesbild negativt. Situationen kunde uppfattas som förvirrande och 

våldsam. Detta stöds i studier av Tudor et al. (2014) och Macy et al. (2006) där de 

flesta sjuksköterskorna uttryckte en oro över att anhöriga kan bli traumatiserade efter 

att ha bevittnat hjärt- och lungräddning. Det kan ställas i relation till en studie av 

Laws (2001) där sjuksköterskorna uttryckte att ljudet av revben som knäcktes och att 

bli utsatt för kroppsvätskor gav dem själva en känsla av obehag. Även i Köberich et al. 

(2010) studie beskrivs att anhöriga kan lida av negativa emotionella följder som 

kopplas samman med anhörigbevittnad återupplivning.  
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Ett begränsat utrymme runt patienten ansågs bland vårdpersonalen i den här 

litteraturstudien kunde påverka om anhöriga bjöds in eller inte. Anhöriga kunde 

uppta viktig yta som vårdpersonalen behövde, och ta värdefulla resurser från 

patienten (jfr Macy et al. 2006; MacLean et al. 2003; Fulbrook, Albarran och Latour 

2005). En del sjuksköterskor i den här litteraturstudien noterade en risk för fysisk 

skada för anhöriga i samband med defibrillering. I Laws (2001) studie beskriver 

sjuksköterskorna detta problem utifrån egna erfarenheter av olyckor vid 

defibrillering. I James, Cottle och Hodge (2010) studie finns beskrivet att anhörigas 

närvaro var viktig, så länge det inte äventyrade säkerheten och vården.  

 

Genom kontinuerlig och rak kommunikation under hjärt- och 

lungräddningssituationen kunde sjuksköterskorna skapa ordning i kaos, vilket även 

upplevdes gynna patienten (Sjöberg, Schönning och Salzmann-Erikson 2015). Detta 

stärker Hemming et al. (2003) i sin studie. Vid anhörignärvaro uttryckte 

vårdpersonalen i den här litteraturstudiens resultat en viss återhållsamhet i 

kommunikationen, eftersom det fanns en risk att anhöriga skulle misstolka eller ta 

illa vid sig av deras språkbruk. Andra studier beskriver liknade fenomen, där 

kommunikation upplevs som en utmaning vid anhörignärvaro under återupplivning 

(jfr Fulbrook, Albarran och Latour 2005; Köberich et al. 2010; Axelsson et al. 2010). 

Ett dilemma som, enligt författarna till den här litteraturstudien, kan uppstå är att 

sjuksköterskorna inte kommunicerar i den utsträckning situationen kräver till följd 

av anhörigas närvaro. Det finns enligt Orlando en del omvårdnadssituationer som 

kan ge upphov till oklar kommunikation, något som i sin tur kan leda till konflikter 

och påverka omvårdnaden negativt (Schmieding 1995, 145). 

 

4.1.4 Betydelse för omvårdnad 

Eftersom flera tusen patienter drabbas av ett akut hjärtstopp varje år på sjukhus är 

sannolikheten stor att vi som sjuksköterskor kommer träffa på dessa patienter någon 

gång under vårt yrkesliv. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 29) innebär 

god omvårdnad ett samspel mellan evidensbaserad vård och andra kunskaper om 

den enskilda patienten och anhörigas behov. Institutionen för omvårdnad (2015) 

lyfter att kärnan i omvårdnad är mötet mellan patient och vårdare. En betydelsefull 

förutsättning för vårdandet är personcentrerad vård, vilket innebär att se patienten 
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som en individ snarare än ett objekt. En reflektion författarna till den här 

litteraturstudien gör utifrån detta är att anhöriga kan bidra till god vård genom att 

öka sjuksköterskornas förståelse för patienten och se denna som en helhet. Orlando 

menar att professionell omvårdnad bygger på att utforska och tillfredsställa 

patientens behov av hjälp genom att identifiera dennes specifika problemområden 

(Schmieding 1995, 126). Genom att synliggöra sjuksköterskornas upplevelser av 

anhörigbevittnad hjärt- och lungräddning kan eventuella utmaningar lyftas och 

bearbetas. En förhoppning är att detta arbete skulle kunna leda till en hanterbar 

upplevelse för sjuksköterskorna och bidra till skapandet av en god vård. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning används till utforskandet av en människas personliga 

uppfattning av omvärlden och syftar till att skapa förståelse av ett fenomen (Forsberg 

och Wengström 2013, 54). Eftersom den här litteraturstudiens syfte var att belysa 

sjuksköterskors upplevelser var det relevant att använda sig av vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ ansats.  

 

Författarna genomförde en inledande litteratursökning innan fastställande av syfte 

för att undersöka om det var möjligt att genomföra litteraturstudien inom valt 

område. Wallengren och Henricson (2012, 489) menar att den vetenskapliga kvalitén 

kan minskas när litteratur läses tidigt i forskningsprocessen. Det kan ge en 

förförståelse inom området och skapa problem vid analys av data. Författarna till 

litteraturstudien har kontinuerligt arbetat med sin förförståelse och granskat 

materialet med kritiska ögon.  

 

Sökningen av artiklar har utförts i flera olika databaser. Enligt Henricson (2012, 473) 

kan arbetes validitet stärkas genom att söka i flera databaser för att finna relevanta 

artiklar. Avgränsningar i databassökningarna utfördes för att hitta artiklar som 

svarade mot syftet. Östlundh (2012, 74) beskriver att avgränsning i tidsperiod kan 

vara en bra början eftersom vetenskapligt material är en färskvara. Tanken var att 

artiklarna i den här litteraturstudien skulle avgränsas till senaste tio åren, eftersom 

det fanns begränsat med material breddades sökningen till artiklar från 2000-talet 
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och framåt. Slutligen återfanns åtta av nio artiklar i den här litteraturstudiens resultat 

från de senast tio åren. Eftersom det fanns ett lågt antal kvalitativa artiklar inom valt 

område gjordes ingen geografisk avgränsning.  

 

För att avgöra vilka studier som skulle inkluderas i den här litteraturstudien utfördes 

en kvalitetsgranskning som sista steget i urvalsprocessen. Granskningen är utförd i 

enlighet med Olsson och Sörensens (2011, 285) bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metod. Tio artiklar granskades, en valdes bort eftersom den fick grad 3 

vilket innebär låg kvalité. Det kan ses som en svaghet att endast nio artiklar 

presenterar litteraturstudiens resultat. Fler artiklar hade kunnat ge en djupare inblick 

i kunskapsläget. Författarna anser att det finns en brist på kvalitativa studier, 

eftersom majoriteten av artiklar, efter en omfattande databassökning främst gav 

kvantitativa artiklar som sökresultat. Författarna har inkluderat artiklar i den här 

litteraturstudiens resultat som speglar empiriskt nuläge samt hållit god kvalité efter 

granskning. Efter författarna genomfört analys av artiklarnas resultat sågs ett 

samband mellan artiklarna där studiernas resultat hade likheter. 

 

Av de nio valda artiklarna speglar åtta västerländsk kultur. En artikel härstammar 

från Jordanien. Det är viktigt att betona att resultatet i den artikeln stämmer överens 

med de övriga analyserade artiklarnas resultat och med den här litteraturstudiens 

syfte. På grund av de begränsade antalet kvalitativa artiklar inom valt område har två 

artiklar inkluderats där kvalitativ forskning bedrivit på material som insamlat med en 

kvantitativ metod. Metoden bestod av enkäter, där en del i enkäten hade öppna 

kvalitativa frågor. Enligt Olsson och Sörensen (2011, 143) kan en nackdel med att 

analysera skriven text vara att det inte är möjligt att fråga upp och be informanten 

utveckla tankegångarna. Författarna till denna litteraturstudie anser att artiklarna är 

relevanta till studiens resultat trots kvantitativ insamlingsmetod. I en av de valda 

artiklarna bestod ungefär hälften av informanterna av sjuksköterskor som arbetade 

på barnavdelning, i denna studie gick det tydligt urskilja vem som uttryckt vad. 

Författarna har haft detta i åtanke under analysen av denna artikels resultat. Åsikter 

som yttrats av sjuksköterskor som endast arbetade med barn har exkluderats. I 

majoriteten av valda artiklarna är det sjuksköterskor som är respondenter. I två av de 

nio valda artiklarna förekommer både sjuksköterskor, läkare och annan 
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omvårdnadspersonal som respondenter. Termen vårdpersonal har använts i den här 

litteraturstudiens där det inte enbart är sjuksköterskor som uttryckt sin åsikt, utan 

där även andra vårdprofessioners åsikter finns presenterade.  

 

För att analysen skulle hålla god kvalité följdes Fribergs (2012c, 127-128) 

instruktioner tydligt. För att öka trovärdigheten lästes valda artiklar igenom enskilt 

av författarna. Artiklarna analyserades därefter tillsammans av författarna för att 

skapa en gemensam helhetsbild av innehållet och fastställa att tolkningarna 

överensstämde. Ingen av författarna har engelska som modersmål, vilket skulle 

kunnat ha påverkat tolkningen av artiklarnas resultat. Kjellström (2012, 86) lyfter 

detta som en risk för orättvis bedömning av materialet.   

 

4.3 Forskningsetisk diskussion 

Alla inkluderade artiklar har varit etiskt godkända. Har det inte framgått i artikeln 

har detta sökts på tidskriftens hemsida. Wallengren och Henricson (2012, 492-493) 

menar att om artikeln saknar etiskt tillstånd eller etiskt övervägande är ett sätt att ta 

reda på detta direkt på tidskriftens hemsida eller hos redaktören.  

 

Det finns en risk att författarna har påverkats av den egna förkunskapen om 

anhörigas närvaro vid ett hjärtstopp. Under forskningsprocessens gång har 

författarna aktivt försökt hålla distans till förkunskapen.  

 

Majoriteten av informanterna i de studier som presenteras i resultatet är kvinnliga 

sjuksköterskor. Detta väcker tankar hos författarna om resultatet skulle fått ett annat 

utfall om fördelningen mellan antalet kvinnor och män varit annorlunda. Risberg 

(2004, 97) lyfter begreppet genusbias som innebär en felaktig eller snedvriden 

tolkning i det vetenskapliga resultatet i relation till en omedvetenhet eller förnekelse 

av genus eller kön.   
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4.4 Konklusion  

Den här litteraturstudien visar att det finns ett flertal olika aspekter att ta i beaktande 

vid anhörigbevittnad hjärt- och lungräddning. Det finns beskrivet både för- och 

nackdelar med att anhöriga är närvarande vid återupplivningssituationer. 

Sjuksköterskorna uttrycker många fördelar för anhöriga att delta eftersom det kan 

öka deras möjlighet att ta farväl, få ett avslut samt skapa en förståelse för situationen 

deras kära drabbats av. Många sjuksköterskor ställer sig positiva till att bjuda in 

anhöriga, eftersom de kan bistå med information och en lugn atmosfär i 

återupplivningsrummet. Även motsatsen finns beskriven i den här litteraturstudiens 

resultat där sjuksköterskorna upplever att anhörigbevittnad hjärt- och lungräddning 

kan ha en negativ inverkan på förutsättningarna att ge god omvårdnad. 

Anhörignärvaro kan bidra till att sjuksköterskan upplever mer stress, upptar viktig 

arbetsyta samt tar resurser från patienten. Sjuksköterskor med tidigare erfarenheter 

av anhörigbevittnad hjärt- och lungräddning upplevde närvaro av anhöriga mer 

positiv. En reflektion utifrån resultatet är att detta ämne bör lyftas i arbetsgruppen. 

Detta för att öka tryggheten vid kommande utmaningar och situationer en 

sjuksköterska kan ställs inför i samband ett plötsligt hjärtstopp. Sjuksköterskan har 

en viktig roll i omvårdnaden av dessa patienter och patienternas anhöriga. En 

intressant aspekt att utforska ytterligare är vilka förutsättningar som krävs för att 

sjuksköterskan ska känna trygghet i sin roll vid anhörigbevittnad hjärt- och 

lungräddning. Detta skulle kunna leda till ökad vårdkvalité genom att synliggöra 

barriärer och hitta lösningar på dessa.  

 

Vid sökningen av artiklar visade det sig att kvantitativ design var dominerande för de 

vetenskapliga publikationerna inom området. För att bidra till en ökad förståelse av 

sjuksköterskans upplevelser vore det önskvärt med ytterligare kvalitativ forskning. 

Att samla in allt relevant material som krävs är en svårighet som författarna är 

medvetna om, men anser att litteraturstudiens resultat har en god grund för fortsatt 

forskning inom ämnet. 
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Etiskt godkänd 

Fem huvudteman presenterades. Respekt för 

närstående och deras medverkan under 

återupplivningsförsöket. Sjuksköterskorna 

upplevde att det inte i alla situationer gick 

tillgodose närståendes autonomi. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte en oro gentemot 

närståendes närvaro och en känsla av att 
vara bevakad vilket gav ökad stress. 

 

Prehospitalt föll det sig naturligt med 

närståendes närvaro medan det på sjukhus 

krävdes mer förberedelser för att möjliggöra 

närstående närvaro. 

 

Sjuksköterskorna lyfte även effekten som 

hjärt- och lungräddningssituation kunde ha 

hos närstående i både positiva och negativa 
ordalag. 

 

Grad 1 

2012 

 

Lowry, Elinar. 

 

USA 

“It's Just What We Do”: 

A Qualitative Study of 

Emergency Nurses 

Working with Well-

Established Family 

Presence Protocol 

Beskriva för- och nackdelar 

med anhörignärvaro vid 

hjärt- och lungräddnings 

situationer med hjälp av 

sjuksköterskor som arbetar 

på akut avdelning med 

väletablerat protokoll för 

anhörignärvaro. 

19 sjuksköterskor anmälde 

intresse, 5 av dessa föll bort. Alla 

hade deltagit vid hjärt- och 

lungräddning där familjen fanns 

närvarande. 13 kvinnor och 1 

man deltog. De flesta var mellan 

30-55 år. Majoriteten av 

deltagarna hade mer än 10 års 

erfarenhet. 

Kvalitativ deskriptiv studie. 

 

Semi-strukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

Intervjuerna spelades in och 

varade mellan 30-45 minuter. 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades med 

innehållsanalys. Kategorier 
och trender i materialet 

identifierades 

 

Etiskt godkänd. 

Sjuksköterskorna beskriver en positiv 

upplevelse. Någon är ansvarig för och stöttar 

familjemedlemmarna. Familjernas reaktioner 

kunde variera, men vårdpersonalen kunde 

behålla sitt lugn. Familjen kunde vara stöd 

till sin närstående.  

 

Fördelar av familjenärvaro. Familjen fick se 

den närståendes förändringar i tillståndet och 
vårdpersonalen insatser för att rädda den 

närstående. Familjen beskrevs även som en 

källa för information.  

 

Nackdelar av familjenärvaro. Ingen 

sjuksköterska kunde säga direkt något 

negativt om anhörig närvaro mer än sina 

egna obehagskänslor med situationen.  

 
Beskrivning av användandet av 

familjenärvaro protokoll. Sjuksköterskorna 

kände sig förtrogna med de olika delarna i 

protokollet och kunde ge exempel utifrån de 

olika delarna.  
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Bilaga 2. Tabell 2. Översiktstabell. 

 

  

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015 

 

Bashayreh, 
Ibrahim. 

Saifan, 

Ahmad. 

Batiha, 

Abdul-

Monim. 

Timmons, 

Stephen. 

Nairn, 
Stuart. 

 

Jordarnien 

Health professionals’ 

perceptions regarding 

family witnessed 
resuscitation in adult 

critical care settings 

Att djupare förstå 

vårdpersonalen uppfattning 

om familjebevittnad 
återupplivning på 

akutvårdsavdelningar för 

vuxna i Jordanien. 

31 sjukvårdspersonal, 19 av 

dessa var sjuksköterskor. Ålder 

mellan 25-55 år, majoriteten var 
män. Spridningen var från 6 olika 

sjukhus. 

Kvalitativ design. 

 

Semi-strukturerade intervjuer, 
som varade mellan 40-60 

minuter och spelades in. 

Intervjuerna transkriberades 

och temaanalys användes. 

Teman identifierades och 

namngavs. 

 

Etiskt godkänd. 

Fem huvudteman diskuteras i studien. Det 

beskrivs en risk för ökad stress för 

personalen vid familjebevittnad hjärt- och 
lungräddning.  

 

Personalen uttryckte en rädsla för att bli 

utsatt för verbalt och fysiskt våld av 

närstående. Det fanns också uttalad oro att 

anhöriga skulle störa hjärt- och 

lungräddningen.  

 

Den största oron bland personalen var att de 
anhöriga skulle uppleva negativa psykiska 

konsekvenser, medan en del vårdpersonal 

menade att delaktighet från familjen kunde 

minska klagomål.  

 

Grad 1 

2014 

 

Chapman, 

Rose. 

Bushby, 

Angela. 

Watkins, 
Rochelle. 

Combs, 

Shane. 

 

Australien 

Australian Emergency 

Department health 

professionals’ reasons 

to invite or not invite 

Family Witnessed 

Resuscitation: A 

qualitative perspective 

Utforska varför vårdpersonal 

väljer att bjuda in eller inte 

bjuda in till familjebevittnad 

återupplivning. 

En enkät skickades ut med både 

kvantitativa och kvalitativa frågor 

till 221 läkare och sjuksköterskor 

på ett stort sjukhus, 114 stycken 

svarade. Majoriteten av 

respondenterna var 

sjuksköterskor mellan 25-55 år.  
 

Denna studie är utförd på den 

kvalitativa delen av enkäten. 

Deskriptiv kvalitativ studie.  

 

Enkät som hade tre öppna 

frågor för att ta reda på 

personalen upplevelser 

angående familjebevittnad 

återupplivning. Svaren på 
frågorna transkriberades och 

analyserades med hjälp av 

kvalitativ data analys.  

 

Etiskt godkänd 

Fördelar som motiverad till familjenärvaro 

var: hjälper anhörig att sörja, att anhöriga 

ser att personalen gjort allt de kunnat, 

anhöriga som en informant och hjälpa 

personalen att bestämma när 

återupplivningsförsöket ska avbrytas. 

 
Om familjen skulle få bevittna berodde på 

personalen, familjen och patientens val. De 

flesta personal upplevde att anhöriga skulle 

få närvara. 

 

Personalens bedömning om att bjuda in 

familjen vid hjärt- och lungräddning berodde 

på hur familjen uppträdde, att personalen 

kände press att fortsätta, obehag hos 
personalen samt oro att anhöriga ska störa. 

Vissa var också oroliga för patientens 

värdighet. 

 

Andra saker som påverkade om anhöriga inte 

bjöds in var brist på utrymme, hög 

arbetsbelastning och brist på stödperson. 
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Bilaga 2. Tabell 2. Översiktstabell. 

 

 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2011 

 

Davidson, 
Judy E. 

Buenavista, 

Ruth. 

Hobbs, 

Keynan. 

Kracht, 

Kathleen. 

 

USA 

Identifying factors 

inhibiting or enhancing 

family presence during 
resuscitation in the 

emergency department 

Utforska hämmande och 

stärkande faktorer som kan 

påverka att vårdpersonal 
tillåter anhöriga att delta 

under återupplivning   

12 sjuksköterskor och 

läkare från en 

akutmottagning 
inkluderades.  

Kvalitativ studie. Grounded theory. 

 

Respondenterna både observerades 
och intervjuades. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Datan analyserades och kodades och 

delas upp i begrepp.  

 

Etiskt godkänd. 

Den känslomässiga påverkan hos personalen 

var påtaglig i det insamlade materialet. Det 

var blandade känslor över att personifiera 
patienten, en del kände som en hjälp medan 

andra tycke det var jobbigt.  

 

En del person upplevde att om familjen fick 

närvara kunde hjälpa dem i sorgeprocessen 

medan andra uttryckte att det kunde vara 

psykiskt påfrestande för anhöriga att vara 

delaktig.  

 
De uttryckte också att familjen fick se att 

personalen gjort allt och att närstående fick 

ett avslut som positivt.  

 

Om familjen skulle närvara uttrycket 

sjuksköterskorna att det behövdes 

känslomässigt stöd till familjen.  

 

Många av respondenterna refererade till ”om 

det var jag” trots att detta inte var en direkt 
fråga i intervjun. 

 

Grad 2 



Bilaga 3. Tabell 3. Modifierad bedömningsmall för kvalitativa studier inspirerad av 
Olsson & Sörensen (2011, 285).  
 

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod och 

resultat=3 p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod  

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(Reperterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (Antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet Mer än 20 % 5-20 % Mindre än 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/ja 

Nej   

Kvalité på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teorier etc.) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning  

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

Överrensstämmelse med 

resultat (Resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 45 p) P P  P  P  

    P  

Grad 1: 80 %     

Grad 2: 70 %     

Grad 3: 60 %     

     

Titel:  

Författare:  

 

  

 


