
 
 

 

 
Examensarbete i omvårdnad, 15hp 

 

 

Sjuksköterskors upplevelser av närståendes 

närvaro vid hjärtstopp 
En litteraturstudie 

 

Hanna Forsman  
Anton Ljunggren 

 

 

 

 

 
Handledare: Catarina Augustsson 

Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1422 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa 

Karlskrona januari 2018



 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa,  
Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad 
Januari 2018 

 

Sjuksköterskors upplevelser av närståendes 
närvaro vid hjärtstopp 
 

Hanna Forsman 

Anton Ljunggren 

 
Sammanfattning  
Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 personer varje år av hjärtstopp, cirka 600 av dessa 
personer överlever. Denna plötsliga död kan vara väldigt påfrestande för närstående och 
ställer krav på sjuksköterskans omvårdnad av närstående och patient. Närståendes upplevelser 
av att närvara under HLR var blandade beroende på sjuksköterskans kommunikation i mötet. 
Vid hjärtstopp krävs ett snabbt agerande för att patienten ska ha en chans att överleva 
samtidigt som sjuksköterskor ska finnas där för närstående.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro vid 
hjärtstopp. 

Metod: En litteraturstudie som baserades på nio vetenskapliga kvalitativa artiklar. Artiklarna 
valdes i databasen CINAHL. Resultatet från artiklarna analyserades med Graneheim och 
Lundmans innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: Oro, Ansvar och Lättnad med sammanlagt åtta 
underkategorier som svarade på syftet. Upplevelserna som identifierades var både positiva 
och negativa men majoriteten av upplevelserna var negativa. Sjuksköterskor upplevde oro 
över hur närstående kunde störa HLR-behandlingen, osäkerhet av närståendes närvaro samt 
närståendes upplevelser av obehag. Sjuksköterskor kände ett ansvar för närstående under 
HLR, de ville ha en känsla av kontroll innan närstående var närvarande under HLR och kände 
ett behov av att skapa en relation med närstående. Sjuksköterskor upplevde en lättnad och 
uppskattning när närstående närvarade vid hjärtstopp. Närståendes insikt av HLR-behandling 
och kunskapens betydelse för att underlätta kommunikationen mellan sjuksköterska och 
närstående ansågs vara viktigt för sjuksköterskor för att underlätta närvarandet. 

Slutsats: Upplevelsen av närståendes närvaro för sjuksköterskor var individuell och präglades 
av erfarenhet. Vissa sjuksköterskor var positivt inställda till närståendes närvaro, men den 
övervägande känslan hos de flesta var att de störde arbetet. Det bör forskas mer kring 
samband mellan sjuksköterskors erfarenhet och upplevelser vid närståendes närvaro. 

Nyckelord: hjärtstopp, närstående, sjuksköterska, upplevelse.  
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Inledning 
Dagligen får personer över hela världen plötsligt hjärtstopp som kräver hjärt- och 

lungräddning (HLR) (Lippert et al., 2010; Myerburg, 2017; Shao et al., 2016). Varje år 

drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus. Vid 5 500 av dessa 

fallen påbörjas HLR av ambulanspersonal. Av de totalt 10 000 drabbade överlever cirka 600 

personer (Strand, 2017; Axelsson, Fridh & Thorén, 2012). Det är mycket som står på spel 

under ett hjärtstopp, sjukvårdspersonal har ett viktigt ansvar att påbörja HLR omedelbart för 

att öka förutsättningen för överlevnad (Andersson, 2011). Sjukvårdspersonal har även ett 

ansvar att ge bästa möjliga omsorg till patienter som genomgår hjärtstopp (Madden & 

Condon, 2007). Sjuksköterskor känner oro för utförandet av HLR, oavsett erfarenhet, samt 

påverkas psykiskt efteråt på grund av den traumatiska situationen. De upplever utförandet av 

HLR som stressig och påfrestande menar Lee och Cha (in press). 

 

En närståendes plötsliga och oväntade död anses vara det starkaste trauma en person kan 

drabbas av (Lundin, 1979). Patienters närstående upplever bristande information från 

sjukvårdspersonal och oro för förlust av deras kära under en sådan oförutsedd händelse som 

hjärtstopp, vilket har en stark inverkan på dem (Madden & Condon, 2007). Närstående som ej 

var närvarande under HLR upplevde känslor av ångest och depression oftare än de som 

bevittnade HLR (Jabre et al., 2013; Soleimanpour et al., 2017). Endast 31 % av länder i 

Europa tillåter närstående att vara närvarande vid HLR (Bossaert et al., 2015). 

 

Trots påvisade positiva effekter av närståendes närvaro visar flera studier att sjuksköterskor 

har olika uppfattning om närståendes närvaro vid HLR. Närståendes närvaro upplevs som 

negativt på grund av närståendes okunskap och störande närvarande under HLR (Badir & 

Sepit, 2007; Demir, 2008; Helmer, Smith, Dorth, Shapiro & Katan, 2000; Lee & Cha, in 

press). Där emot upplevs närståendes närvaro även som positivt då närstående kan lättare 

bearbeta sorgeprocessen (Jabre, 2013; Fallis, McClement & Periera, 2008; Madden & 

Condon, 2007; Soleimanpour et al., 2017).   

 

Litteraturstudier saknas kring sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro vid 

hjärtstopp och en sammanställning av redan befintlig fakta som uppmärksammar detta skulle 

kunna underlätta sjuksköterskans förståelse för närståendes närvaro. 
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Bakgrund 

Hjärtstopp 

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga upphör och personen i fråga omgående 

förlorar medvetandet och är utan livstecken. Tiden är väldigt viktig, varje minut där ingen 

utför HLR minskar chansen att överleva med cirka tio procent (Ericson & Ericson, 2012; 

Strand, 2017).  Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till hjärtstopp men kan även orsakas av 

andra hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, trafikolyckor, förgiftningar och drunkning. Att drabbas 

av ett hjärtstopp, eller ha en närstående som drabbas är en väldigt traumatisk upplevelse, 

oavsett om personen får komplikationer eller inte (Strand, 2017). Många av de som drabbas 

kan vara helt friska, aktiva och har inga tidigare symtom. Majoriteten är medelålders eller 

äldre men även unga kan drabbas (Strand, 2017; Axelsson et al., 2012). 

 

Hjärt- och lungräddning 

HLR ska all sjukvårdspersonal kunna om en person oväntat drabbas av andningsstopp och 

hjärtstopp på sjukhuset. Tidigt påbörjande med hjärtkompressioner och mun- till- mun- 

andning kan vara livräddande. Syftet med HLR är att tillföra hjärnan blod som i sin tur kan 

stabilisera cirkulationen. I HLR ingår det att kunna skapa fria luftvägar, utföra 

hjärtkompressioner, ge assisterad andning genom mun-till-mun eller mun-till-mask samt 

utföra en kontroll av medvetandet. Kompressionerna utförs genom att trycka 30 gånger mitt 

på bröstbenet med ett djup på cirka fyra centimeter med frekvensen av cirka 100/minut. Efter 

30 kompressioner görs två inblåsningar i munnen, därefter påbörjas kompressionerna igen 

(Ericson & Ericson, 2012; Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). HLR inte ska påbörjas i 

vissa situationer. Det kan gälla situationer så som mycket gamla och svaga patienter, patienter 

med omfattande organsvikt och patienter med cancer i slutstadiet. Även vid tydliga tecken att 

personen har varit död under en längre tid ska HLR inte påbörjas (Eikeland et al., 2011).  

 

Närstående 

Begreppet närstående har en bred betydelse och relateras till patientens närmaste sociala 

nätverk, alltså någon som patienten anser ha en nära relation till. Det kan vara personer som 



6 
 

patienten inte har någon relation via blodsband, det vill säga familj och anhöriga, som till 

exempel grannar och vänner (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014; Carlsson & Wennman-

Larsen, 2014). Ohälsa och sjukdom kan medföra stora påfrestningar och en omställning för 

närstående. De finns oftast en önskan att finnas där för den närstående som är drabbad. På 

senare tid har närstående blivit mer delaktiga i vården, främst som en resurs för den sjuke och 

personalen (Benzein et al., 2014).  

 

Upplevelse 

Grunden för människans upplevelsevärld är graden av självmedvetenhet och medvetenhet. En 

människas upplevelse är hennes egen som ej kan tolkas och förstås av någon annan (Eriksson, 

1991). I enlighet med vad som står i Nationalencyklopedin (2017) kan begreppet upplevelse 

innebära att vara med om en anmärkningsvärd händelse som även kan förknippas med 

begreppet att erfara. Upplevelse kan även beskrivas som att uppfatta och värdera händelser på 

ett känslomässigt plan där åsikten inte blir speciellt tydlig (ibid.). Asp (2012) menar att det 

finns mycket som inte medvetet uppfattas och förstås. Händelsen är inte tagen som självklar 

och det har inte påbörjats någon reflektion kring det. En upplevelse kan med hjälp av 

reflektion bli en medveten erfarenhet. Det är med hjälp av språket som en upplevelse 

markeras. Den outtalade upplevelsen kan dock vara rikare och mer mångfacetterad än det 

tillgängliga språket där det då skapas ett gap mellan den verkliga upplevelsen gentemot hur 

den beskrivs (ibid.). 

 

Sjuksköterskans kompetensområde 

Sjuksköterskeyrket har en hög komplexitet och den professionella sjuksköterskan måste ha 

relevant kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga samt 

förhållningssätt för att kunna utföra omvårdnad på ett bra- och patientsäkert sätt (Finnström, 

2014; Kidby, 2003). Sjuksköterskan är med i vårdsituationer där medicinska åtgärder utförs 

samtidigt som informationen, till personen i fråga, utges på ett förståeligt sätt (Finnström, 

2014). Sjuksköterskan ska bemöta och vårda alla människor lika, vara mottaglig för 

individens behov, visa respekt och empati samt ta hänsyn till individens integritet. Det är även 

viktigt för sjuksköterskan att respektera mänskliga rättigheter, värderingar och religion hos 
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individer, närstående samt allmänheten. Sjuksköterskans arbete ska grundas ur en humanistisk 

människosyn och följa etiska koder. Det är sjuksköterskans ansvar att erbjuda information till 

patient och närstående om insatser och förväntat resultat av vårdinsatser (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Sjuksköterskans ansvar för närstående under HLR 

En plötslig död händer alltid oväntat för de närstående och innebär sörjande. Det ställer krav 

på sjuksköterskans omvårdnad av de närstående i samband med vårdandet av patienten. Dessa 

krav gäller för sjuksköterskan i ambulans, akutmottagning eller olika vårdavdelningar 

(Axelsson et al., 2012). Sjuksköterskan bör ta hänsyn till närståendes närvarande då det 

underlättar förmågan att hantera krisen som kan uppstå under patientens HLR-behandling. 

Närståendes synpunkter bör tas till vara men närvarandet bör aldrig integreras med HLR-

behandlingen (Kidby, 2003). Stödet som sjuksköterskan ger till närstående börjar vid den 

första kontakten som sker i samband med pågående HLR-behandling. Stöd till närstående ska 

pågå genom hela processen parallellt med vård av patienten (Axelsson et al., 2012).  

 

Närståendes närvaro och uppmärksamhet i rummet under HLR bidrar till reducering av stress 

och ångest under de första 72 timmarna efter händelsen, för närstående (Leske, 2017). Att 

närvara under HLR innefattar blandade känslor av stress och lugn mot sjukvårdspersonal 

menar närstående. Det är sjukvårdspersonalens ansvar att omhänderta närstående utefter varje 

individuell situation för att närstående inte ska känna någon form av skuld över händelsen 

(Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005).  

 

Under HLR krävs en snabb och tydlig kontakt för att stödja närstående. Ibland kan endast 

ögonkontakt och beröring räcka. Det bästa att göra, som ansvarig sjuksköterska för 

närstående, är att ge korta och tydliga besked om vad som kommer att hända. Oftast låter sig 

närstående nöjas med detta besked och håller sig undan i rummet tills sjuksköterskan har 

möjlighet att återta kontakten igen. Det är vanligt att närstående kan uppleva krisreaktioner 

och måste erbjudas hjälp att arbeta med sin känslomässiga reaktion (Andersson, 2011). Under 

HLR är det viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn av de kulturella och sociala variationer 

som kan uppkomma. Närståendes närvaro kan leda till att närståendes skuld eller besvikelse 
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minskas och sorgeprocessen gynnas, därför bör fokus ligga på att stötta närstående som 

närvarar vid hjärtstopp (Bossaert et al., 2015). Närstående ska kunna vara nära patienten 

under HLR om det är möjligt. Att närstående får känna en viss delaktighet och en inblick i 

behandlingen är viktigt. Närstående har även en värdefull roll, ifall informationen om 

patienten är bristfällig, då närstående kan ge sjukvårdspersonal viktiga uppgifter (Andersson, 

2011). 

 

På vissa sjukhus är omhändertagandet och bemötandet av patientens närstående organiserat 

med en så kallad anhörigstödjare, som oftast består av en undersköterska, präst eller 

sjuksköterska. Anhörigstödjare ger närstående valet av att närvara under HLR eller om de 

hellre vill vänta i ett rum avsett för närstående. Om närstående väljer att närvara under HLR 

stannar anhörigstödjaren hos dem för att kunna stödja och förklara vad som händer 

(Andersson, 2011; Svenska rådet för hjärt-och lungräddning [HLR-rådet], 2013; Eikeland et 

al., 2011). Väljer närstående att vänta i anhörigrummet är det anhörigstödjarens ansvar att 

fortsätta hålla kontakten med dem så länge patienten är skriven på personalens behöriga 

mottagning eller avdelning (Andersson, 2011). Närstående upplever att ha någon som stödjer 

dem genom en HLR-behandling var en betydande del i deras bearbetningsprocess (Weslien, 

Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2006).  

 

Sjuksköterskans ansvar att informera närstående 

Hur relationen mellan närstående och sjuksköterska är kan relateras till hur närstående förstår 

den information som tilldelas. Förstår närstående informationen känner de sig accepterade och 

väl bemötta. Förstår närstående inte informationen kan det leda till att de drar sig tillbaka och 

agerar på ett sätt som gör att missförstånd uppstår samt uppleva en känsla av utestängdhet och 

bli kränkta (Benzein et al., 2014). Närstående bör få information om den vård patienten fått 

och svar på eventuella frågor (Eikeland et al., 2011). De ska också erbjudas möjlighet att ta 

kontakt med ansvarig avdelning eller mottagning. För att närstående ska få en ökad förståelse 

för vad som händer under HLR-behandlingen kan samtal med närstående spela en viktig roll 

(Andersson, 2011; HLR-rådet, 2013).  

 

Närstående till patienten upplever att de inte får tillräckligt med information och blir lämnade 

med obesvarade frågor (Merlevede, 2004). Professionellt och empatiskt stöd till närstående i 
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samband med plötsligt hjärtstopp ger möjlighet till lindring av sorgen samt förhindra 

eventuell traumatisering och förebyggande av ohälsa (Kent & McDowell, 2004). Som 

sjuksköterska är det viktigt att kunna bedöma om det är rätt tidpunkt för närstående att bli 

tilldelad information. Signaler som kan uttrycka att närstående är redo för information om 

händelsen är om de ställer frågor om hjärtstoppet eller framtiden, de ber om samtal eller de 

vill ha skriftligt informationsmaterial (Andersson, 2011). Att få veta mer om vanliga 

reaktioner och känslor hos sig själva ansågs väsentligt för närstående. Närstående vill inte ha 

vilken information som helst (Andersson, 2011; Andershed & Ternestedt, 1999). Det är 

viktigt att sjuksköterskan förmedlar individanpassad information som berör just närståendes 

situation (Andersson, 2011). Om förändringar inträffar vill närstående veta mer, därför 

behöver de olika typer av kunskap för att hantera olika situationer. Ibland är det mer lämpligt 

för sjuksköterskan att förmedla faktakunskaper och ibland mer lämpligt att förmedla praktiska 

tips och råd. Information från sjuksköterskan ges i antingen skriftlig eller muntlig form 

Andersson, 2011; Tingström, 2014). Närstående fungerar oftast som resurs mellan 

sjuksköterska och patient. Vid akuta situationer som vid HLR måste närstående tas tillvara 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017).  

 

Rättigheter 

Det finns ingen laglig rättighet för närstående att ställa krav på vården när det gäller vuxna 

patienter. Enligt Patientlagen (2014:821) kap 3 4 § ska information som vid omständigheter 

inte är möjligt att lämnas till patienten istället lämnas till en närstående. Enligt kap 5 3 § ska 

närstående få möjligheten att medverka vid utformningen och genomförandet av vården för 

patienten, om det är lämpligt och om bestämmelser och sekretess eller tystnadsplikt inte 

hindrar detta (ibid.). Patienter som har överlevt HLR-behandling upplever att det är väsentligt 

för närstående att närvara under händelsen. Så länge närstående inte är för många och inte stör 

sjukvårdspersonal (Samples Twibell & Craig, 2015). Sjukvårdspersonal har ingen skyldighet 

att bevilja närståendes önskemål, om att utföra HLR, när behandlingen är bedömd som 

ogynnsam. (HLR-rådet, 2013; Dahlberg & Segesten, 2013). 
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Personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård utgår från att se personen i sitt sammanhang istället för sätta 

sjukdomen i fokus. Detta ökar förutsättningar för att närstående ska bli mer delaktiga i 

omvårdnaden (Edvardsson, 2010). Personcentrerad vård utgår från att inte bara personen som 

behöver vård involveras utan att de personer som patienten ser som sina närstående också blir 

delaktiga (Pelzang, 2010). Sjuksköterskan utgör en del i det team som utbildar patienter, 

patienters närstående och allmänheten. Sjuksköterskans kunskaper bidrar till förutsättningar 

till ökad hälsa hos patienter och deras närstående (Eldh, 2014). Dialogen underlättas mellan 

alla parter genom partnerskap och delat beslutsfattande som är beroende av fungerande 

system och processer. Parterna som medverkar i den underlättande dialogen är patienten, 

närstående, sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal (McCance & McCormack, 2013). 

Personcentrering är ett förhållningssätt i praktiken som skapas när terapeutiska relationer 

formas och utvecklas mellan vårdgivare, patienter och andra personer som är betydelsefulla 

för patienten (McCormack et al., 2010). Med sjuksköterskans kunskap om omvårdnad och 

egenvård, kan sammanhanget bidra till att ge förutsättningar för ökad hälsa hos patienter och 

deras närstående i informationsinsatser från hälso- och sjukvård (Eldh, 2014).  

 

När en patient är i behov av HLR har sjuksköterskan skyldighet att sätta igång en sådan 

behandling. Sjuksköterskan bör hålla sig uppdaterad om sina kunskaper och färdigheter inom 

HLR. Det är sjuksköterskans uppgift att veta var nödvändig utrustning är, hur den fungerar 

samt vem som ska kontaktas vid ett hjärtstopp (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). 

Sjuksköterskan har även en etisk skyldighet gentemot sina medmänniskor vilket ställer krav 

på sjuksköterskans förhållningssätt. Samtidigt som patienten ska få bästa möjliga vård bör 

sjuksköterskan även finnas till för närstående. Om närstående närvarar under behandling av 

hjärtstopp bör sjuksköterskan kunna hantera situationen professionellt, genom att bemöta 

närstående på ett personcentrerat sätt samtidigt som HLR-behandlingen inte påverkas 

negativt. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro vid hjärtstopp. 
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Metod 
En kvalitativ litteraturstudie baserad på studier med kvalitativ metod har genomförts för att 

besvara studiens syfte. En litteraturstudie är en systematisk sammanställning av tidigare 

studier inom ett visst område. En litteraturstudie är en studie av vetenskaplig litteratur. Vid 

en litteraturstudie ska författarna tydliggöra en undersökningsfråga, därefter strukturerat 

söka litteratur inom området för att sedan kritiskt värdera och sammanställa litteraturen. En 

litteraturstudie är relevant vid sammanställning av kunskap som sedan kan omsättas i 

praktiken (Kristensson, 2014). 

 

Kvalitativ forskning baseras på personers upplevelser och tolkningar som beskrivs med deras 

egna ord av ett tillstånd eller situation (Kristensson, 2014; Henricson & Billhult, 2012; 

Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitativ forskning sker oftast med en induktiv ansats vilket 

betyder att forskaren utgår från upptäckter i verkligheten (Kristensson, 2014; Olsson & 

Sörensen, 2011; Forsberg & Wengström, 2013). Syftet med arbetet är att nå en djup och 

detaljerad förståelse av ett fenomen genom att skapa en trovärdig bild understryker 

Kristensson (2011). 

 

En litteraturstudie är lämplig då det finns ett behov av att sammanställa andra aktörers 

forskningsresultat för att kunna besvara syftet. Insamlingsdata från litteraturen samt 

bakgrundslitteraturen kommer sättas i dialog utifrån syftet i diskussionen. 

 

Urval 

Samtliga artiklar valdes ut från Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL). 

Henricson (2012) skriver att vid en kvalitativ design väljs deltagarna med hjälp av 

inklusionskriterier. Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro vid hjärtstopp. Kvalitativa studier som 

har utgått från sjuksköterskors – eller vårdpersonalens upplevelser, där majoriteten av 

deltagarna i artiklarna skulle vara sjuksköterskor, var även ett inklusionskriterie. Alla 

artiklar som valdes ut skulle vara godkända av en etikprövningsnämnd. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är det relevant att artiklarna är godkända av en etiskprövningsnämnd för att 
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öka kvalitén av artiklarna. Det är ett krav att artiklarna ska vara peer-reviewed, research 

article samt från år 2000 och framåt för att få fram aktuell forskning. Peer-reviewed 

förklaras som att experter inom området har granskat artikeln (ibid.). Polit och Beck (2012) 

förklarar att begreppet research article är artiklar som är publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift och summerar kontext, design och resultat av studien. 

 

Datainsamling 

CINAHL och PubMed är de databaser som användes vid sökningen efter artiklar. CINAHL 

framför relevanta artiklar i det vårdvetenskapliga området medan PubMed innehåller artiklar 

baserade på medicinsk vetenskap. För att öka sensitiviteten, att inkludera alla relevanta 

sökord och synonymer, i sökningen användes den booleska sökoperatorn OR (Kristensson, 

2014; Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Specificiteten ökar när sökningen fokuseras på ett mer avgränsat område med booleska 

sökoperatorn AND (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011; Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningen genomfördes med sökorden heart arrest, family, nurse, och experience samt 

synonymer till dessa, som sedan anordnades i sökblock och fritextsökning (Bilaga 1). Totalt 

skapades fyra sökblock i CINAHL som gav resultat. Fritextsökning användes när önskade 

begrepp inte var indexerade i databasen. Det ökar sökningens känslighet genom att det 

frambringar fler artiklar (Willman et al., 2011). En fritextsökning gav resultat i CINAHL 

(Bilaga 1). Vid sökning på CINAHL Headings av ordet nurse användes en trunkering, alltså 

nurs*. Trunkering används för att ersätta början eller slutet av ett ord för att få fram fler 

sökord (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Karolinska Institutet (2016) identifierades 

synonymerna med hjälp av kontrollerade vokabulär i Medical Subject Headings (MeSH) 

som bland annat används i PubMed. I CINAHL används CINAHL Headings för att hitta de 

mest lämpliga termerna som passar till artiklarna redogör Kristensson (2014). För att få fram 

relevanta artiklar som besvarade syftet granskades dem först på titel- och abstraktnivå och 

till sist på fulltextnivå (Willman et al., 2011). 191 träffar av artiklar i CINAHL lästes på 

titelnivå. På abstraktnivå lästes 181 artiklar samt 23 artiklar lästes på fulltextnivå. Av de 23 

lästa artiklarna på fulltextnivå exkluderades elva artiklar. Fyra av de exkluderades på grund 

av kvantitativ design och sju ansågs inte svara på syftet. 12 artiklar kvalitetsgranskades. 
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Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades med Statens Beredning för medicinsk och social Utvärderings (SBU, 

2014) mall för kvalitativ forskningsmetodik (Bilaga 2). Författarna granskade artiklarna var 

för sig för att förstärka validitet och reliabilitet av granskningen, vilket Polit och Beck (2012) 

rekommenderar. 12 artiklar kvalitetsgranskades varav tre exkluderades på grund av låg 

vetenskaplig kvalitet enligt SBU:s granskningsmall. Totalt bestod resultatet av nio 

vetenskapliga artiklar. Sju artiklar bedömdes ha hög kvalitet och de två resterande ansågs ha 

medelhög kvalitet (Bilaga 3). 

 

Dataanalys  

För att få svar på syftet användes en manifest innehållsanalys vilket innebär att textens 

innehåll vetenskapligt analyserades där uppenbara och synliga skillnader eller likheter 

identifieras. Resultatet ska presenteras i kategorier samt eventuellt underkategorier med olika 

benämningar med hjälp av innehållsanalysen framför Kristensson (2014). Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys användes, där texten bearbetades med meningsenheter, 

kondensering, kodning och kategorisering. En meningsenhet är en sammanställning av ord 

eller uttalanden som relaterar till samma centrala mening. Vid kondensering görs en reduktion 

av meningsenheten men kärnan i meningen behålls. Graneheim och Lundman (2004) 

förklarar att kod kan beskrivas som en sammanfattning eller en etikett av ett stycke text. 

Koder som sedan har samma nämnare delas in i olika kategorier som i sin tur kan delas upp i 

ett antal underkategorier. 

 

Författarna valde ut meningsenheter, som svarade på arbetets syfte, var för sig från artiklarna 

där de kontrollerades med varandra för att öka trovärdigheten samt för att jämföra deras 

tankegångar. 221 meningsenheter valdes ut av artiklarna. Alla artiklar som valdes var på 

engelska därför var författarna tvungna att översätta meningsenheter till svenska innan de gick 

vidare till kondenseringen. Översättning skedde med hjälp av Google Translate för att göra 

det lättare samt för att undvika tolkning av texten. Författarna översatte meningsenheterna 

separat men har kontrollerats av varandra. Av de kondenserade meningarna gjordes koder, 
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som behöll det väsentliga i meningsenheten, av ett till fyra ord. Koderna gjordes också separat 

men kontrollerades flera gånger om av båda författarna. Koderna färglades som 

representerade olika preliminära underkategorier. Meningsenheterna skrevs- och klipptes ut 

för att få en bättre överblick. Detta var inget som Graneheim och Lundman (2004) tog upp 

men författarna valde detta sätt för att enklare kunna strukturera analysprocessen. Koderna 

delades upp i kategorier som författarna sedan namngav. Efter att ha fått fram kategorier 

justerades underkategorierna. Exempel på innehållsanalys illustreras enligt Bilaga 4. 

 

Etiska överväganden 

Vid litteraturgranskningen behövde författarna ta ställning om de studier som granskades var 

etiskt försvarbara eller inte. Alla artiklar som valdes ut skulle vara godkända av en 

etikprövningsnämnd vilket Olsson och Sörensen (2011) samt Kristensson (2014) 

rekommenderar. Artiklarna skulle beskriva hur deltagarnas samtycke har inhämtats samt 

perspektiv som rör anonymitet.  
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Resultat 
Resultatet i studien baseras på nio vetenskapliga artiklar. Sjuksköterskornas upplevelser av 

närståendes närvaro var mångfasetterad vilket ledde till att författarna kunde identifiera tre 

olika kategorier samt åtta underkategorier. Kategorierna blev följande: Oro, Ansvar och 

Lättnad som illustreras enligt Figur 1. 

 

Figur 1: Kategorier och underkategorier 

 

Oro 

Närståendes närvaro stör HLR-behandlingen  

Vid HLR-behandlingen upplevde sjuksköterskorna en osäkerhet och oro över närståendes 

agerande. De var rädda för att närstående skulle förlora kontrollen och attackera 

sjukvårdspersonal som i sin tur skulle påverka HLR (Bashayreh et al., 2015; Bremer et al., 

2011; Miller & Stiles, 2009). ”Jag har haft personer som bara tappar det. Nävar mot väggar, 

skrikande, ilska- mestadels är det mycket ilska. Jag känner mig osäker.” (Miller & Stiles, 

2009, s. 1439).  
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Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att närståendes agerande spelar roll angående 

närvarandet. Det var viktigt att närstående inte hindrade eller ingrep i HLR-behandlingen. 

Närstående fick inte agera olämpligt eller komma i vägen. Så länge närstående behöll sig 

lugna i rummet fick de vara närvarande tyckte sjuksköterskorna (Larsson & Engström, 2013; 

Knott & Kee, 2005; Miller & Stiles, 2009). ”Om du har en närstående som är helt ur kontroll 

som du inte kan ta till patienten, då tror jag det är ett problem… Om närstående är lugn och 

vill vara där, då tycker jag de ska vara det.” (Knott & Kee, 2005, s. 194). Psykologiska 

effekter på närstående var en anledning till att inte tillåta närstående närvara (James et al. 

2011; Bashayreh, 2015; Knott & Kee, 2005). Sjuksköterskorna kände sig oroliga att ha 

närstående närvarande om de störde arbetet av HLR så som skrika, distrahera och våldsamt 

beteende. Närstående orsakade mer skada än nytta (Goodenough & Brysiewicz, 2003; 

Bashayreh, 2013; Lowry, 2012; Knott & Kee, 2005; Miller & Stiles, 2009). Sjuksköterskorna 

kände att närståendes närvarande medförde stress, som i sin tur skulle resultera i att HLR-

behandlingen skulle bli mindre effektiv. De kände sig stressade för att närstående kunde bli 

ifrågasättande och hindra diskussioner som kan uppkomma för sjukvårdpersonal under HLR 

(Goodenough & Brysiewicz, 2003; Bashayreh, 2013; Knott & Kee, 2005) 

 

Osäkerhet av närståendes närvaro 

Sjuksköterskorna upplevde nervositet och obehag när det blev många personer i rummet vid 

närståendes närvaro, de kunde känna sig iakttagna och kritiserade (Monks & Flynn, 2014; 

Knott & Kee, 2005).  

 

Sjuksköterskorna kände oro över att begå misstag framför närstående som kunde påverka 

deras förtroende i deras professionella kompetens (Bashayreh et al., 2015; Monks & Flynn, 

2014). En känsla av otillräcklighet uttrycktes eftersom första prioritering var att rädda 

patienten och närståendes behov kom i andra hand. Det upplevdes som otäckt att möta 

närstående under HLR-behandlingen på grund av känslan av otillräcklighet (Bremer et al., 

2011). ”Oavsett personalens erfarenhetsbaserade kunskap, var det känslor av otillräcklighet 

och osäkerhet i att vårda närstående vid varje individuell situation, samt hur personalen skulle 

påverkas och hur reaktionerna skulle vara.” (Bremer, 2011, s. 48).  
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För att inge hopp till närstående utfördes HLR med vetskap om att patienten inte gick att 

rädda. Sjuksköterskorna uppmärksammade närståendes förtvivlan. Att upprätthålla falska 

förhoppningar för närstående innebar ett sätt att hantera känslor av skyldighet, misslyckande 

eller ett tecken på oförmåga att möta existentiella frågor som uppstod (Bremer et al. 2011; 

Larsson & Engström, 2013). ”Ibland känns det som jag börjar HLR, det kanske låter 

känslokallt, på grund av närstående, för deras egna bästa, jag vet på något vis att det inte 

kommer funka…” (Larsson & Engström, 2013, s. 201). 

 

Sjuksköterskorna uttryckte en oro över att växla fokus mellan patient och närstående. 

Närståendes närvaro medförde att sjuksköterskorna undrade över hur närstående upplevde 

situationen. Sjuksköterskorna fokuserade inte bara på patient utan även på närstående under 

HLR-behandlingen (Bremer et al., 2011; Knott & Kee, 2005). 

 

Närståendes upplevelser av obehag 

Sjuksköterskorna upplevde en oro för att närstående skulle bli påverkade av den ocensurerade 

bilden av HLR-behandlingen. Sjuksköterskorna menar att HLR är en aggressiv handling som 

inte alltid är lämplig för närstående att bevittna (Goodenough & Brysiewicz, 2003; Lowry, 

2012; Monks & Flynn, 2012; Miller & Stiller, 2009). ”Dem var oroliga om den ocensurerade 

bilden som skulle bli upplevd av vittnena… ”Det är liksom.. Jag menar personer pressar på 

din bröstkorg, revben går av och saker sådär. ”” (Goodenough & Brysiewicz, 2003, s. 61). 

Sjuksköterskorna kände även en oro över att närstående skulle få traumatiska minnen efter att 

ha bevittnat HLR. De var rädda att närstående skulle relatera patienten till HLR-behandlingen 

och inte de bra stunderna från deras liv tillsammans (Goodenough & Brysiewicz, 2003; Knott 

& Kee, 2005).  

 

Sjuksköterskorna kände oro över att personal skulle agera olämpligt (Knott & Kee, 2005; 

Miller & Stiles, 2009). Sjuksköterskorna uttryckte en rädsla för att personalen ska skämta 

eller skratta framför närstående menar Miller och Stiles (2009), medan Knott och Kee (2005) 

framför att sjuksköterskorna kan bli stressade och vill inte att närstående ska bevittna det. 
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Sjuksköterskorna kände oro över att närstående misstolkar handlingar under HLR-

behandlingen. Missförstånd kan uppstå i den medicinska- och HLR-behandlingen samt av 

kommentarer från personal. Sjuksköterskorna trodde att missförstånd med närstående kunde 

leda till att närstående inte blev tillfredsställda med vad som hände (Goodenough & 

Brysiewicz, 2003; Bashayreh, 2015; Lowry, 2012; Knott & Kee, 2005; Miller & Stiles, 2009). 

”Deltagarna relaterade till att ha bekymmer att närstående skulle kunna missförstå procedurer 

och/eller kommentarer från personal.” (Miller & Stiles, 2009, s. 1439).  

 

Sjuksköterskorna satte sig in i närståendes situation och bedömde utifrån detta att de inte 

skulle vilja vara närvarande under HLR-behandlingen. De föredrog heller inte att deras egna 

närstående var närvarande om de själva skulle få hjärtstopp någon gång. Om sjuksköterskorna 

var närstående tyckte de att endast höra resultatet av HLR-behandlingen hade varit tillräckligt 

(Goodenough & Brysiewicz, 2003; Bashayreh, 2015). ”Jag skulle föredra att höra resultatet av 

det, vad som hände, men jag skulle inte vilja vara där.” (Goodenough & Brysiewicz, s. 61) 

 

Känslor av sympati var upplevt av sjuksköterskorna. De satte sig in i närståendes situation och 

kände att sorgen smittade av sig för mycket som i sin tur påverkade deras professionalitet. Det 

var ångestladdat att uppleva HLR-behandlingen från närståendes perspektiv. (Monks & 

Flynn, 2014).  

 

Ansvar 

Sjuksköterskornas känsla av kontroll innan närstående närvarar under HLR 

Innan närstående fick komma in i rummet ansåg sjuksköterskorna att de var tvungna att ha 

kontroll över situationen. Sjuksköterskorna kände sig bättre lämpade att ge support till 

närstående när situationen var under kontroll (Goodenough & Brysiewicz, 2003; Lowry, 

2012; Larsson & Engström, 2013). ”Deltagare beskrev hur svårt det var att omhänderta 

närstående om de hade börjat vårda personen med hjärtstopp. När de hade situationen under 

kontroll, var de bättre lämpade att ge support till närstående.” (Larsson & Engström, 2013, s. 

200). För att närstående ska få närvara känner sjuksköterskorna att de måste bedöma om det 

är lämpligt för dem. Varje HLR-försök är unik och borde bedömas efter situationens 

förhållanden och omständigheter (James et al., 2011; Bremer et al., 2011; Knott & Kee, 2005; 



19 
 

Miller & Stiles, 2009). ”Det oväntade i händelsen, närstående medicinska kunskap, och hur 

gammal patienten är påverkar sjuksköterskans val i att inkludera närstående.” (Knott & Kee, 

2005, s. 194).  

 

Sjuksköterskans behov av att skapa relation med närstående 

Sjuksköterskorna kände ett ansvar för att ta hand om närstående då de går igenom en 

traumatisk upplevelse (Lowry, 2012; Bremer et al., 2011; Larsson & Engström, 2013; Monks 

& Flynn, 2014; Knott & Kee, 2005; Miller & Stiles, 2009). Relationen med närstående blev 

större än med patienten. Med tanke på den korta tidsperioden i mötet med närstående ansågs 

relationen extra viktig för sjuksköterskorna (Bremer et al., 2011; Miller & Stiles, 2009).  

 

Sjuksköterskorna måste vara dedikerade till närstående genom att förmedla stöd och svara på 

deras frågor, detta var ett problem när varken tid eller personal räckte till. Sjuksköterskorna 

känner att närstående inte ska behöva gå igenom den traumatiska upplevelsen ensam. Helst 

ska det vara någon som inte är med i HLR-behandlingen utan enbart finnas där för närstående. 

Närstående behöver någon som är där och tröstar dem (James et al., 2011; Lowry, 2012; 

Larsson & Engström, 2013; Monks & Flynn, 2014; Knott & Kee, 2005; Miller & Stiles, 

2009).  

 

Genom att ta hänsyn till närståendes individuella behov, kunde sjuksköterskorna lättare skapa 

en relation. Sjuksköterskorna uttryckte vikten av att förmedla lugn och vara uppriktig mot 

närstående. En nära relation upplevdes hjälpa närstående till att underlätta sörjandet. Eftersom 

HLR kunde upplevas som rutin av närstående, ville sjuksköterskorna förmedla en öppenhet 

för närståendes behov (Bremer et al., 2011; Monks & Flynn, 2014; Miller & Stiles, 2009). ”… 

Det är liksom tillräckligt att vara där och kanske krama dem och vara nära och svara 

uppriktigt. Det kommer man långt på. Du måste framförallt vara lugn.” (Bremer et al., 2011, 

s.48). Sjuksköterskorna kände att närstående skulle få ett val om att närvara vid hjärtstopp, för 

att närstående får en känsla av delaktighet (James et al., 2011; Lowry, 2012; Knott & Kee, 

2005; Miller & Stiles, 2009). 
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Lättnad  

Uppskattning av närståendes närvaro 

I mötet med närstående upplevde sjuksköterskorna empati för att bättre kunna förstå 

närståendes sörjande (Bremer et al. 2011; Monks & Flynn, 2014). 

 

”Jag tror det är en stor övergång så fort närstående är där, för du kan förstå sörjandet de går 
igenom och du känner sörjandet från den individen. När närstående inte är där, är det inte 
samma sörjande… Du kan faktiskt se reaktionen i rummet… så sörjandet är upplevt av dig 
själv genom dem, du vet.” (Monks & Flynn, 2014, s. 357). 

 

Sjuksköterskorna upplevde uppskattning, fick offentlig bekräftelse och styrka av närstående 

efter HLR-behandling (Bremer et al., 2011; Miller & Stiles, 2009). ”Sjuksköterskorna kände 

att deras hårda arbete med patienten och närstående var bekräftat av närstående genom att 

närstående uttryckte uppskattning av deras ansträngning i vårdandet av patienten.” (Miller & 

Stiles, 2009, s. 1435).  

 

Sjuksköterskornas upplevelse av närståendes närvaro var positiv, då de upplevde en bättre 

kvalité och kände en trygghet. Närståendes behov var lättare att identifiera. Om närstående 

inte var närvarande kunde sjuksköterskorna känna sig upprörda därför närvarandet var 

förväntat. En upplevelse av lättnad framkom av närståendes närvaro då sjuksköterskan kunde 

möta närståendes behov enklare. Sjuksköterskorna uttryckte även att närvaron kunde göra en 

svår tid lättare för både närstående samt sjuksköterskorna (Lowry, 2012; Monks & Flynn, 

2014; Knott & Kee, 2005; Miller & Stiles, 2009). ”Jag försökte det [tillåta närstående in under 

återupplivning], och det var bara en sådan positiv upplevelse för mig, för personalen, och för 

familjen så jag kan bara inte se att inte göra det längre.” (Miller och Stiles, 2009, s. 1438).  

 

Närståendes insikt av HLR-behandling 

Sjuksköterskorna upplevde att det verkade lättare för närstående att acceptera döden efter en 

misslyckad HLR-behandling vid närvarande (Bremer et al., 2011; Knott & Kee, 2005; Miller 

& Stiles, 2009). ”När du ser närstående, inser du också att de kanske har förstått att det här, 

min älskade är död.” (Bremer et al., 2011, s. 46). Närståendes deltagande kunde vara ett 

viktigt steg i att acceptera döden. Sjuksköterskorna upplevde att närstående kunde få ett mer 
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fridfullt och lugnt avslut som hjälpte dem att bearbeta deras sorg. Närståendes avslut med 

patienten resulterade i att det var lättare att handskas med dem. Misslyckade HLR-

behandlingar med närstående som närvarande var en bättre upplevelse för närstående enligt 

sjuksköterskorna (Miller & Stiles, 2009; Knott & Kee, 2005). ”De verkar vara… Lättare att 

handskas med efteråt. Så när dem har varit i rummet, accepterade dem så mycket bättre. Det 

är hårt för dem, men jag tror även då har dem en känsla av avslut.” (Miller & Stiles, 2009, s. 

1436). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de måste visa för närstående att de gör allt de kan (Miller & 

Stiles, 2009; Knott & Kee, 2005). Om närstående förnekar att HLR-försöket är misslyckat 

tyckte sjuksköterskorna att det var lättare för närstående att närvara så de ser att HLR inte 

leder någonstans (Knott & Kee, 2005). Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt för närstående 

att närvara, de ser vad som görs för patienten. Närstående får en bättre förståelse för vad som 

behöver göras och ser sjukvårdspersonalens ansträngning. Det blev även en bekräftelse för 

närstående att sjuksköterskorna gjorde allt de kunde för att hjälpa patienten. Sjuksköterskorna 

uttryckte att närstående får en känsla av verklighet när de är närvarande (Bashayreh, 2015; 

Lowry, 2012; Monks & Flynn, 2014; Knott & Kee, 2005; Miller & Stiles, 2009). ” 

”Närstående ser hur sakerna utvecklas”; ”En känsla av verklighet”; och ” de hade en klar 

uppfattning om vad som hände.” ” (Lowry, 2012, s. 331). Närståendes närvaro medförde att 

de kunde bestämma om sjukvårdspersonalen skulle fortsätta eller avsluta HLR-behandlingen. 

Närvarandet utbildar närstående i verkligheten av HLR, där bilden är våldsam, vilket kan leda 

till lättare insikt för beslut av fortsatt HLR (Miller & Stiles, 2009; Knott & Kee, 2005). ”Jag 

ville att hon skulle se hur vi torterar honom. Han skulle dö oavsett vad, så jag medvetet lämna 

henne där inne så hon kunde säga till oss att sluta.” (Miller & Stiles, 2009, s. 1437).  

 

Kunskapens betydelse för att underlätta kommunikationen mellan sjuksköterska och 

närstående 

Det var viktigt för sjuksköterskorna att närstående skulle få en kort översikt om vad som 

händer innan de gick in rummet. Genom att förvarna närstående menade sjuksköterskorna att 

det kunde undvika trauma för dem (James, Cottle & Hodge, 2011; Lowry, 2012; Knott & 

Kee, 2005). Sjuksköterskorna uttryckte inga svårigheter att förklara för närstående vad som 

pågick under HLR-behandlingen. De hade inga svårigheter att förklara på grund av deras 
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tidigare erfarenhet av HLR. Att hela tiden informera närstående om vad som pågick och att 

det kunde se hänsynslöst ut var viktigt för sjuksköterskorna (James et al., 2011; Lowry, 2012; 

Larsson & Engström, 2013). Sjuksköterskorna upplevde att närstående har en viktig funktion i 

närvarandet då de kan dela med sig betydelsefull information om patienten (Larsson & 

Engström, 2013; Miller & Stiles, 2009). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av närståendes närvaro vid hjärtstopp var syftet 

med studien. För att få en djupare förståelse valdes en litteraturstudie baserad på 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. En kvalitativ metod valdes för att svara bättre på 

syftets bärande begrepp, upplevelse. En kvantitativ studie valdes bort för att minska risken av 

att sjuksköterskornas upplevelser av närståendes närvaro vid hjärtstopp skulle försummas. 

Fördelen med en kvalitativ litteraturstudie är att forskning från flera studier sammanställs, 

vilket innebar att studien kunde studeras inom en kort tidsaspekt enligt Kristensson (2014). 

Om en empirisk studie hade genomförts under samma tidsperiod hade resultatet blivit mindre 

därför att deltagare i studien hade tagit längre tid att finna samt sammanställning av resultatet. 

Nackdelen med en litteraturstudie var att material hade sammanställts, analyserat och tolkats 

av andra forskare som skulle kunna påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Fördelen med en litteraturstudie var att det skapade goda förutsättningar och underlag för 

fortsatta empiriska studier inom ämnet. Studien får ett större urval av data i en litteraturstudie 

vilket ökar trovärdigheten (Willman et al., 2016). 

 

För att få ett bredare resultat i sökningen av vetenskapliga artiklar användes två sökmotorer, 

CINAHL och PubMed. Sökmotorerna CINAHL och PubMed ansågs vara relevanta då de 

innehåller material inom området omvårdnad och medicin. Tre sökningstillfällen på vardera 

sökmotor genomfördes i förhoppning om att hitta ytterligare material, om material missats 

under första sökningen. Under alla sökningstillfällen hittades relevanta artiklar för studien. 

Alla valda artiklar var funna på CINAHL. På PubMed hittades endast några artiklar som 

redan hade valts ut från CINAHL. Detta styrker resultatet för studien då trovärdigheten ökar 
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på grund av att all forskning inom ämnet var funnet. PubMed valdes ändå att användas för att 

utesluta potentiella material. För att ytterligare öka trovärdigheten för studiens resultat tog 

författarna hjälp av Blekinge Tekniska Högskolas bibliotekarie för att utesluta att inga artiklar 

hade missats. Dock hittades inga nya artiklar med bibliotekariens hjälp vilket styrker valet av 

funna artiklar. 

 

Sökningen utfördes genom fritextsökning och sökblock för att svara på studiens syfte. Ett 

flertal sökord användes för att hitta så många relevanta artiklar som möjligt. På CINAHL 

Headings användes trunkering på ordet nurs*. Sökorden som användes vid valda artiklar var 

Heart Arrest; Death, Sudden, Cardiac; Resuscitation, Cardiopulmonary; Resuscitation; 

Resuscitation Orders; Nurse Attitudes; Job Experience; Life Experience; Nurse; Attitudes 

samt Family. Fler synonymer användes till sökorden men gav inte fler artiklar.  

 

Begreppet närstående var en svårighet att översätta till engelska då det inte fanns någon bred 

betydelse. På engelska används ordet family för att förklara begreppet närstående vilket inte 

blev korrekt översättning till svenska. Anledningen till varför svårigheten med begreppet 

närstående uppstod var för att family med direkt översättning till svenska var familj. 

Begreppet närstående inkluderar även de med en nära relation och kontakt till varandra 

(Benzein et al., 2014). Begreppet relative är ett sökord som kunde ha använts som synonym 

till family för att få en bredare sökning. Begreppet relative användes inte då resultatet redan 

var färdigställt när sökordet påträffades. En anledning till varför författarna inte upptäckte 

begreppet relative tidigare i processen kunde vara på grund av att närståendes närvaro vid 

HLR beskrevs som family-witnessed resuscitation i artiklar. För att finna relevanta 

synonymer till utvalda begrepp användes CINAHL Heading’s i CINAHL och MeSH i 

PubMed (Forsberg & Wengström, 2013). Med hjälp av CINAHL Heading’s och MeSH kan 

sökningen underlättas då sökord, som artikelförfattare har använt för att beskriva sina artiklar, 

identifieras. Fritextsökning med olika kombinationer av begrepp och synonymer utfördes för 

att komplettera sökningen så att andra artiklar skulle upptäckas. Fritextsökning användes för 

att identifiera begrepp och synonymer som inte var inskrivna i CINAHL Heading’s eller 

MeSH (Willman et al., 2011). Sökord i MeSH och fritext lades samman i hopp om att hitta 

relevanta artiklar men gav inget resultat. Alla sökningar begränsades med peer-reviwed samt 

research article för att undvika att läsa igenom material som inte har blivit granskade. Då 
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antalet kvalitativa artiklar var få begränsades tidsperspektivet mellan åren 2000-framåt för att 

lättare hitta relevant forskning. 

 

För kvalitetsbedömning av de 12 funna artiklarna användes ett kvalitetsprotokoll utifrån 

SBU:s mall för kvalitativ forskningsmetodik (2014) som har redovisats i bifogad bilaga, vilket 

ökar trovärdigheten i studien. Artiklarna granskades enskilt för att få en bättre kvalité på 

bedömningen, för att sedan diskutera kvalitetsgranskningen av artiklarna tillsammans. En 

nackdel med bedömningen kunde vara att författarna till studien tolkade frågorna i 

granskningsprotokollet annorlunda, därför diskuterades frågorna tillsammans för enhetlig 

tolkning. SBU:s granskningsmall har begreppet patientupplevelser i rubriken. Eftersom 

frågorna i granskningsmallen inte har något med patientupplevelser att göra ansågs den 

lämplig att utgå från sjuksköterskornas upplevelser. Med hjälp av granskningsmallens 

kommentarer var det lättare att förstå frågorna för att få en så korrekt bedömning som möjligt. 

Bedömningssystemet som användes gav möjligheten att jämföra samt bedöma studiernas 

kvalitet genom att svara Ja, Nej, Oklart eller Ej tillämpligt (SBU, 2014). Om artiklarna 

svarade Ja på SBU:s kvalitetsgranskningsmalls frågor ansågs artikeln ha högre kvalitet. Nej, 

Oklart eller Ej tillämpligt försämrade kvaliteten av artikeln. SBU:s granskningsmall bygger på 

tidigare publicerat material av Willman et al. (2006) samt Bahtsevani (2008). Författarna 

granskade artiklarna var för sig för att sedan diskutera kvaliteten av artiklar tillsammans. 

Enligt Willman et al. (2006) erhöll artiklarna hög kvalitet om de besvarade Ja med 80–100 % 

av frågorna. Medelhög kvalitet var 70–79 % samt låg kvalitet var 60–69 %. Tre artiklar erhöll 

låg kvalitet som på grund av detta bestämdes av författarna att uteslutas.  

 

En manifest innehållsanalys tillämpades i studien för att minimera mängden egentolkning, 

vilket innebar att sjuksköterskornas uttryckta upplevelser togs direkt ur texten. Eftersom en 

viss tolkning av texten är svår att bortgå kan analysen innehålla latenta inslag, då texten var 

tvungen att översättas från engelska till svenska. Eftersom engelska och svenska inte har 

samma typ av ordförråd skulle det kunna förekomma en viss tolkning. För att undkomma 

tolkning översattes den engelska meningsenheten till svenska därför författarnas modersmål 

var svenska. Kondensering och kodning blev då lättare att utföra. Det kommer alltid 

förekomma någon typ av tolkning i en text med ett mer eller mindre djup förklarar Graneheim 

och Lundman (2004). Meningsenheterna översattes var för sig för att få en individuell 
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uppfattning för att sedan diskutera med varandra. Därefter kondenserades och kodades de 

översatta meningarna. Författarna kondenserade varandras översatta meningar för att kunna 

kontrollera varandras översättning samtidigt. Författarna underlättade underkategoriseringen 

genom att färglägga koderna. Att färglägga koderna var något som Graneheim och Lundman 

(2004) inte tog upp, men som valdes att utföras. Att färglägga koderna ansågs inte påverka 

Graneheim och Lundmans (2004) tillvägagångssätt. Efter att koderna färglades skrevs 

meningsenhet, översättning, kondensering samt kod ut och klipptes ut av en av författarna. 

Varje meningsenhet var numrerad med tillhörande artikel för att lättare hitta källan och 

meningsenheten. Meningsenhet, översättning, kondensering och kod lästes därefter igenom 

tillsammans och kategoriserades i olika högar som markerades med post-it-lappar. 

Tillvägagångssättet var inte heller något som Graneheim och Lundman (2004) beskrev men 

som ansågs förenkla processen utan att påverka innehållsanalysmallen. Efter att ha delat in 

högarna i kategorier kunde underkategorier lättare identifieras, precis som Graneheim och 

Lundman (2004) antydde. 

 

En problematik med det analyserade materialet kunde vara att majoriteten av artiklarna var 

från västvärlden. De två resterande artiklarna var från Sydafrika och Jordanien. Länderna från 

västvärlden var USA, England och Sverige vilket resulterar i att majoriteten av upplevelserna 

speglas från dem. Trots att artiklarna från Sydafrika och Jordanien var inkluderade kunde 

studien inte generalisas. Studien grundas på individers unika upplevelser, vilket inte går att 

generalisera i samma utsträckning som kan bekräftas av Eriksson (1991) samt Forsberg och 

Wengström (2013). Däremot anses en studie trovärdig om andra forskare kommer fram till 

samma resultat (Petersson & Lindskov, 2012), vilket författarna till studien gjorde. Ett 

problem kunde vara antalet artiklar som användes i resultatet. Få artiklar hittades, som 

inkluderade alla önskade krav, vilket begränsade antalet och variationen av länder. Däremot 

har samtliga utvalda artiklar liknande syfte som studien vilket gjorde det lättare att 

sammanställa resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskornas känslor i samband med närståendes närvaro var både positiva och negativa, 

men majoriteten av känslorna var negativa. Positiva känslor av närståendes närvaro vid HLR 
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är bekräftat i andra studier, men även där uttrycker majoriteten en negativ känsla (Köberich, 

Kalrtwasser, Rithaug & Abarran, 2010; Wacht, Dopelt, Snir & Davidovitch, 2010; Demir, 

2008; Leung & Chow, 2011). Sjuksköterskor upplevde en känsla av att bli fysiskt- eller 

psykiskt attackerade. HLR-situationen påverkar närståendes känslor vilket kan leda till fysisk 

aggressivitet som hindrar personalens handlingar (Köberich at al., 2010; Hassankhani, 

Zamanzadeh, Rahmi, Haririan & Porter, 2016). Närståendes aggressiva agerande är oftast 

riktat mot personal (ibid.). Resultatet bekräftar att det fysiska aggressiva agerandet kunde 

riskera sjuksköterskornas, och annan sjukvårdspersonals, säkerhet. Den psykiska 

påfrestningen kunde resultera i att sjuksköterskorna kände sig iakttagna och kritiserade av 

närstående. Den psykiska- och fysiska störningen upplevdes som negativt för att det kunde 

störa HLR-behandlingen genom att sjuksköterskorna var tvungna att byta fokus mellan patient 

och närstående. Det upplevdes då en känsla av otillräcklighet. Hassankhani et al. (2016) 

belyser att sjuksköterskor kunde förlora fokus när närstående närvarade och kunde bli oroliga 

och nervösa. Självförtroendet kunde också minska när närstående var i rummet på grund av 

känslan av otillräcklighet (ibid.). Enligt Pelzang (2010) innebär personcentrerad vård att inte 

endast utgå från patienten utan se till så att närstående också blir delaktiga i omvårdnaden. 

Det är sjuksköterskans ansvar att förmedla kunskap till närstående för att öka deras hälsa 

menar Eld (2014). Sjuksköterskornas upplevelser av närståendes psykiska- och fysiska 

påfrestning kan tyda på att kunskapen till närstående inte har nåts fram. Med tanke på att 

sjuksköterskorna känner en känsla av otillräcklighet på grund av ändrat fokus kan det bero på 

att behovet av den personcentrerade vården är uppmärksammad av sjuksköterskorna men 

finner inget utrymme att utföra den. 

 

Enligt Tudor, Berger, Polivka, Chelbowy och Thomas (2014) är psykiskt trauma hos 

närstående en faktor som sjuksköterskor oroade sig över. Det var framförallt den brutala 

bilden av HLR-behandlingen som sjuksköterskor upplevde som psykiskt påfrestande, på 

grund av att närstående fick närvara och bevittna detta (ibid.). Sjuksköterskor upplevde en oro 

för närståendes minnen av HLR som skulle påverka närstående negativt vilket även studien av 

Köberich et al. (2010) bekräftar. Enligt Hassankhani et al. (2016) kan HLR vara väldigt 

visuellt påfrestande. Sjukvårdspersonals handlingar kan vara förvirrande för närstående, då de 

inte förstår vad som händer. Sjuksköterskor upplevde att HLR kunde ge en dålig bild som 

påverkar deras minnen och kan leda till posttraumatisk upplevelse i framtiden (ibid.). 

Däremot svarar en studie av Meyers et al. (2004) att närstående inte har haft traumatiska 
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minnen av HLR-behandlingen två månader efter hjärtstopp (ibid.). Detta stämmer inte 

överens med vad sjuksköterskorna oroar sig över. Dialogen mellan sjuksköterskan och 

närstående bör underlättas för att parterna ska kunna förstå varandra och kunna dela sina 

kunskaper, vilket är nyckeln i personcentrerad vård bekräftar McCance och McCormack 

(2013). För att kontakten med närstående ska gynnas bör sjuksköterskan vara närvarande i 

mötet menar Prince-Paul och Kelley (2017). 

 

Sjuksköterskorna kände ett behov av att ha kontroll över situationen innan närstående fick 

närvara under HLR-behandlingen för att kunna stötta dem på bästa sätt vilket stämde överens 

med tidigare studier. Enligt Köberich et al. (2010) bör närståendes närvaro bedömas utefter 

hur lägligt det är för dem att närvara. Det visas att sjuksköterskor känner ett behov av kontroll 

för att kunna ha närstående närvarande (ibid.). Sjuksköterskorna ställde krav på närstående 

som avgjorde om de skulle få närvara eller inte. Närstående upplevdes ofta som ett störande 

moment under HLR-behandlingen. Tudor et al. (2014) bekräftar studiens resultat med att 

närståendes humör spelade roll om de skulle få närvara eller inte. Sjuksköterskor känner att 

det redan är så många inblandade i HLR-behandlingen och det skulle bli för trångt om 

närstående skulle närvara. Enligt Edvardsson (2010) utgår personcentrerad vård från att se 

individen i sitt sammanhang istället för att sätta sjukdomen i fokus. Att ha närstående 

närvarande ökar förutsättningarna för att närstående ska bli mer delaktiga i omvårdnaden. 

Trots att sjuksköterskor ställde krav på närstående för att närvara är närstående en viktig 

resurs för patienten (ibid.). Patienter som har varit med om HLR-behandling föredrog att ha 

närstående närvarande menar Eichhorn (2001).  

 

Visa närstående att sjuksköterskorna gör allt de kan upplevdes som viktigt. Närstående får en 

bättre förståelse över vad som görs och kan själva inse om HLR-behandlingen inte leder 

någonstans. Det blir då lättare för närstående att fatta ett beslut om fortsatt HLR- behandling 

eller om den bör avslutas. Detta styrks av andra studier som förklarar att närståendes 

bearbetning av sorg underlättas om de ser vad som görs för patienten (Tudor et al., 2014; 

Meyers et al., 2004). Även Lowry (2008) förklarar att närståendes närvaro var till en fördel då 

de kunde se hur patientens tillstånd förändras, att allt gjordes för patient samt att de kände sig 

mer delaktiga och var en i teamet. Närståendes närvaro gynnade den personcentrerade vården 

(ibid.). Köberich et al. (2010) svarar med att närståendes närvarande kunde underlätta beslut 
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om fortsättning eller avslutande av HLR. Sjuksköterskorna upplevde att det var lättare för 

närstående att acceptera döden om de var närvarande vid HLR-behandling. Närstående fick ett 

lugnt- och fridfullt avslut som hjälpte deras sorgeprocess, vilket gjorde det lättare att handskas 

med dem. Tudor et al. (2014) bekräftar att närståendes närvaro ledde till ett bättre avslut av 

patienten, vid misslyckad HLR-behandling.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att information, till närstående innan och under HLR-behandling, 

hade stor betydelse för att undvika trauma. Att förvarna närstående om vad de kommer se och 

vara med om inne i rummet var också viktigt enligt Köberich et al. (2010). Att ha närstående 

närvarande under HLR var även en betydelsefull funktion då de kunde dela med sig av 

information om patienten. Sjuksköterskornas agerande bekräftas, av Eldh (2014) samt 

McCance och McCormack (2013), genom att arbeta personcentrerat med närstående 

underlättar närståendes hälsa. Sjuksköterskorna upplevde en oro att närstående skulle 

missförstå handlingar vilket skulle resultera i att närstående inte skulle bli tillfredsställda. 

Tudor et al. (2014) förklarar att närstående kunde tro att personalen skadar patienten istället 

för att hjälpa den. Sjuksköterskor var även oroliga att personalens språk kunde förvirra 

närstående i och med att de inte förstår vad som händer (ibid.). Det bekräftar att 

sjuksköterskorna upplever att närstående bör informeras om vad som händer för att undvika 

trauma. 

 

Sympati uppstod hos sjuksköterskorna, under närståendes närvaro, som gjorde det mer möjligt 

att förstå deras sörjande. Sympati uttrycktes som ångestfyllt då det kunde påverka 

sjuksköterskans profession. Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Phillips och Wilson (2016) 

förklarar att ta hand om sörjande närstående, efter patientdöd, är en av de svåraste uppgifterna 

för sjuksköterskor. De tenderade att sätta sig in i närståendes situation. Sjuksköterskor var 

oroliga över att inte kunna kontrollera sina egna känslor samt känna sig otillräckliga på grund 

av patientens bortgång (ibid.). För att hantera känslor av skuld, misslyckande och oförmåga 

att möta existentiella frågor från närstående, kunde sjuksköterskorna inge falska hopp med att 

utföra HLR trots att det var meningslöst. Hogan (2016) samt McCance och McCormack 

(2013) menar att med hjälp av en fungerande dialog mellan parterna kan bästa möjliga beslut 

fattas, för att gynna både patient och närstående (ibid.). Genom att inge falska förhoppningar 

till närstående kan inte dialogen mellan sjuksköterska och närstående utvecklas.  
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Ett samband mellan tidigare erfarenhet av att ha närvarande närstående vid HLR och negativa 

känslor kan identifieras. Studien visar att sjuksköterskorna som var mest negativa till 

närståendes närvaro var i artiklarna från Jordanien och Sydafrika. Sjuksköterskorna i studien 

från Sydafrika hade minst erfarenhet av närståendes närvaro. Ytterligare en studie från 

Jordanien understryker att majoriteten inte hade någon erfarenhet eller policy av närståendes 

närvaro under HLR (Hayajneh-Feral, 2015). Sjuksköterskorna i de vetenskapliga artiklarna 

från USA, England och Sverige hade mer erfarenhet av närstående närvaro vid hjärtstopp. 

Resultatet kan bekräftas med en studie av sjuksköterskor i Europa, där hälften av dem hade 

erfarit en HLR-behandling när närstående var närvarande (Axelsson, 2010). En uppmärksam 

skillnad av upplevelser mellan länderna i denna studie är hur väl utvecklade de är. Enligt 

Förenta Nationernas (FN, 2017) utvecklingsprogram är Jordanien och Sydafrika mindre 

utvecklat än USA, England och Sverige i Human Development Index (HDI).  

 

För att närståendes behov ska bli bemött på ett värdefullt sätt behövs dialogen så att 

förståelsen mellan alla parter underlättas menar McCane och McCormack (2013). Det blir på 

så sätt enklare att fatta beslut så att system och processer fungerar bättre (ibid.). 

Sjuksköterskorna känner behov av kontroll och en känsla av otillräcklighet vilket speglar var 

sjuksköterskan brister i den personcentrerade vården. Pelzang (2010) menar att 

personcentrerad vård ska få personen i fråga så delaktig som möjligt i vårdandet. Det är när 

terapeutiska relationer skapas som personen kan utvecklas och formas, vilket är betydelsefullt 

(McCormak et al., 2010). Genom att sjuksköterskor nekar närståendes närvaro kan inte 

relationen skapas och det kommer förvärra närståendes redan traumatiska situation. 94–100 % 

av närstående, som har varit närvarande under ett hjärtstopp, skulle vilja närvara igen på 

grund av de positiva effekterna som medförde till deras lidande (Belanger & Reed, 1997; 

Doyle et al., 1987; Meyers, 2004; Axelsson et al., 2006).  

 

Mötet med närstående kan vara avgörande om en närstående ska orka gå vidare i livet (Arman 

& Rehnfeldt, 2006). Enligt Axelsson et al. (2012) har närstående ett behov av att tala om det 

som händer, därför är det extra viktigt för sjuksköterskan att finnas där för närstående. Arman 

och Rehnfeldt (2006) fortsätter med att det är viktigt att kunna se och acceptera närståendes 

känslor och reaktioner. Detta kan med hjälp av sjuksköterskans kunskap underlättas menar 
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Eldh (2014). Sjuksköterskors relation till närstående var viktig, trots den korta tidsperioden 

med dem, för att de känner att närstående inte behöver gå igenom den traumatiska 

upplevelsen ensam. De behöver någon som är där, tröstar dem och ta hänsyn till deras behov. 

En nära relation upplevdes hjälpa närstående under deras sörjande. Sjuksköterskorna kan 

identifiera att en personcentrerad vård är nödvändig för närstående, vilket Eldh (2014) kan 

bekräfta. Sjuksköterskan har kunskap om omvårdnad vilket kan bidra till ökad hälsa för 

närstående. 

 

Slutsats 
Upplevelsen för sjuksköterskorna då närstående var närvarande vid hjärtstopp var individuell. 

Även om vissa sjuksköterskor var positivt inställda till närståendes närvaro, med vetskap om 

att närståendes sorgeprocess förbättrades och att närstående visade uppskattning till 

sjuksköterskorna, var känslan av att de stör mer uppmärksam. Sjuksköterskorna var både 

oroliga för sig själva och närstående. Hjärtstopp är ett tillstånd som kräver mycket fokus på 

patienten och därför kände sig sjuksköterskorna otillräckliga för att tillfredsställa närståendes 

behov. Vidare forskning angående omvårdnad av närstående underlättar sjuksköterskans 

kompetensområde. Med hjälp av en sammanställning om vad närstående upplever kan 

kliniska kunskaper för sjuksköterskor tillämpas. Det krävs mer forskning för att öka 

förståelsen kring problematiken om sjuksköterskors delade meningar av närståendes närvaro 

vid hjärtstopp. Samband mellan sjuksköterskors erfarenhet och inställning till närståendes 

närvaro vid hjärtstopp identifierades och bör utforskas mer. En djupare förståelse av 

sjuksköterskors syn på närståendes närvaro vid hjärtstopp kommer då uppnås vilket även 

gynnar den personcentrerade vården.  
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Självständighet 
Arbetet har utförts av Hanna Forsman och Anton Ljunggren. Artikelsökningen gjordes enskilt 

och likaså innehållsanalysen, förutom underkategorier och kategorier som gjordes 

gemensamt. Inledningen är skriven av Hanna F. Bakgrunden delades upp där Anton L. 

beskrev hjärtstopp, hjärt- och lungräddning, personcentrerad vård, närstående samt en del av 

sjuksköterskans ansvar för närstående under HLR. Hanna F. beskrev upplevelse, 

sjuksköterskans kompetensområde, resterande av sjuksköterskans ansvar för närstående under 

HLR samt sjuksköterskans kompetensområde inför HLR-behandling. Metoden har skrivits 

främst av Anton L. Resultatet skrevs tillsammans. Båda författarna har ansvarat för bilagorna. 

Metoddiskussionen skrevs främst av Hanna F. men som justerades av Anton L. vilket han 

även gjorde i inledningen. Resultatdiskussion och slutsats skrevs gemensamt av författarna. 

Allt material har bearbetats och diskuterats tillsammans. 
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Bilaga 1. Databassökningar  
Sökningarna i Cinahl avgränsades med peer-reviewed, reasearch article, 2000–2017 samt 
English language 

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext- 

artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S 1: (MH ”Heart 
Arrest”) OR (MH 
”Death, Sudden, 
Cardiac”)  

2017-10-11 4243 0 0 0 

S 2: (MH ”Resuscitation, 
Cardiopulmonary”) OR 
(MH ”Resuscitation”) 

2017-10-11 3909 0 0 0 

S 3: S1 OR S 2 2017-10-11 6598 0 0 0 

S 4: (MH ”Family”) 2017-10-11 9716 0 0 0 

S5: (MH ”Nurse 
Attitudes”) 

2017-10-11 7237 0 0 0 

S 6: (MH ”Job 
Experience”) OR (MH 
”Life Experience”) 

2017-10-11 10275 0 0 0 

S 7: S 5 OR S 6 2017-10-11 16702 0 0 0 

S 8: S 3 AND S 4 AND S 
7 

2017-10-11 37 37 7 4 

 

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext- 

artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S 1:  
(MH "Nurse Attitudes")  

2017-10-11 23382 0 0 0 

S 2:  
(MH ”Resusciation, 
Cardiopulmonary”) 

2017-10-11 9829 0 0 0 

S 3: S1 AND S2 2017-10-11 64 54 1 1 
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Sökordskombinationer Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext- 

artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S 1:  
(MH "Heart Arrest")  

2017-10-11 10807 0 0 0 

S 2:  
(MH ”Family”) 
 

2017-10-11 32564 0 0 0 

S 3:  
(MH "Resuscitation, 
Cardiopulmonary")  

2017-10-11 9829 0 0 0 

S 4: S1 AND S2 AND S3 2017-10-11 18 18 1 1 

 

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S 1: (MH 
"Resuscitation") OR 
(MH "Resuscitation, 
Cardiopulmonary") OR 
(MH "Resuscitation 
Orders") 

2017-10-12 26,008 0 0 0 

S 2: (MH life 
experiences) OR (MH 
job experience) 

2017-10-12 24,732 0 0 0 

S 3: S1 AND S2 2017-10-12 65 65 
 

8 1 

 

Fritextsökningar i CINAHL 

Sökningarna avgränsades med peer-reviewed, reasearch article, 2000–2017 samt English 
language. 

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S 1: Heart arrest AND 
family AND nurse AND 
attitudes 

2017-10-18 7 7 6 2 
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Bilaga 2. Granskningsprotokoll 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 
kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  
problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 
e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 
sammanhang (kontext)? 

 
g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 
Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

Titel Författare/
år/land 

Syfte Metod/urval Resultat Kvalit
et 

Balancing 
between closeness 
and distance: 
emergency 
medical service 
personnel's 
experiences of 
caring for families 
at out-of-hospital 
cardiac arrest and 
sudden death 

Författare: 
Anders 
Bremer, 
Karin 
Dahlberg, 
Lars 
Sandman 
 
År: 2012 
 
Land: 
Sverige 

Syftet var att 
analysera 
sjukvårdspersonale
ns erfarenheter av 
att vårda 
närstående när 
patienter lider av 
hjärtstopp och 
plötslig död. 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie 
 
Urval: 9 
sjuksköterskor 
och 1 läkare 

Fyra teman 
sammanställdes; Känsla 
av otillräcklighet på 
grund av utökat ansvar i 
professionen gällande 
omhändertagandet av 
närstående, balansera 
logiskt ansvarsförande 
med emotionellt 
ansvarstagande angående 
beslutsfattande, 
identifiering med 
närstående är grunden för 
existentiell flexibilitet 
samt undanflykt, styrkor 
och svagheter av kunskap 
baserad på erfarenhet. 

Medel
hög 

Care, compassion 
and competence 
in critical care: A 
Qualitative 
exploration of 
nurses’ 
experience of 
family witnessed 
resuscitation. 

Författare: 
Justin 
Monks, 
Maria Flynn 
 
År: 2014 
 
Land: 
England 

Syftet var att 
utforska 
intensivvårdssjuksk
öterskors 
upplevelser av 
patientens familjs 
närvarande vid 
återupplivning. 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie 
 
Urval: 6 
sjuksköterskor 

De tre huvudkategorierna 
var utmanande expertis, 
stärka relation samt ur 
närståendes ögon.  

Hög 

Family Presence 
During 
Resuscitation and 
Invasive 
Procedures: The 
Nurse Experience 

Författare:  
Juleann H. 
Miller, 
Anne Stiles 
 
År: 2009 
 
Land: USA 

Syftet var att förstå 
sjuksköterskors 
erfarenheter som 
handskas med 
familjer under 
återupplivning och 
intensivvård. 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie 
 
Urval: 17 
sjuksköterskor 

Fyra teman 
sammanställdes; skapa 
tillit, engagera familjen, 
accepterande samt en 
medveten inställning. 
 

Hög 

3. Health 
professionals' 
perceptions 
regarding family 
witnessed 
resuscitation in 
adult critical care 
settings. 

Författare:  
Ibrahim 
Bashayreh, 
Ahmad 
Saifan, 
Abdul-
Monim 
Batiha, 

Syftet var att förstå 
vårdpersonals 
uppfattningar om 
närståendes närvaro 
vid återupplivning 
på 
intensivvårdsavdel
ningar i Jordanien. 

Metod: Kvalitativ 
semistrukturerad 
intervjustudie 
 
Urval: 31 
sjukvårdspersonal 

Vårdpersonalen kände 
mer stress under 
närståendes närvarande, 
rädsla för verbala och 
fysiska påhopp från 
närstående. Den största 
oron hos vårdpersonalen 
var den traumatiska 

Hög 
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Stephen 
Timmons, 
Stuart Nairn 
 
År: 2015 
 
Land: 
Jordanien 

psykologiska effekten på 
närstående vid 
återupplivning. 

4. “It's Just What 
We Do”: A 
Qualitative Study 
of Emergency 
Nurses Working 
with Well-
Established 
Family Presence 
Protocol. 

Författare:  
Elinar 
Lowry 
 
År: 2012 
 
Land: USA 

Syftet var att 
tydliggöra 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
familjens närvaro 
på en 
akutavdelning med 
hjälp av ett 
protokoll. 

Metod: 
Deskriptiv 
kvalitativ 
intervjustudie 
 
Urval: 14 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna tycker 
att protokollet hjälper 
dem och alla föredrog att 
ha med familjen vid 
återupplivning för att 
kunna hjälpa de 
inblandade i situationen 
så mycket som möjligt. 

Medel
hög 

Nurses' beliefs 
about family 
presence during 
resuscitation 

Författare:  
Allison 
Knot, 
Carylon C. 
Kee 
 
År: 2005 
 
Land: USA 

Syftet var att 
utforska 
uppfattningar och 
erfarenheter av 
sjuksköterskor som 
vårdar alla typer av 
patienter oavsett 
ålder i olika akuta 
situationer, 
inkluderande 
akutmottagning, 
hjärtintensiven, 
intensivvårdsavdel
ning och BB. 

Metod: 
Deskriptiv 
kvalitativ 
intervjustudie 
 
Urval: 10 
sjuksköterskor 

Fyra teman 
sammanställdes; 
villkoren för hur 
närståendes närvaro är ett 
alternativ, använda 
närståendes närvaro för 
att kräva ett 
beslutsfattande, 
personalens känslor av 
att bli bevakad samt 
närståendes närvaro 
inverkan på en familj. 

Hög 

Registered nurse 
and health care 
chaplains’ 
experiences of 
providing the 
family support 
person role during 
family witnessed 
resuscitation 

Författare:  
Jayne 
James, Elita 
Cottle, 
Reverende 
Debbie 
Hodge 
 
År: 2011 
 
Land: 
England 

Syftet var att 
fastställa 
erfarenheter av 
sjuksköterskor och 
pastor i deras 
uppgift att ta hand 
om närstående som 
är närvarande vid 
återupplivning. 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie 
 
Urval: 4 
sjuksköterskor 
och 3 präster 

Understryker vikten av 
hur viktigt det är att 
närstående får det bästa 
stöd som möjligt vid ett 
hjärtstopp. Sju kategorier 
sammanställdes; 
Bedömning, hantera val, 
navigera platsen nära 
men inte i vägen, 
pågående samtal, komma 
till ro om döden, konflikt 
samt stöd. 

Hög 

Swedish 
ambulance 
nurses' 
experiences of 
nursing patients 
suffering cardiac 
arrest. 

Författare:  
Ricard 
Larsson, 
Åsa 
Engström 
 
År: 2012 

Syftet var att 
beskriva 
ambulanssjuksköter
skors erfarenheter 
vid omvårdnad av 
en patient med 
hjärtstopp. 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie 
 
Urval: 7 
sjuksköterskor 

Ambulanssjuksköterskor
na tog upp sex kategorier 
sammanfattningsvis; 
Förberedelser för okänd 
situation, att genomföra 
HLR, hjälp med 
bröstkompressioner, ta 

Hög 
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Land: 
Sverige 

hand om närstående, att 
hamna i etiskt krävande 
situationer samt 
reflektera över ens egna 
arbete och uppföljning. 
Huvudsaken är att sträva 
efter att rädda personers 
liv och fatta rätt beslut. 

2. Witnessed 
resuscitation -- 
exploring the 
attitudes and 
practices of the 
emergency staff 
working in Level 
I Emergency 
Departments in 
the province of 
KwaZulu-Natal. 

Författare:  
Goodenoug
h TJ, 
Brysiewicz 
P 
 
År: 2003 
 
Land: 
Sydafrika 

Syftet var att 
undersöka 
vårdpersonalens 
attityder och praxis 
av återupplivning 
med vittnen i nivå 
1 akutmottagningar 
i provinsen av 
KwaZulu-Natal. 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie 
 
Urval: 4 
sjuksköterskor 
och 2 läkare 

Fyra teman 
sammanställdes; Den 
utvärderande 
komponenten av 
vårdpersonalens 
attityder, den kognitiva 
komponenten av 
vårdpersonalens 
attityder, den 
beteendemässiga 
komponenten av 
vårdpersonalens attityder 
samt akutsjukvårdens 
utförande.   

Hög 
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Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkate
gori 

Kategori 

”It is such an aggressive 
act… we were doing CPR, 
his chest was clicking… 
you were feeling 
sick…with the family 
present as well.” 
 

“Det är verkligen 
en aggressiv 
handling… vi 
gjorde HLR, hans 
bröst klickade… 
du kände dig illa 
mående… när 
närstående var 
närvarande 
dessutom. 

HLR är en 
aggressiv 
handling, 
närstående var 
närvarande 
 

Aggressiv 
handling 
bevittnas 
 

Rädsla för 
närståendes 
upplevelser 
av obehag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Most respondents express 
concern that family 
members may retain 
memories of their loved 
one not as the person was 
in life but as the person 
was during resuscitation – 
surrounded by chaos and 
confusion. 

De flesta 
respondenterna 
uttryckte en oro 
för att närstående 
kan inte bevara 
minnen av deras 
älskade som 
personen som var 
i deras liv utan 
som personen var 
under HLR – 
omringad av kaos 
av förvirring. 

Oro över 
närstående 
skulle bevara 
hemska 
minnen. 

Oro för 
närståendes 
minnen 

“I feel like [family] should 
be there, not only for the 
patient, but so that they 
can see what we’re doing 
for them…” 

”Jag tycker att 
(närstående) ska 
vara där, inte bara 
för patienten, men 
så de kan se vad 
vi gör för dem...” 

Närstående ser 
vad vi gör för 
dem 

Se 
sjuksköterska
ns prestation 

Närståendes 
insikt av 
HLR-
behandling 
 
 
 

Lättnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There were advantages to 
having relatives present, as 
they could explain what 
had happened, give a 
detailed history of the 
person, fetch current 
medication and 
identification, and also 
take part in what was 
happening. 

Det var fördelar 
med att ha 
närstående 
närvarande, då de 
kunde förklara 
vad som har hänt, 
ge en detaljerad 
historia av 
personen, hämta 
aktuell medicin 
och identifikation, 
och också 
medverka i vad 
som händer. 

Närstående 
kan dela 
information 
och medverka. 

Dela 
information 
och 
medverka 

Kunskapens 
betydelse 
för att 
underlätta 
kommunika
tionen 
mellan 
sjukskötersk
a och 
närstående 
 

“…I think they need to “…Jag tror de Behöver någon Behöver Sjuksköters Ansvar 
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have someone standing 
there with them that can 
answer questions and that 
can be answer questions 
and that can be their 
support.” 

behöver någon 
som star där med 
dem och kan 
svara på frågor 
och kan stötta. 

som stöttar stöttning kans behov 
av att skapa 
relation 
med 
närstående 

…the nurses described a 
sense of responsibility for 
guiding relatives through a 
traumatic experience, … 

…sjuksköterskorn
a beskrev ett sorts 
ansvar för att leda 
närstående genom 
en traumatisk 
upplevelse, … 

Ansvar för att 
leda 
närstående 
genom en 
traumatisk 
upplevelse. 

Ansvar för 
närstående 

Sjuksköters
kans behov 
av att skapa 
relation 
med 
närstående 

 

 


	Sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro vid hjärtstopp En litteraturstudie
	Inledning
	Bakgrund
	Hjärtstopp
	Hjärt- och lungräddning
	Närstående
	Upplevelse
	Sjuksköterskans kompetensområde
	Sjuksköterskans ansvar för närstående under HLR
	Sjuksköterskans ansvar att informera närstående
	Rättigheter

	Personcentrerad vård

	Syfte
	Metod
	Urval
	Datainsamling
	Kvalitetsgranskning
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	Resultat
	Oro
	Närståendes närvaro stör HLR-behandlingen
	Osäkerhet av närståendes närvaro
	Närståendes upplevelser av obehag

	Ansvar
	Sjuksköterskornas känsla av kontroll innan närstående närvarar under HLR
	Sjuksköterskans behov av att skapa relation med närstående

	Lättnad
	Närståendes insikt av HLR-behandling
	Kunskapens betydelse för att underlätta kommunikationen mellan sjuksköterska och närstående


	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Slutsats
	Självständighet
	Referenser
	Bilaga 1. Databassökningar
	Bilaga 2. Granskningsprotokoll
	Bilaga 3. Artikelöversikt
	Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys

