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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 människor av hjärtstopp utanför sjukhus i 

Sverige. Många av de som drabbas befinner sig i hemmet där de i många fall har 

närstående runt sig. Det finns dock idag begränsade kunskaper om vad närstående 

tänker, känner eller hur de reagerar när en familjemedlem drabbas av plötsligt 

hjärtstopp. Syfte:  var att beskriva hur närstående upplever sig omhändertagna av 

vårdpersonalen när en familjemedlem drabbas av hjärtstopp. Metod: Sökningarna efter 

artiklar utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Forsberg och 

Wengströms granskningsmall användes för att kvalitetgranska studierna. Materialet 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys beskriven i Forsberg och 

Wengström. Det var totalt nio vetenskapliga artiklar som analyserades varav sju 

kvalitativa, en kvantitativ och en som var både kvalitativ och kvantitativ. Resultat: 

Analysen resulterade i fyra teman; behovet av information, närståendes upplevelser av 

samspelet med vårdpersonal, betydelsen av stöd från vårdpersonalen och närståendes 

upplevelser av hopp och tillit. Slutsats: i strävan efter att utveckla omhändertagande av 

närstående kan vårdpersonal medvetet för att förbättra information, ge fysisk kontakt 

genom beröring och omfamning.  
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1 Inledning 
 

Under våra VFU-placeringar och fältstudier har vi noterat att de närstående ibland 

hamnar i bakgrunden av den akut sjuka patienten. När en familjemedlem blir allvarligt 

sjuk är det många närstående som snabbt åsidosätter sina egna behov och lägger allt 

fokus på sin familjemedlem. Vissa närstående kan ge sken av att inte behöva något 

omhändertagande medan andra närstående säger rakt ut vad de vill ha för hjälp. 

Forskning har visat att närstående till patienter som avlidit är en högriskgrupp för att 

senare utveckla fysisk och psykisk ohälsa (Zalenski, Gillum, Quest & Griffith, 2006). 

Genom ett bra omhändertagande från vårdpersonalen finns det möjlighet att underlätta 

för de närstående både i nuet och i framtiden. Vårdpersonalens omhändertagande i 

första kontakten är viktig för närståendes fortsatta uppfattning om vården och vägen 

mot välbefinnande. Därför är detta ett intressant ämne för oss och vi vill med denna 

litteraturstudie öka våra kunskaper om hur vi som blivande sjuksköterskor genom ett 

omhändertagande kan skapa en bra upplevelse för de närstående.  

 

2 Bakgrund  

2.1 Hjärtstopp 

Varje år drabbas cirka 10 000 människor av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Många 

av de som drabbas befinner sig i hemmet där de i många fall har närstående runt sig. 

Personer som drabbas av hjärtstopp kan vara vilka som helst. De behöver inte ha någon 

hjärtsjukdom för att drabbas av hjärtstopp och många av de som drabbas är tidigare 

friska. Det är svårt att identifiera vilken grupp av personer som ligger i riskzonen för att 

drabbas av hjärtstopp. Överlevnadsstatistiken efter ett hjärtstopp har visat sig vara låg 

och av de drabbade överlever ungefär 500 människor årligen (Herlitz, 2011). Chansen 

att överleva ett hjärtstopp ökar betydligt när de är bevittnade. Då kan livsräddande hjärt- 

och lungräddning oftast påbörjas tidigare och ambulans tillkallas till platsen. Landets 

allmänna hälso- och sjukvård arbetar tillsammans med HLR-rådet med ett gemensamt 

mål att försöka förbättra överlevnaden hos människor som har drabbats av plötsligt 

hjärtstopp.  I arbetet ingår bland annat att utbilda landets befolkning i hjärt- och 

lungräddning. Effekten av detta arbete är att betydligt fler människor får kunskap i hjärt- 

och lungräddning samt kunna hantera en hjärtstartare, så kallad defibrilator, och därmed 

vet hur de ska agera när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp. För att överleva ett 
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hjärtstopp behöver familjemedlemen återfå en stabil cirkulation och enligt HLR-rådet 

förklaras det som: tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering. Efter fem minuter 

börjar familjemdlemenen redan få obotliga skador av den syrebrist som orsakas av 

hjärtstoppet. Döden är nästan oundviklig efter femton minuter oavsett vilka 

räddningsinsatser som sätts in. Den viktigaste och den enda botande behandlingen för 

majoriteten som drabbas av hjärtstopp är en elektrisk chock genom hjärtat med en så 

kallad hjärtstartare. Den avgörande faktorn för chansen till överlevnad har visat sig vara 

tiden mellan hjärtstopp och defibrillering. Tidigare har den enda möjligheten i Sverige 

varit att föra fram en sådan hjärtstartare till patienten via ambulansfordon (ibid). Idag 

finns det 6 468 hjärtstartare registrerade runt om i hela Sverige vilket medför att 

allmänheten har större möjlighet att utföra hjärt- och lungräddning med hjälp av en 

hjärtstartare (Zoticus Medical, 2013). De senaste åren har tiden från larm till 

defibrillering dessvärre ökat, trots att placeringen av hjärtstartare har förbättrats då det 

finns i räddningsfordon såväl på allmänna platser (Herlitz, 2011).  Det pågår mycket 

forskning för att försöka klargöra vilka som riskerar att drabbas av hjärtstopp. Mindre 

intresse har riktats mot det stöd närstående är i behov av efter att deras familjemedlem 

drabbats av ett hjärtstopp (Wisten, Svensson & Herlitz, 2009). 

 

2.2 Familjefokuserad omvårdnad 
 

Vårdpersonalen kan välja att se familjen som ett system. Mänskliga relationer utvecklas 

som system där alla påverkar varandra och helheten är mer än delarna. Om det uppstår 

en förändring i systemet påverkas de övriga delarna (Öqvist, 2008). Inom 

familjefokuserad omvårdnad används ett systemiskt tänkande som inriktar sig på 

samspel och relationer i familjen. Ett systemteoretiskt förhållningssätt innebär att 

människan gör ett försök att förstå världen som ett sammanhängande kretslopp av 

helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster (Wright, Watson & Bell, 

2002). Tanken med systemteoretiskt förhållningssätt är att lyfta fram familjens egna 

resurser, dialogen mellan sjuksköterskan och de närstående grundas på en icke-

hierarkiskt samspel (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). En grundtes inom 

systemteorin är att familjen utgör ett system som består av individer. Dessa har 

tillsammans specifika egenskaper som är annorlunda mot de enskilda medlemmarnas 

egenskaper. Genom att vårdpersonalen försöker förstå familjers upplevelser av 

situationen, kan vi även göra familjen medvetna om sina egna resurser. Närståendes 

föreställningar påverkar hur de hanterar och anpassar sig efter ohälsa och sjukdom ur 
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den specifika situation som har uppstått.  Det är naturligt för människan att ha 

föreställningar. Det är genom individuella föreställningar som det skapas en personlig 

syn på händelser. Således kan människan hantera liknande händelser på ett bättre sätt.  

Familjers och enskilda individers föreställningar blir aldrig så hotade, bekräftade eller 

ifrågasatta som när ohälsa eller sjukdom uppstår. En närståendes föreställningar om 

sjukdomsdiagnoser inverkar på deras öppenhet för olika uppfattningar om behandling 

och tillfrisknande. Omhändertagandet av närstående påverkas också av vårdpersonalens 

egna och professionella föreställningar (ibid).  

 

2.3 Sjuksköterskans kompetens  
 

Enligt högskoleförordningen (1993:100) ska sjuksköterskan ha förmåga att tillämpa sitt 

kunnande i olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och 

gruppers behov samt identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och 

förebyggande arbete.  Legitimerade sjuksköterskor ska utgå ifrån en holistisk 

människosyn samt ha förmågan att kommunicera med närstående på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt. Således ska sjuksköterskan i dialog med närstående ge stöd, 

information och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vården 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

Tidigare forskning har visat att ordlösa möten och korta möten med vårdaren kunde 

skapa en känsla av att vara sedd och bekräftad (Frid, 2002). Det finns dock idag 

begränsade kunskaper om vad närstående tänker, känner eller hur de reagerar när en 

familjemedlem drabbas av plötsligt hjärtstopp. Från Sverige finns det endast enstaka 

studier publicerade rörande detta ämne (Herlitz, 2011). Sjuksköterskans arbete ska 

grundas på en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra alla 

kompetensområden (Socialstyrelsen, 2005). I kompetensbeskrivningen står det också att 

sjuksköterskan i dialog med de närstående ska kunna vägleda och ge stöd för att skapa 

delaktighet i vård och behandling samt förvissa sig om att närstående förstår den givna 

informationen. Med en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt menas att 

sjuksköterskan skall utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn 

samt visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. 

Sjuksköterskan skall se människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart inrikta sina 

insatser på patientens sjukdomstillstånd. Detta innebär att sjuksköterskan ska ha 

förmågan att kunna identifiera de närståendes informationsbehov och kunna ge 
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individuell information (ibid). Genom att sjuksköterskan skapar en god relation till de 

närstående ges det möjlighet att stötta dem under kritiska perioder bland annat genom 

att vara nära, trösta och använda beröring (Söderström, Benzein & Saveman, 2003). 

 

2.4 Bemötande 
 

I mötet med närstående är det betydelsefullt att sjuksköterskan kan bygga upp en känsla 

av tillit i den nya relationen (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003). Det är även av vikt att 

visa respekt, empati och försöka ta del av personens känslor. De begrepp som är 

centrala i bemötandet är vänlighet, respekt, tonfall, människosyn, värme och 

engagemang. Tidigare forskning har visat att sjuksköterskans förhållningssätt, deras ord 

och handlingar blev betydelsefulla för de närstående (Frid, 2002). Bemötande kan också 

beskrivas som hur vårdaren tar emot en patient eller närstående, hur vi använder vårt 

kroppsspråk, hur vi möter människor genom att se dem i ögonen, hur vi hälsar, vår 

kroppsposition i förhållande till dem. Bemötande är ett mellanmänskligt samspel som 

handlar om den inställning personerna har till varandra och som bland annat visar sig 

genom ord, ansiktsuttryck, gester och handlingar (SOU 1995:159). Bemötandet grundar 

sig på empatisk förmåga och kommunikation och handlar om själva förhållningssättet 

gentemot närstående. Mathisen (2005) var av den uppfattningen att ett gott bemötande 

av närstående är en betydelsefull del som ingår i en fullgod vård genom att visa 

lyhördhet utifrån ett andligt, psykiskt, fysiskt och socialt perspektiv.  

 

2.5 Närstående till akut sjuka 
 

Sjuksköterskan möter närstående dagligen inom sjukvården. Första mötet mellan 

sjuksköterska och närstående är grunden till ett bra omhändertagande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Under 1900-talet krävde god vård mer tillgång till stora och 

specialiserade institutioner (Qvarsel, 1991). Närstående hamnade ofta utanför och fick 

därmed en passiv roll i relation till sin sjuka familjemedlem. I dagsläget sker vården och 

omsorgen alltmer i hemmet samt att sluten sjukhusvård har blivit kortare. Således kan 

detta leda till att närstående i allt större omfattning själva ansvarar för vården av sina 

sjuka, gamla och handikappade. I vården befinner sig patienten i fokus, men det finns 

ingen motsvarande situation för att integrera närstående (Kirkevold & Strömsnes Ekern, 

2002). När en person drabbas av en akut, kritisk sjukdom blir tillvaron för de närstående 

fullständigt kaotisk och de lever i stor ovisshet (Sand, 2002). Närstående har alltid haft 
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ett meningsfullt ansvar för att ta hand om och hjälpa dem som är sjuka. Frånsett var 

människan har befunnit sig, om det var i utvecklade samhällen eller outvecklade, har 

människor alltid ställt upp och hjälpt varandra (Jeppsson Grassman, 2003).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2004) definieras närstående som en person som den enskilda 

patienten anser sig ha en nära relation till. En närstående kan vara maka/make, partner, 

föräldrar, barn, annan släkting men även en vän eller granne (Dahlberg & Segesten, 

2010). I den aktuella studien används begreppet närstående istället för anhörig eftersom 

begreppet närstående ger en bredare association till patientens närmaste sociala nätverk. 

Genomgående i den aktuella studien läggs fokus på de närståendes upplevelser av 

situationen, familjemedlemmen är den person som drabbats av hjärtstoppet. 

 

2.6 Teoretisk referensram – Joyce Travelbees omvårdnadsfilosofi 
 

Joyce Travelbees teoretiska modell beskriver mellanmänskliga möten. Vid hjärtstopp 

möter de närstående vårpersonal och de mellanmenskliga möterna blir då mycket 

betydelsefulla. Sjuksköterskan kan få en förståelse för individens situation om hon har 

förmågan att gå utanför sig själv och se den andra människan för den han är. Som 

sjuksköterska är det viktigt att inte tolka individen utifrån tidigare erfarenheter. 

Grundförutsättningen för att skapa en mellanmänsklig relation är att sjuksköterskan kan 

känna empati, dvs. har förmågan att kunna gå in och dela en annans individs 

upplevelser. Således kan sjuksköterskan öka sin förståelse för individens tankar och 

känslor. Travelbee menar att förståelsen av vad som händer mellan en närstående och en 

sjuksköterska, är viktig för att kunna förstå vad omvårdnad är och bör vara. Upplevelsen 

av interaktionen upplevs olika vilket kan medför olika konsekvenser för de anhöriga 

(Kirkevold, 2000). Travelbees definition av omvårdnadsbegreppet är att ”omvårdnad är 

en mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern hjälper en 

individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom 

och lidande och vid behov, att finna en mening i dessa upplevelser” (Kirkevold, 2000, s 

130).   

 

Travelbee utgår från den närstående som en unik individ, vilket innebär att fästa vikt vid 

individens egen upplevelse av sin situation samt att visa respekt och engagemang 

gentemot den behövande. Travelbees teori grundas på en existentialistisk åskådning 

vilket bygger på viktiga begrepp. De viktigaste begreppen är människan som en egen 
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individ, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation (ibid). Enligt 

Travelbee (1971) krävs särskilda färdigheter och bestämda förutsättningar för att kunna 

upprätthålla en bra kommunikation. Sjuksköterskan behöver kunskap och erfarenheter i 

att använda sig av kommunikationen på ett lämpligt sätt. Genom att sjuksköterskan 

medvetet använder sin kunskap rörande kommunikation är det detsamma som att 

sjuksköterskan använder sig själv som ett instrument.  Detta kräver självinsikt, 

förståelse för människans handlingar, empati och kunnande att tolka egna och andras 

handlingar och vidta åtgärder på ett produktivt sätt. Sjuksköterskan måste därmed 

använda sig av ett professionellt och intellektuellt tillvägagångssätt. Detta gör 

sjuksköterskan genom att konsekvent använda sin kunskap och förståelse.  

 

Varje människa reagerar på olika lika sätt i en traumatisk situation. Således finns det 

likheter som till exempel aggression och sorg. Travelbee beskriver två viktiga 

reaktionssätt som hon anses är betydelsefulla; ”varför just jag”? och ”varför inte jag”? 

(Kirkevold, 2000). Den först nämnda reaktionen är vanligast enligt Travelbee. Den 

anhörige förstår inte varför han har drabbats av lidandet och har väldigt svårt att 

acceptera detta. Reaktionen kan medför ilska och förvirring, depression och 

självmedlidande, likgiltighet, samvetskval samt förebråelse mot andra. Den andra 

nämnda reaktionen är en alltmer accepterande situation. Denna reaktion på lidande är 

dock ovanlig. Reagerar närstående på detta sätt, accepterar personen lidandet utan att 

tycka att det är orättvist. Travelbee menar att det i grunden finns en livsfilosofi där 

lidandet betraktas som en naturlig del av livet. Människan lider inte mindre på grund av 

detta men personen uthärdar och handskas med situationen på ett annat sätt. Enligt 

Travelbee är det viktigaste syftet med omvårdnad att människor behöver hjälp och råd 

med att finna meningen med lidandet samt att hjälpa människan att gå vidare (ibid). 

 

3 PROBLEMFORMULERING 
 

Att drabbas av ett hjärtstopp är inget de närstående eller familjemedlemmen kan 

förbereda sig på. Det kan ske när som helst, var som helst och faktum är att ca 10 000 

människor drabbas varje år i Sverige utanför sjukhus (Herlitz, 2011). För patienten som 

snabbt blir medvetslös kan närståendes handlingar snabbt bli livsavgörande. Att kastas 

in i en sådan situation, att se sin familjemedlem akut insjukna i ett livshotande tillstånd, 

kan upplevas som chockartat. Vårdpersonalens omhändertagande av närstående som har 

en familjemedlem som drabbats av ett hjärtstopp, oavsett utgång och var det sker, är 



  
 

7 

 

betydelsefullt. Ökad kunskap om hur närstående upplever omhändertagandet i samband 

med ett hjärtstopp kan användas för att förbättra vården. De kan därmed anpassa sitt 

omhändertagande så att de närstående känner sig tillfreds och känner förtroende för 

vårdpersonalen. Genom att ha denna kunskap så kan vårdpersonalen tidigt motverka 

fysisk och psykisk ohälsa genom att tillämpa ett bra förhållningssätt i mötet med de 

närstående. 

 

4 SYFTE 
 

Syftet är att beskriva hur närstående upplever sig omhändertagna av vårdpersonalen när 

en familjemedlem drabbas av hjärtstopp. 

 

5 METOD 
 

Metoden var en systematisk litteraturstudie med ett induktivt tillvägagångssätt. Polit och 

Becks (2008) flödesschema är en beskrivning av litteraturstudiens tillvägagångssätt. 

 

 

              ↑ 

 

→    → → →      →                      →                      

 

               ↑                                                ↓   

  

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över faser i en litteraturstudie. Fritt efter Polit & Beck (2008, s. 105) 

 

5.1 Inklusionskriterier 
 

För begränsning av sökningen användes inklusionskriterier, vilka var: peer-reviewed 

(vetenskapligt granskade) och artiklar publicerade mellan åren 2000 och 2013. 

Studiedeltagarna skulle vara 18 år eller äldre och artiklarna skrivna på svenska eller 

engelska. Åldersbegränsningen fick göras olika beroende på vilken databas sökningen 

gjordes. Artiklarna skulle vara godkända av forskningsetisk kommitté.  
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5.2 Sökprocess och urval 
 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Dessa databaser är 

enligt Forsberg och Wengström (2008) rekommenderade för att finna studier inom det 

vårdvetenskapliga området. Författarna började med att göra en inledande sökning för 

att säkerställa att det fanns tillräckligt med studier inom det valda området samt 

identifiera lämpliga sökord (Friberg, 2012). Den inledande sökningen hjälpte oss att 

göra en begränsning i det valda ämnesområdet utifrån litteraturstudiens tidsram (ibid).  

 

Utifrån den inledande sökningen identifierades sökorden emergency services, 

resuscitation, hospital, experience, professional-family relations, family, heart arrest, 

cardiac arrest, bereavement, family support, life change events, emergency medical 

services och life experience. Sökorden användes var för sig och i olika kombinationer 

med varandra anpassade för de olika databaserna. Under tiden varje sökning skedde 

gjordes en noggrann och systematisk dokumentation av vilka sökord som användes i 

respektive databas (Bilaga1). I de olika databaserna har thesaurus använts, vilket i 

Cinahl benämns med subject headings och i PubMed med MeSH termer, vilket 

resulterade i många sökord. Enligt Friberg (2012) måste nya sökord identifieras då man 

byter databas eftersom de termer i respektive databas måste användas, då varje databas 

har sitt egna sätt att välja ut sökord. För att begränsa sökningen, i enlighet med det 

aktuella syftet, användes boolesk operator; AND i sökningen som tillämpas för att 

kombinera sökord (Forsberg & Wengström, 2008). I Cinahl begränsades sökningen med 

kriteriet ”all adult”, i PubMed med ”adult 19+ years” och i PsycINFO med ”adulthood 

(18 yrs & older)”. I databaserna Cinahl och PsycINFO finns inklusionskriteriet peer 

reviewed med som förval men inte i PubMed. Därmed användes Ulrich Periodicals 

Directory i PubMed för bedömning om artikeln var peer-reviewed. 

  

Artiklar valdes genom att läsa titel, abstract och fulltext och gränsen för att läsa titlar per 

sökning var 300. Utöver databassökningarna genomfördes även en manuell sökning av 

vetenskapliga artiklar via referenslistor från redan inhämtade artiklar. Vi fann åtta 

vetenskapliga artiklar med en systematisk sökning och en med manuell sökning. Den 

manuella sökningen gjordes i google scholar. Totalt lästes 931 titlar, 198 abstract och 54 

artiklar i fulltext. Sammanlagt kvalitetsgranskade nio vetenskapliga artiklar som svarade 

till studiens syfte, de artiklar som exkluderades ansågs inte svara an på syftet då de hade 



  
 

9 

 

ett annat perspektiv. Samtliga artiklar bedömdes vara av hög eller medel kvalitet samt 

ansågs svara på syftet (Bilaga 2).  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
 

För kvalitetsbedömning av artiklarna har Forsberg och Wengströms (2008) 

granskningsmallar används (Bilaga 3 & 4). Beroende på typ av studie finns det två olika 

granskningsmallar, ett för kvalitativa och ett för kvantitativa artiklar. Utifrån en 

helhetsbedömning av dessa checklistor kunde kvaliteten bedömas till; låg, medel eller 

hög. Frågorna besvarades med ja eller nej och när alla frågor i formuläret kunde 

besvaras med ja vid kvalitetsgranskningen bedömdes artikeln ha hög kvalitet. Artiklar 

som uppvisade brister i exempelvis metoddel, resultatdel och diskussionsdel, graderades 

med medelkvalitet. Totalt granskades nio artiklar, åtta artiklar bedömdes ha hög kvalitet, 

en artikel bedömdes ha medel kvalitet och ingen artikel bedömdes ha låg kvalitet. 

 

5.4 Dataanalys 
 

Analysen har grundats på Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av en 

systematisk litteraturstudie. Analysering av datainsamlingen skedde på två olika vis 

beroende på vilken ansats artikeln hade. Först lästes artiklarna igenom var för sig för att 

få en överblick över materialet, så kallad naiv läsning. I den kvantitativa artikeln 

analyserades det viktigaste ur resultaten och tabellerna, dessa skrevs sedan ned och 

analyserades tillsammans med resultaten från de kvalitativa artiklarna (Forsberg och 

Wengström, 2013). I de kvalitativa artiklarna markerades utsagor som svarade mot den 

aktuella studiens syfte. Därefter påbörjades en gemensam analys av artiklarnas 

resultatdel där de genererade i olika koder som svarar an på studiens syfte. Därefter 

klipptes de markerade koderna ut från varje artikel och placerades i grupper som ansågs 

höra samman och bilda kategorier. Dessa kategorier bildade teman. Exempel på 

analysens tillvägagångssätt redovisas i bilaga 5.  Datanalysen resulterade sammanlagt i 

fyra teman som presenteras som huvudrubriker i resultatet.  

 

5.5 Forskningsetiskt resonemang 
 

De valda artiklarna har lästs och översatts efter bästa förmåga, utan syfte att förvränga 

resultatet utifrån egna intressen och förväntningar. Under arbetet med litteraturstudien 

har ett objektivt förhållningssätt eftersträvats gentemot artiklarna och resultatet samt att 
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inte övertolka materialet. Hänsyn har också tagits till Vetenskapsrådets riktlinjer för god 

medicinsk forskning som beskrivs av Forsberg och Wengström (2008) som säger att 

man inte skall plagiera, förvränga eller framställa resultatet på ett sätt som är passande 

för egen ansats. De valda artiklarna som inkluderas i studien har godkänts av etiska 

kommittéer. Vid kvalitetsgranskningen uppmärksammades att samtliga artiklarna hade 

ett etiskt resonemang beträffande urval och presentation av resultaten, samt var 

godkända (ibid). Detta har lett till ökad kvalitetssäkerhet som därmed har ökat 

trovärdigheten i litteraturstudien.  

 

6 RESULTAT 
 

Resultatet baseras på de nio vetenskapliga artiklar som överensstämde med 

litteraturstudiens syfte. Följande teman arbetades fram under analysprocessen; behovet 

av information, upplevelser av samspel med vårdpersonalen, betydelsen av stöd från 

vårdpersonalen och närståendes upplevelser av hopp och tillit.  

 

6.1 Behovet av information 
 

När en familjemedlem drabbats av hjärtstopp beskrev de närstående att de inte fick 

någon information av vårdpersonalen om vilken typ av behandling deras familjemedlem 

skulle genomgå. Enligt de närstående var det betydelsefullt att veta vad som hände med 

deras familjemedlem. När en sådan omtumlande händelse inträffade uppstod det många 

frågor hos de närstående beträffande händelsen (Wagner, 2004; Weslien, Nilstun, 

Lundqvist & Fridlund, 2006). En majoritet av de närstående förväntade sig att få svar 

från vårdpersonalen. När vårdpersonalen gav tydlig, uppriktig och realistisk information 

gällande de närståendes familjemedlem kände de sig bra omhändertagna. De kunde på 

så sätt veta vad som skett och kommer att ske härnäst. Det var viktigt att de fick 

pågående information från vårdpersonalen. Närstående beskrev ett behov av att veta 

sanningen, även om den ibland uppfattades som svår. Genom att vårdpersonalen 

informerade, lyssnade och svarade på närståendes frågor upplevdes de hjälpsamma och 

de närstående kände sig väl omhändertagna (Holm, Norekvål, Fålun & Gjengedal, 

2012; Löf, Sandström & Engström, 2010; Weslien et al., 2006). 

 

Närstående upplevde att med rätt informativt stöd från vårdpersonalen blev händelsen 

förståelig, annars kunde missförstånd och myter lätt uppkomma. Trots given 
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information från vårdpersonal upplevde närstående att det var svårt att komma ihåg all 

den information de fått eftersom händelsen kändes overklig. Närstående beskrev att det 

ofta krävdes att informationen upprepades när en familjemedlem hade avlidit för att den 

skulle upplevas vara stödjande (Löf et al., 2010; Olsson, 2008).  

 

I situationer då vårdpersonalen inte gav de närstående någon förklaring till varför 

exempelvis läkemedel gavs upplevde de närstående en känsla av osäkerhet och oro. 

Följaktligen fanns det närstående som upplevde att viss vårdpersonal hade svårigheter 

att informera dem om döden och till följd tog avstånd från dem. Enligt närstående gav 

detta en känsla av oprofessionellt beteende och omhändertagande. Vid tillfällen då 

familjemedlemmen avled fanns det en önskan att de närstående hade förberetts på hur 

deras avlidne familjemedlem såg ut, då familjemedlemmen var kall och blek. De 

närstående beskrev att om sådan information givits hade den upplevts tröstande (Holm 

et al., 2012; Weslien et al., 2006).  

 

6.2 Närståendes upplevelser av samspel med vårdpersonalen 
 

Samspelet mellan vårdpersonal och närstående påverkades bland annat av hur de 

närstående hanterade situationen samt vilka tidigare erfarenheter de hade av livshotande 

situationer. Samspelet med vårdpersonalen visade sig vara mycket betydelsefullt för de 

närstående då det hade en positiv inverkan på deras sorgeprocess. Genom ett positivt 

samspel mellan närstående och vårdpersonal skapades möjlighet för de närstående att 

kommunicera känslor och tankar inom familjen. De närstående kände att samspelet med 

vårdpersonalen förstärktes då de också kunde sympatisera med dem (Olsson, 2008; 

Weslien et al., 2006). Det fanns närstående som beskrev vårdpersonalen som 

professionella, kompetenta och tillmötesgående vilket upplevdes värdefullt. 

Vårdpersonalens omhändetagande och omfamning gav en känsla av säkerhet och 

uppskattades av de närstående då de hamnat i en omtumlande situation. Ett sådant 

omhändertagande upplevdes tillitsfullt minskade stressen hos de närstående samt hjälpte 

dem i deras sorgeprocess (Löf et al., 2000; Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 

2005). 

 

Genom att bevittna återupplivningsförsök kunde närstående visuellt och verbalt få en 

förståelse för deras familjemedlems tillstånd. Detta medförde att närstående upplevde 

att de fick kunskap som kunde minska deras oro, minimera våndan av att vänta, hjälpte 
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dem inse verkligheten, minskade hjälplösheten och underlättade sörjandet om deras 

familjemedlem hade avlidit. Oavsett utgången av återupplivningsförsöket kände 

familjemedlemmarna sig lugnare när de visste att vårdpersonalen hade gjort allt för att 

återuppliva deras familjemedlem (Meyers, Eichhorn, Guzzetta, Clark, Klein, Taliaferro 

& Calvin, 2000; Weslien et al., 2005) 

 

Närstående upplevde ofta känslor av skuld, att de inte gjorde tillräckligt vid 

återupplivningsförsöket av deras familjemedlem. Behovet att befrias från dessa känslor 

uttrycktes på olika sätt. Närstående sökte förlåtelse och ibland blev den bekräftad 

genom vårdpersonalens omhändertagande då de försäkrade dem om att de hade gjort allt 

som var möjligt. Närstående upplevde att deras skuldkänslor blev mindre betungande 

om någon vårdpersonal befann sig vid deras sida och tröstade dem (Bremer, Dahlberg 

& Sandman, 2009;Weslien et al., 2005; Olsson, 2008).  

 

6.3 Betydelsen av stöd från vårdpersonalen 
 

Vissa närstående förväntade sig inte eller efterfrågade inget eget omhändertagande. 

Många närstående hängav sig helt och hållet till vårdpersonalen. De förlitade sig på dem 

och deras stöd gav en känsla av säkerhet som bidrog till bättre hanteringsförmåga i en 

sådan obekant omgivning och svår situation. Vårdpersonalen gav dem styrka att inte 

förlora kontrollen (Olsson, 2008; Weslien et al., 2005, 2006). Många närstående till 

patienter som drabbats av hjärtstopp tyckte att vårdspersonalen visade öppenhet, 

känslighet och anpassningsförmåga till deras önskningar. De tyckte att vårdpersonalen 

försökte anpassa sig efter deras behov, till exempel erbjöd dem något att dricka eller la 

en hand på deras axel. De som ville vara närvarande vid återupplivningsförsöken 

uppskattade att vårdpersonalen respekterade deras önskningar. Genom närvaro gav de 

närstående möjligheterna att ta farväl av deras familjemedlem och få ett avslut även om 

tiden var kort (Bremer et al., 2009; Meyers et al., 2000; Weslien et al., 2005). 

Omhändertagandet och stödet från vårdpersonalen uppfattades i många fall som snällt, 

bekvämt och respektfullt. De närstående uppskattade det respektfulla bemötandet av 

vårdpersonalen då de inte ville ha uppmärksamhet och föredrog att bli lämnade 

ensamma i den allvarliga situationen (Weslien et al, 2005, 2006). 

 

Det känslomässiga kaos som uppstod i dessa situationer för de närstående bidrog till 

speciella behov av stöd. Känslomässigt stöd nämndes av både män och kvinnor som 
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mest betydelsefullt även om män oftare föredrog ett mer objektivt omhändertagande. 

Att få stöd genom information uppskattades bara delvis. Många närstående var inte 

öppna för att ta emot stöd genom information om de förlorat en familjemedlem (Olsson, 

2008; Edwardsen, Chiumento & Davis, 2002). Vissa närstående uttryckte att de inte 

kände sig behövda samt att vårdpersonalen inte hade tid för dem. Vissa informanter 

kände sig övergivna utan att ha någon vårdpersonal närvarande som höll dem sällskap. 

De närstående blev besvikna när vårdpersonalen inte brydde sig om dem. De närstående 

kunde också känna sig uteslutna från konversationer mellan vårdpersonalen (Bremer et 

al., 2009; Weslien et al., 2005, 2006). I vissa fall var vårdspersonalen så upptagna med 

patienten och de närstående blev lämnade i ett anhörigrum utan att veta vad som hände 

med deras familjemedlem. De närstående ogillade att bli separerade från patienten och 

ville bli informerade om valet att vara närvarande i akutrummet (Löf et al., 2010; 

Weslien et al., 2005).  

 

6.4 Närståendes upplevelser av hopp och tillit 
 

Vårdpersonalens omhändertagande börjar direkt när de ankommer till platsen där de 

närståendes familjemedlem drabbats av hjärtstopp. Närstående beskrev att de upplevde 

hopp och tillit när vårdpersonalen tog över ansvaret över deras familjemedlem, detta för 

att kompensera för deras egen otillräcklighet vid återupplivning. Att se vårdpersonalen 

arbeta och att se att de hade mycket goda kunskaper i att utföra återupplivning, 

genererade känslor av hopp. Det minskade också deras stress. Vårdpersonalens 

omhändertagande gjorde att de närstående kände lättnad och det gav ett tecken på hopp 

för deras familjemedlems överlevnad eftersom han/hon nu fick professionell vård. De 

närstående ursäktade sig ofta för att de ifrågasatte vården av deras familjemedlem. Det 

handlade oftast om att de själva kände sig osäkra och inte hade så mycket kunskap 

(Bremer et al., 2009; Weslien et al., 2005, 2006).  

 

Bevittnad återupplivning kan resultera i både tillit och misstro hos de närstående. Det 

fanns närstående som var övertygade om att vårdpersonal gjorde allt som krävdes och 

det fanns närstående som var misstrogna och tvivlade på återupplivningsinsatserna. Att 

kastas fram och tillbaka mellan hopp och hopplöshet beskrev de närstående som 

fruktansvärt påfrestande och det genererade känslor av förtvivlan och uppgivenhet. Brist 

på kunskap, förmåga, stöd eller mod hos vårdpersonalen kan generera känslor av 

otillräcklighet och begränsning hos de närstående. De närstående blev osäkra då 
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vårdpersonalen arbetade långsamt, gav intrycket av att vara osäkra eller när den 

ansvariga läkaren var ung. Närstående kunde då känna sig osäkra på om vårdpersonalen 

verkligen gjort allt för deras familjemedlem (Bremer et al., 2009; Weslien et al., 2005, 

2006). 

 

7 DISKUSSION 
 

Detta avsnitt påbörjas med en metoddiskussion där vald metod diskuteras utifrån 

svagheter, styrkor och de svårigheter som har uppkommit under studiens gång. Inom 

kvalitativ forskning finns det tre begrepp som används för att värdera trovärdigheten i 

studier. Litteraturstudiens metod kommer också att diskuteras och motiveras utifrån 

dessa begrepp; giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Graneheim, 

2008). Vidare diskuteras resultatet utifrån de kategorier som nämns i resultatet. 

Slutligen ges det förslag till praktisk tillämpning och fortsatt forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

7.1.1 Inklusionskriterier  

 

Enligt Polit och Beck (2007) bidrar inklusions- och exklusionskriterier till en ökad 

överförbarhet och en ökad tillförlitlighet till studiens resultat. Inklusionskriteriet 

gällande språk motiveras då Friberg (2006) menar att stora delar av all forskning är 

skriven på engelska vilket för närvarande är vetenskapens officiella språk. Det var även 

till hjälp för att sortera bort artiklar som var skrivna på språk som inte behärskades. 

Därmed kan viss forskning ha gått förlorad på grund av språkliga begränsningar.  De 

artiklar som valdes ut var peer-reviewed eftersom det är en kvalitetssäkring som ger 

studien högre kvalitet och tillförlitlighet. Ett inklusionskriterium var att alla deltagare i 

studien skulle vara vuxna. Således exkluderades studier som behandlade närstående 

under 18 år. De utvalda artiklarna skulle inte handla om barn då man anser att en sådan 

vårdrelation kan medföra mer komplicerade känslomässiga förhållanden och ett 

annorlunda omhändertagande. Detta skulle kunna påverka studiens överförbarhet. Enligt 

Friberg (2012) är vetenskapligt material färskvara och om det inte finns något intresse 

av äldre material rekommenderas att en avgränsning i tid ska göras. Utifrån detta är de 

inkluderade artiklarna publicerade mellan åren 2000 och 2013 vilket kan anses vara en 

styrka då artiklarnas resultat är baserade på relativt ny forskning.  Avgränsningar i 
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studien valdes då de bäst motsvarade den ursprungliga idén samt förhindrade att 

litteraturstudien fick en ohanterbar bredd, vilket hade kunnat leda till att kvaliteten på 

studien hade minskat. 

 

7.1.2 Sökprocess 

 

En styrka med studien var att både systematiska och manuella sökningar utfördes  då 

det enligt Friberg (2006) krävs informationssökning av båda slagen för att fånga upp bra 

och användbara studier.  När det förekom intressanta studier som berörde den aktuella 

studiens syfte granskades artiklars referenslistor, för att se om det fanns någon studie 

som inte hade funnits i den systematiska sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). 

Enligt Backman (2008) har de valda databaserna olika inriktningar men i litteraturen 

beskrivs alla som relevanta för omvårdnad, de kompletterades på ett adekvat sätt. 

Databaserna tillsammans utgör ett stort sökningsområde och detta genererar att studiens 

resultat får en högre kvalitet, större bredd och högre giltighet. Eftersom databaserna har 

olika inriktningar medför det att det valda ämnet bearbetas utifrån olika vinklar som ger 

ett mer nyanserat resultat med större djup. Samtliga databaser genomsöktes systematiskt 

vilket bidrar till en högre tillförlitlighet. 

 

Passande sökord till studiens syfte identifierades som; cardiac arrest, heart arrest, 

resuscitation, experience, family, professional-family- relations, family support, 

bereavement, life experience, life change events, emergency medical services och 

emergency services, hospital. Dessa sökord gav resultat som överensstämde med 

studiens syfte. Följaktligen kombinerades sökorden för att täcka in studiens syfte samt 

kontrollera att inga artiklar förbisågs (Bilaga 1). Kombinationen av att flera relevanta 

artiklar identifierats och att dubbletter erhållits mellan de olika databaserna tyder på att 

den systematiska sökningen genomfördes på ett tillförlitligt vis (Forsberg & 

Wengström, 2008). I alla tre databaserna påträffades dubbletter och ingen ny 

information tillkom, vilket tyder på att datamättnad har uppnåtts (Polit & Beck, 2007). 

Totalt identifierades elva dubbletter. 

 

7.1.3 Urval 

 

De artiklar som inkluderades i studien finns beskrivna i artikelmatrisen (Bilaga 2), 

vilket ökat studiens tillförlitlighet. Detta ger möjligheten för läsaren att kontrollera de 

relevanta delarna angående varje vald artikel. De artiklar som identifierades inom ramen 
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för den aktuella studiens syfte inkluderades oavsett om dessa fanns i fulltext eller inte 

då detta ökade sannolikheten att ingen artikel skulle förbises. De inkluderade artiklarna 

var endast ifrån tre olika länder: Sverige, Norge och USA. Dessa tre länder kan anses 

spegla en västerländskt kultur och därmed kan resultatet appliceras på svenska 

förhållanden. Andra kulturer kan möjligtvist ha en annan syn och förhållande gentemot 

hälso- och sjukvården och resultatet kan därför vara svårt att överföras. Samtliga artiklar 

har urval med vuxna närstående och resultatet från litteraturstudien bör med försiktighet 

överföras till barn. Enligt Axelsson (2008) bör litteraturstudier i synnerhet inom 

hälsoområdet innehålla både kvantitativa och kvalitativa artiklar för att forskningsfrågan 

ska kunna studeras utifrån flera perspektiv. Detta är något som styrker vår studie då vi 

inkluderade sju kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och en artikel som innehåller 

både kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

7.1.4 Kvalitetgranskning 

 

Forsberg och Wengström (2008) menar att det är viktigt att gå systematiskt tillväga i 

kvalitetsgranskningen av studier i undersökningen, eftersom det underlättar 

granskningen av resultaten. Således får granskningen en högre trovärdighet om den 

genomförs av två oberoende granskare. Utifrån detta har granskningen av varje artikel 

först genomförts oberoende av varandra för att sedan jämföra resultaten. Detta för att få 

så hög kvalitet på granskningen som möjligt. För att öka trovärdigheten i 

kvalitetsgranskningen finns checklistor för kvantitativ och kvalitativ kvalitetsgranskning 

(Bilaga 3 & 4). Genom att använda sig av dessa stärks trovärdigheten i 

kvalitetsgranskningen och även i resultatet, då det baseras på artiklar med kvalitet. Att 

utgå ifrån Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar skapade en viss 

problematik för att väga brister mot fördelar i studierna för att sedan komma fram till en 

helhetsbedömning. Graderingen av artikelns kvalitet baserades på bedömarnas 

kunskaper och erfarenheter och blev därför till viss del en subjektiv bedömning, vilket 

kan ses som en svaghet i studien då författarna inte anser sig ha fördjupade kunskaper 

inom området. 
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7.1.5 Dataanalys 

 

Enligt Polit och Beck (2007) ska forskaren gå igenom grundtexten och jämföra de 

utvalda segmenten innehållsmässigt för att upptäcka likheter och olikheter. Detta för att 

säkert identifiera vilken typ av fenomen som beskrivs och att detta svarar mot syftet.  

I denna studie har båda författarna varit involverade i analysprocessen och tillsammans 

har möjliga tolkningar diskuterats av det insamlade materialet, vilket bidragit till en 

högre tillförlitlighet av resultatet. Således får granskningen en högre trovärdighet om 

den genomförs av två oberoende granskare (Forsberg & Wengström, 2008). Om det 

endast hade varit en person skulle diskussionerna uteblivit och den kritiska 

granskningens tillförlitlighet inte lika hög. Artiklarna lästes igenom noggrant för att 

undvika att relevanta delar gick förlorade. Därefter diskuterades artiklarnas delar 

gemensamt och detta kan anses öka trovärdigheten i studien. Om oenighet uppstod 

kring delar diskuterades dessa med relevans mot syftet och om det då ansågs vara 

relevant togs de med. Genom att förhålla sig textnära vid analysen kan litteraturstudiens 

analysprocess bedömas som högre tillförlitlig då den är logisk och följbar. Strukturen på 

analysförfarandet gjorde att resultatet blev mer lätthanterligt och gav ett mer 

överskådligt intryck. Detta gav möjlighet att pröva och reflektera över olika möjligheter 

till koder, kategorier och teman. För att styrka dataanalysen finns ett exempel på 

analysprocesen (Bilaga 5). 

 

Vi fann en svårighet att i analysen dela in resultaten i teman eftersom en del information 

berörde samma områden. Svårigheten uppkom då författarna eftersträvade att varje 

tema skulle vara homogena inåt och heterogena utåt. Bedömningen gjordes dock att det 

var mer lättläst och korrekt att dela upp dem i den uppdelningen som är gjord. Genom 

denna indelning tydliggörs att respektive teman berör olika områden. Översättningen 

från engelska till svenska utfördes i analysprocessen och efter bästa förmåga. 

Författarna tog också hjälp av Google translate och andra uppslagsverk för att överstätta 

enstaka ord och hitta synonymer för att försäkra sig om att de fått fram rätt innebörd. 

Detta kan bedömas vara en svaghet i studien eftersom det kan finns risk för 

misstolkningar när språk översätts från ett språk till ett annat. 

 

 

 



  
 

18 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Litteraturstudiens syfte är att beskriva hur närstående upplever sig omhändertagna av 

vårdpersonalen när en familjemedlem drabbas av hjärtstopp. Det visade sig att 

närstående upplevde ett behov av information, upplevde ett samspel med 

vårdpersonalen, upplevde stöd från vårdpersonalen och upplevde hopp tillit. 

  

Varje människa reagerar på olika lika sätt i en traumatisk situation. Det finns dock 

likheter som till exempel aggression och sorg (Kirkevold, 2000). Samspelet mellan 

vårdpersonal och närstående påverkades av många saker, bland annat hur de närstående 

hanterade situationen och även deras tidigare erfarenheter av livshotande situationer 

(Olsson, 2008; Weslien et al., 2006). Den visar också att många närstående till patienter 

som drabbats av hjärtstopp tyckte att vårdspersonalen visade öppenhet, känslighet och 

anpassningsförmåga till deras önskningar och att de försökte anpassa sig efter de 

närståendes behov (Bremer et al., 2009; Weslien et al., 2005). Detta kan kopplas till 

Travelbees (1971) omvårdnadsfilosofi där en god mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterskan och närstående, kan ge sjuksköterskan möjlighet att hjälpa och stödja 

dem. Därmed får de personliga frågorna och reflektionerna mer plats i 

kommunikationen. Reflektioner hjälper människan att utveckla nya insikter och 

förståelse för sina medmänniskor. Sjuksköterskan kan med hjälp av vårdvetenskapen få 

förståelse och kunskap om hur vi som sjuksköterska kan gå till väga för att få en bättre 

insikt av vad reflektioner innebär. Genom att sjuksköterskan och närstående reflekterar 

över sin livsupplevelse kan det utveckla en nyfikenhet samt att deras perspektiv blir 

större då de kommer till insikt att alla har egna livshistorier (Benzein, Hagberg, 

Saveman & Syrén, 2010). 

 

Samspelet med vårdpersonalen var mycket betydelsefullt för de närstående då de hjälpte 

dem i deras sorgeprocess. Det förstärktes också då de närstående kunde sympatisera 

med vårdpersonalen (Olsson, 2008; Weslien et al., 2006). Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att ett öppet och följsamt vårdande innebär att så förutsättningslöst som möjligt 

möta varje individ. Detta är dock inte fullt möjligt på grund av att man alltid har någon 

form av förförståelse. Förförståelsen påverkar hur vi uppfattar världen och styrs av våra 

erfarenheter. Det kan därför vara bra att som vårdpersonal ta reda på de närståendes 

tidigare efterenheter för att kunna hjälpa dem på bästa sätt (ibid).  Ur de närståendes 

föreställningar framhävs det hur familjen hanterar, anpassar sig och kontrollerar det 
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specifika hälsoproblemet som har uppstått (Wright, Watson & Bell, 2002). Genom att 

sjuksköterskan ger beröm kan hon synliggöra omedvetna resurser hos de närstående och 

därmed kan deras hindrade föreställningar om sjukdomstillståndet ändras. Beröm kan 

också tolkas som ett tecken för de anhöriga att sjuksköterskan har varit medveten, 

öppen, förståelig och hört de anhörigas berättelse (ibid). 

 

De närstående upplevde hopp och tillit då de lämnade över ansvaret för sin 

familjemedlem till sjukvårdspersonalen. Då de såg att sjukvårdspersonalen var 

professionella och kompetenta kände de sig lugnare då de själva kände sig oförmögna 

att ta hand om sin familjemedlem (Bremer et al., 2009; Weslien et al., 2005; Weslien et 

al., 2006). Tillit är en viktig komponent enligt Travelbees tankar om mellanmänskliga 

relationer. Därför bör sjuksköterskan sträva efter en god mellanmänsklig relation med 

de närstående för att öka tilliten och därmed ge ett bättre omhändertagande (Kirkevold, 

2000). Genom att sjuksköterskan använder sig av en dialog med bekräftelse och beröm 

skapas förtroende och tillgivenhet mellan sjuksköterska och närstående (Wright, 

Watson & Bell, 2002). 

 

Det framkom att de närstående uppskattade att vårdpersonalen exempelvis lade en hand 

på deras axel, erbjöd dem något att dricka eller omfamnade dem. Ett sådant 

omhändertagande upplevdes vänligt och bekvämt. (Bremer et al., 2009; Löf et al., 2000; 

Weslien et al., 2005). Vårdpersonalen kan kommunicera med patienten och de 

närstående på flera sätt, inte endast genom språket. Genom beröring förmedlas värme 

och tröst och kan användas för att visa samhörighet och närvaro med andra människor. 

Som sjuksköterska är det etiskt viktigt att vi tar ansvar att svara an på den andra och 

respektera patientens individuella gräns för beröring och integritet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Människan använder också sina kroppar för att uttrycka och delge sina 

erfarenheter med varandra (Baggens & Sandén, 2009). När den språkliga 

kommunikationen inte alltid räcker till, ex. som när patient och närstående inte 

behärskar språket, kan beröring, gester och bilder vara till stor hjälp (ibid). Detta har 

även beskrivits i Brysiewicz (2006) studie där det framkommer att närstående högt 

värderar vikten av små, enkla gester av vårdpersonalen. De närstående upplevde att små 

handlingar som att någon erbjöd dem något att dricka eller frågade om det fanns något 

de kunde göra för dem, var viktiga och till och med oförglömliga (ibid). 
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I resultatet framkommer också att när vårdpersonalen gav tydlig, uppriktig och realistisk 

information gällande de närståendes familjemedlem, kände de sig bra omhändertagna. 

På så vis kunde de förstå vad som skett och det gjorde det enklare för dem att följa med 

i händelseförloppet rörande deras familjemedlems omvårdnad och behandling (Holm et 

al., 2012; Löf et al., 2010; Weslien et al., 2006). I Fridhs, Forsbergs och Bergboms 

(2009) studie framkommer att de anhöriga fann det enklare att acceptera att vården 

reducerades då personalen gav detaljerad förklaring om patientens medicinska status 

och varför fortsatt behandling inte längre var meningsfullt. Vikten av information är 

tydlig och återkommer i flera studier men hur inforationen ges och vad som sägs i 

dialogen är minst lika betydelsefullt. Enligt högskolans examensmål (2008) för 

legitimerad sjuksköterska bör informationen som sjuksköterskan ger till patienten och 

de närstående ges med respekt och empati. Detta för att kunna göra dem delaktiga i sin 

vård. Enligt en studie gjord av Evanhoff, Potter, Wolf, Grayson, Dunagan och 

Boxerman (2005) visade det sig att kommunikation och användningen av det verbala 

språket är en grundläggande faktor i dagens vårdsamhälle. Evanhoff et al. (2005) menar 

även att hälsovården förändras där bland annat fler människor är involverade i 

patientens vårdbehov och uppdelningen av vårdprofessionernas uppgift. Det verbala 

språket en viktig del för att kunna förstå och betrakta människans helhet (Baggens & 

Sandén, 2009). Tillsammans med det verbala språket kan människan förklara, förstå, 

beskriva och informera om hans/hennes livsvärld. Språket öppnar upp till nya 

möjligheter där språket kan vara ett verktyg i samspelet mellan människor (ibid). 

Genom att kunna utveckla en mellanmänsklig relation där delaktighet och gemenskap 

skapas tillsammans med människan är det verbala språket i fokus. Innebörden och 

meningen i de ord som människan väljer att använda sig av i kommunikationen med 

andra kan variera från individ till individ. De beror också på i vilket sammanhang detta 

sätts i samt vilken rytm och vilka tonfall som används, även pauser kan vara betydande i 

samtalet (Andersen, 1992). 

 

Många familjemedlemmar uppskattade att få bevittna återupplivningsförsöken. Genom 

att bevittna kunde närstående få förståelse för deras familjemedlems tillstånd. Detta 

kunde minska deras oro, minimerade våndan av att vänta, hjälpte dem inse verkligheten, 

minskade hjälplösheten och underlättade sörjandet om deras familjemedlem hade 

avlidit. Familjemedlemmar kände sig lugnande när de visste att vårdpersonalen hade 

gjort allt för deras familjemedlem (Bremer et al., 2009; Meyers et al., 2000; Weslien et 
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al., 2005). Andra studier där sjuksköterskor deltagit har visat på både positiv och 

negativ inställning till att familjen närvarar vid återupplivning. I Knott och Knees 

(2005) studie beskriver sjuksköterskorna att de oroade sig för familjens beteende vid 

sidan av sängen och den negativa inverkan som den sörjande familjen kan ha på 

återupplivningsinsatserna. I Miller och Stiles (2009) studie upplevde sjuksköterskorna 

att de närstående har en positiv inverkan på vårdteamet och att det var bra för dem att se 

att man gjort allt för deras familjemedlem.   

   

7.3 Klinisk Applicerbarhet 
 

Som sjuksköterska ställs det krav på att hålla sig à jour med forskningsutvecklingen och 

tillvarata ny forskning (Friberg, 2012). Denna studie bidrar med kunskap om hur 

närstående upplever sig omhändertagna av vårdpersonalen när deras familjemedlem 

drabbas av hjärtstopp. Insikten i vad närstående upplever vara ett bra omhändertagande 

från vårdpersonal kan leda till att närstående upplever hälso-sjukvården positiv. Det kan 

leda till att sjuksköterskan ger ett bättre omhändertagande av de närstående och en 

större förståelse för deras situation. Sjuksköterskan ska utgå från varje enskild individs 

erfarenheter efter hjärtstopp för att på bästa sätt kunna hjälpa denne till att kunna gå 

vidare i framtiden. En förutsättning för att hjälpa individen är att sjuksköterskan lägger 

sina egna föreställningar åt sidan eftersom föreställningarna påverkar interaktionen i 

mötet mellan individ och sjuksköterska (Wright et al., 2002). Detta kan förstås i ljuset 

av Travelbees omvårdnadsteori där sjuksköterskan genom att söka en mellanmänsklig 

relation kan skapa goda förutsättningar att kunna stödja och vägleda de närstående. 

Denna studies resultat skulle kunna ligga som grund för sjuksköterskans och andra 

vårdprofessioners omhändertagande av närstående som har en familjemedlem som 

drabbats av hjärtstopp. Resultatet kan framförallt appliceras inom hjärtsjukvård, 

exempelvis på hjärtmedicin- och hjärtintensivavdelningar. Det är också relevant inom 

akutsjukvården på akutmottagningar eller prehospitalt för ambulanspersonalen. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Litteraturstudien och dess resultat har väckt tankar om fortsatt forskning, då det 

uppkommit intressanta faktorer som kan behöva fördjupas ytterligare. Finns det 

skillnader i hur närstående uppfattar vårdpersonalens omhändertagande avseende kön 

och kultur. Under litteraturstudiens arbete har vi sett behov för fortsatt forskning inom 
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vårt valda område då vi fann många studier som utgick ifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. Forskning som utgår ifrån ett närståendeperspektiv skulle 

kunna leda till en större förståelse för vad de närstående upplever som ett bra 

omhändertagande. Således kan detta skapa möjligheter för vårdpersonalen att förbättra 

och utveckla sitt professionella förhållningssätt gentemot de närstående. Förslag på 

fortsatt forskning skulle också vara att undersöka hur närstående skulle ställa sig i 

frågan att ha tillgång till en stödperson när deras familjemedlem drabbas av hjärtstopp. 

 

8 SLUTSATS 
 

Ett hjärtstopp drabbar inte bara patienten utan också de närstående. En grundstolpe 

inom hälso- och sjukvården bör vara en strävan efter att synliggöra de personer som står 

patienten närmast och omvårdnaden bör inte endast riktas mot patienten utan även mot 

de närstående. I denna studie kan man tydligt se närståendes behov av stöd, både i form 

av klar och tydlig information, men även i form av omfamning och beröring. 

Sjuksköterskan bör lyssna till varje enskild individ och utgå från dennes behov samt 

respektera deras önskan om att närvara eller inte närvara vid återupplivning. Att ha en 

stödjande person till de närstående är nödvändigt. De ska inte behöva stå själva och 

iaktta allt som händer med deras familjemedlem om de inte önskar det.  
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2 AND 3 AND 6 3 3 1 1 Nr 8 

3 AND 4 AND 5 38 38 12 9 Nr 9
1
 

3 AND 4 AND 6 13 13 3 1 Nr 8
1
 



  
 

 

PsycINFO 

 

Begränsningar: Peer-reviewed, svenska och engelska, vuxna och artiklar mellan 2000-

2013. 

 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

1. Cardiac arrest 162     

2. Resuscitation 352     

3. Experience 78781     

4. Family 69173     

5. Family Support 4533     

1 AND 3 20 20 4 2 Nr 3 & Nr 4 & 8 

1 AND 4 19 19 4 3 Nr 3¹ & Nr 4¹ & 

Nr 8
1
  

1 AND 5 0     

2 AND 3 74 74 6 2 Nr 7 och 3
1
 

2 AND 4 112 112 11 3 Nr 7
1
 och Nr 3

1
 

2 AND 5 13 13 5 1  

 ¹dubblet



  
 

 
 

 

PubMed 

 

Begränsningar: Peer-reviewed, svenska och engelska, vuxna och artiklar mellan 2000-

2013. 

 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

1. Heart arrest 6921     

2. Resuscitation 9877     

3. Professional-Family Relaions 1982     

4. Family 48041     

5. Bereavement  1986     

6. Emergency Services, 

Hospital 

12100     

7. Life Change Events 6229     

1 AND 3 15 15 8 2 Nr 4 & Nr 8 

1 AND 4 72 72 12  Nr 4¹ & Nr 1 & 

Nr 8¹ 

1 AND 5 6 6 3   

1 AND 7 7 7    

2 AND 3 95 95 10 2 Nr 9 

2 AND 4 273 273 62 4 Nr 5 

2 AND 5 13 13 4   

2 AND 7 4 4    

¹ dubblett 

        Manuell sökning 
Författar Titel Antal utvalda 

artiklar 

Weslien, M., & Nilstun, T., & 

Lundqvist, A., & Fridlund, B. 

(2005). 

When the unreal becomes 

real:family member’s 

experiences of cardiac arrest 

1 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Bilaga 2 artikelmatris 
 

Nr Författare 

Land 

År 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Etiskt granskad 

1 Bremer A, Dahlberg 

K, Sandman L 

 

Sweden 

 

2009 

Experiencing Out-of-

Hospital Cardiac 

Arrest: Significant 

Others' Lifeworld 

Perspective 

 

Qualitative Health 

Reasearch 

Att beskriva hur 

närstående upplever 

hjärtstopp utanför 

sjukhus 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

metod 

 

Ljudinspelade, 

ostrukturerade 

individuella 

intervjuer, totalt sju 

deltagare 

Overklighet i 

verkligheten, 

överväldigande ansvar, 

otillräcklighet och 

skuld, hopp och 

hopplöshet, etiska 

övervägande, 

livsomtumlande och 

osäkerhet inför 

framtiden 

Hög 

 

Etisk granskad 

2 Edwardsen E, 

Chiumento S, Davis E 

 

USA 

 

2002 

Family perspective of 

medical care and grief 

support after field 

termination by 

emergency medical 

services personnel 

 

Prehospital Emergency 

Care 

Att underöka 

familjemedlemmars 

acceptans avseende 

icke-transport av 

patienter där 

återupplivningsförsök 

misslycklats i hemmen 

Kvantitativ 

kohortstudie 

 

Strukturerde 

telefonintervjuer, 

totalt 33 deltagare 

Samtliga 

familjemedlemmar till 

de patienter som inte 

transporterades till 

sjukhus var nöjda med 

både sjukvården och det 

emotionella stödet från 

sjukvårdspersonalen. 

Familjemedlemmarna 

till tre av de 12 som 

tranporterades uppgav 

att de skulle föredragit 

att patienten skulle fått 

avlida i hemmet. 

Medel 

 

Etiskt granskad 



  
 

 

 

 

3 Holm M, Norekvål T, 

Fålun N, Gjengedal E 

 

Norge 

 

2012 

Partners’ ambivalence 

towards cardiac arrest 

and hypothermia 

treatment: a qualitative 

study 

 

British Association of 

Critical Care Nurses 

Syftet var att undersöka 

upplevelserna hos 

partners till patienter 

som drabbats av 

hjärtstopp och fått 

hypotermibehandling 

på en 

intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

metod 

 

Semistrukturerade, 

ljudinspelade, 

individuella 

intervjuer, totalt 9 

deltagare 

Sex huvudteman 

framkom från analysen: 

rädsla att bevittna 

hjärtstopp, ambivalens 

gentemot IVA-rummet 

och den kalla kroppen, 

behov av ärlig och 

realistisk information, 

förutse uppvaknande, 

sociala nätverk som 

stöd och belastning och 

rädsla för hemkomst 

Hög 

 

Etiskt granskad 

4 Löf S, Sandström A, 

Engström Å 

 

Sweden 

 

2010 

Patients treated with 

therapeutic hypothermia 

after cardiac arrest: 

relatives’ experiences 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

Att beskriva 

närståendes 

erfarenheter när någon 

de bryr sig om överlevt 

ett hjärtstopp och 

behandlades med 

terapeutisk hypotermi 

på en 

intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Individuella 

ljudinspelade 

intervjuer, totalt åtta 

deltagare 

Analysen resulterade i 

tre teman och åtta 

kategorier. De teman 

som framkom var: 

händelsen var 

skrämmande, känsla av 

overklighet, patienten 

upplevdes som kall, 

livlös och svår att känna 

igen, ovissheten om vad 

som skulle ske och de 

anhöriga stöttade 

varandra. 

Hög 

 

Etiskt granskad 

 



  
 

 

 

5 Meyers TA, Eichhorn 

DJ, Guzzetta CE, 

Clark AP, Klein JD, 

Taliaferro E, Calvin A  

 

USA  

 

2000 

Family presence during 

invasive procedures and 

resuscitation  

 

The American Journal 

of Nursing 

Att undersöka attityder 

hos närstående att 

närvara under invasive 

förfaranden och 

återupplivning.  

Personalens attityder 

undersöktes också 

Kvantitativ och 

kvalitativ deskriptiv 

metod. Redovisades 

var för sig.  

 

Ljudinspelade 

intervjuer med 

närstående. Enkäter till 

vårdpersonalen.  

Statistisk analys. 

Totalt 39 

familjemedlemar och 

96 vårdgivare deltog 

Närstående upplevde 

närvaron som positiv 

och ansåg att det var 

deras rättighet att 

närvara. De närstående 

hade ingen negativ 

erfarenhet. Personalen 

upplevde att närvaron 

var viktig för familjen 

och att de kunde hjälpa 

dem att möta de 

närstående på ett 

emotionellt sätt. 

Närstående kunde på 

detta sätt bättre förstå 

patientens situation 

Hög 

 

Etiskt granskad 

6 Olsson M. 

 

Sweden 

 

2008 

Social Support in 

Bereavement Crisis- A 

Study of Interaction 

in Crisis Situations 

 

Social Work in Health 

Care 

Att undersöka 

samspelet mellan 

vårdpersonalen och 

nyligen sörjande 

närstående och dess 

betydelse för dödsfall 

processen av de 

anhöriga. Det syftar till 

att beskriva hur et 

samspel utvecklas och 

blir stödjande samt 

utvärdera effekterna av 

denna interaktion. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Ljudinspelade, 

strukturerade, 

individuella intervjuer 

Analysen resulterade i 

tre kategorier: 

krissituationens effekter 

på behovet av stöd, det 

stödjande samspelet och 

konsekvenser av 

samspelet 

Hög 

 

Etiskt granskad 



  
 

 

 

7 Wagner JM  

 

USA  

 

2004 

Lived experience of 

critically ill patients 

family members during 

cardiopulmonary 

resuscitation 

 

American Journal of 

Critical Care 

Att beskriva svårt sjuka 

patienters närståendes 

erfarenheter av att ha 

varit närvarande under 

pågående HLR. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Ljudinspelade 

individuella 

intervjuer. Sex 

familjemedlemmar 

deltog 

Utifrån analysen 

framkom ett 

huvudtema: ska vi 

stanna eller gå? Och två 

subteman: vad är det 

som händer? Gör ditt 

jobb! 

Hög 

 

Etiskt 

granskad 

8 Weslien M, Nilstun 

T, Lundqvist A, 

Fridlund B  

 

Sverige  

 

2005 

When the unreal 

becomes real: family 

members´  

experince of cardiac 

arrest 

 

British Association of 

Critical Care Nurses 

 

Att få insikt i hur 

närstående upplevde 

hjärtstopp.  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Ljudinspelade, 

ostrukturerade, 

individuella, 

intervjuer, totalt 17 

deltagare 

Utifrån analysen 

framkom tre kategorier 

och sex subkategorier. 

De tre teman var: 

”Hjärtstoppet inträffar”, 

”sjukvårdspersonalens 

ankomst” och 

”sjukvårdspersonalen 

tar över på sjukhuset”. 

Hög 

 

Etiskt 

granskad 

9 Weslien M, Nilstun 

T, Lundqvist A, 

Fridlund B  

 

Sverige  

 

2006 

Narratives about 

resuscitation-family 

members differ about 

presence 

 

European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Att belysa närståendes 

erfarenhet att närvara 

under pågående HLR. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Strukturerade 

individuella 

intervjuer, totalt 17 

deltagare, 16 av 17 

intervjuer 

ljudinspelades. 

Ett huvudtema framom: 

de anhöriga var rädda 

för att störa 

återupplivningen, den 

vilktigaste personen för 

dem var patienten. 

Utifrån grupperna: 

patienten, anhöriga och 

sjukvårdspersonal 

framkom 4 teman. 

Hög 

 

Etiskt 

granskad 

 

 



  
 

 
 

Bilaga 3 kvalitetsbedömning – studier med kvalitativ metod  
Analysinstrument är taget ur:  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

A. Syftet med studien? 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja Nej 

 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? Ja Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes?  

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status)? 

 

 

 Är undersökningsgruppen lämplig?   Ja Nej 

 

 

C. Metod för datainsamling 

 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja Nej 

Beskriv: 

 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

 

Är data systematiskt samlande (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja Nej 

 

 

D. Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

Ange om: 

□ teman är utvecklade som begrepp 

□ det finns episodiskt presenterade citat 

□ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

□ svaren är kodade 



  
 

 

 

Resultatbeskrivning: 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja Nej 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja Nej 

  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?              Ja               

Nej 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?    Ja               

Nej 

 

Är resultatet återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?                 Ja               

Nej  

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserad på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?   Ja               

Nej 

 

 

E. Utvärdering 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?                    Ja               

Nej 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat?                   Ja               

Nej  

 

Har resultaten klinisk relevans?                    Ja               

Nej 

 

 Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?                   Ja               

Nej 

 

Finns risk för bias?                     Ja                

Nej 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

Håller du med om slutsatserna?                    Ja                

Nej 

Om nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas?                     Ja                

Nej                    

 

 

 

 
 



  
 

 
 

Bilaga 4 kvalitetsbedömning – studier med kvantitativ metod 
 

Analysinstrument är taget ur:  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   Ja Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet?   Ja Nej 

 

A. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? 

Är undersökningsgruppen representativ?   Ja Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

B. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder använde? 

Var reliabiliteten beräknad?   Ja Nej 

Var validiteten diskuterad    Ja Nej 

 

C. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja Nej 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys?    Ja Nej 

Var den statistiska analysen lämplig?   Ja Nej 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader?   Ja Nej 

Vilka slutsatser drar författaren?  

Instämmer du    Ja Nej 

 

D. Värdering 



  
 

 

E. Kan resultaten generaliseras till annan population?  Ja

 Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?   Ja Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  Ja Nej 

Motivera varför eller varför inte! 

 

 



  
 

 
 

Bilaga 5 exempel på analysprocess 
 

 

Artikel 

nr 

Utsagor Koder Kategorier Teman 

4 De närstående uttryckte att de 

behövde klar och tydlig 

information från vårdpersonalen 

Klar och uppriktig information 

från vårdpersonal 

Att få information  

Behovet av 

information 

8 Det fans familjemedlemmar som 

inte fick någon inte information 

avseende behandlingen. 

Vissa närstående fick ingen 

information. 

Att inte få 

information 

9 De närstående var beroende av 

en stöd-person som gav dem 

styrka att inte förlora kontrollen 

De närstående var beroende av 

stödjande vårdpersonal 

Att få stöd  

Betydelsen av stöd 

från vårdpersonalen 

8 De närstående blev besvikna då 

vårdpersonalen inte brydde sig 

om dem. 

Besvikelse uppstod då ingen 

brydde sig om dem. 

Att inte få stöd 

 


