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Bakgrund: Hjärtstopp drabbar cirka 10 000 människor i Sverige årligen och få av dem 
överlever. Påbörjas hjärt- och lungräddning omedelbart ökar chansen för överlevnad 
markant. Sjuksköterskan har en betydande roll vid hjärtstopp i samband med hjärt- och 
lungräddning ska de också ta hand om de närstående som ser det som sin rättighet att närvara. 
De närstående uttrycker att det ökar lidandet om de inte får tillräckligt med stöd vid HLR. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att närstående till 
patienter närvarar vid HLR i sjukhusmiljö Metod: En litteraturöversikt gjordes där tio 
artiklar ligger till grund för resultatet. Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier: 
Patientens önskningar ska vara i fokus, En känslomässig upplevelse för närstående, 
Emotionellt krävande moment för sjuksköterskor och Det krävs resurser i situationen.  
Slutsats: Sjuksköterskorna uppfattar fördelar för alla inblandade men önskar mer utbildning 
i kommunikation med närstående vid HLR.
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___________________________________________________________________________ 

Background: Cardiac arrest affecting approximately 10 000 people in Sweden every year 
and only a few of them survive. If cardiopulmonary resuscitation starts immediately the 
chance of survival increases significantly. Nurses has an important role when a cardiac arrest 
occur, not only to identify and execute cardiopulmonary resuscitation, they are also going to 
take care of the relatives who sees it as their right to attend. Relatives expresses that without 
support from nurses it will increase their suffering. Aim: To describe nurses’ perceptions 
that relatives of patients are present at CPR in a hospital environment. Method; A literature 
review was made. Ten articles form the result. Results: The results is presented in four 
categories: The patient's wishes should be in focus, An emotional experience for relatives, 
Emotionally demanding moments for nurses and Resources required in the situation. 
Conclusion: The nurses perceive benefits for everyone involved but wish more education in 
communication with relatives at CPR.
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INLEDNING 
 
Hjärtstopp är en av de främsta anledningarna till att personer avlider i Europa (Hjärt- och 
lungfonden, 2017). Då ett liv står på spel krävs det att sjuksköterskorna kan behärska alla 
delar inom hjärt- och lungräddning (HLR). Sjuksköterskorna har en avgörande roll när ett 
hjärtstopp identifieras för att patienten snabbt ska få den behandling som krävs för att rädda 
dennes liv. Därför ska de hålla sig uppdaterade om riktlinjer och träna på att utföra HLR 
kontinuerligt. Många närstående anser att det är deras rättighet att få närvara vid HLR och 
sjuksköterskornas ansvarar för att ta hand om dem. Denna litteraturöversikt ger en inblick i 
sjuksköterskornas uppfattningar och erfarenheter av att närstående till patienter närvarar vid 
HLR i sjukhusmiljö. 

BAKGRUND 

Hjärtstopp 

Hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt upphör, patienten förlorar då 
medvetandet omgående och blir utan livstecken. Årligen drabbas cirka 10 000 människor av 
hjärtstopp i Sverige, av dem överlever endast cirka 6%. Vanligaste orsaken till hjärtstopp är 
bakomliggande hjärt- och kärlsjukdomar vilket kan göra att patienten får en hjärtinfarkt. Det 
innebär en cirkulationsstörning i hjärtat orsakat av en propp i ett av kranskärlen vilket ger en 
akut syrebrist i hjärtmuskeln som gör att pumpförmågan försämras (Hjärt- och lungfonden, 
2017). Andra orsaker till hjärtstopp kan vara lungsjukdomar, intoxikationer, kvävning och 
trauma med huvudskada. Det kan också orsakas av andra hjärtsjukdomar som till exempel 
klaffsjukdomar (Holmberg, 2010). Det är svårt att säga vem som drabbas av hjärtstopp men 
det är i huvudsak personer äldre än 35 år. Det finns en rad levnadsvanor som ökar risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar bland dessa räknas övervikt och rökning. Det är avgörande att starta 
HLR snabbt, för varje minut som går minskar överlevnaden med 10% (Hjärt- och 
lungfonden, 2017). 

Hjärt- och lungräddning (HLR)	

HLR innebär att bröstkompressioner och inblåsningar görs i en följd samt att defibrillator 
används. Inblåsningarna syresätter blodet medan kompressionerna gör att det cirkulerar i 
kroppen. Enbart kompressioner och inblåsningar gör inte att hjärtat startar utan håller bara 
cirkulationen igång, detta kan göras i cirka 20 minuter utan att ge större hjärnskador. För att 
starta hjärtat behövs en defibrillator som ger en strömstöt genom det och på så vis kan hjärtat 
återfå sin normala rytm (Hjärt- och lungfonden 2017). Om HLR startas precis när 
hjärtstoppet inträffar, då det ofta finns en liten hjärtaktivitet kvar, är chansen för överlevnad 
större än om det hinner gå över i asystoli, som innebär total avsaknad av hjärtaktivitet 
(Perkins et al., 2015).   
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En patient som inte svarar på tilltal, reagerar på smärtstimuli eller har en agonal andning, 
som karaktäriseras som långsam, djup och snarkande andning, ska antas ha ett hjärtstopp. 
HLR startar med 30 bröstkompressioner följt av två inblåsningar och defibrillatorn kopplas 
på bröstet så snabbt som möjligt med så lite avbrott i kompressionerna som går. Genom att 
placera händerna mitt på bröstet med raka armar, lutad över patienten och trycka minst fem 
cm djupt utförs kompressionerna. Det ska ske med en takt på 100–120 bröstkompressioner 
per minut, mellan varje kompression ska bröstet släppas upp helt och patienten bör ligga på 
ett fast underlag. Inblåsningarna görs genom att luta patientens huvud lätt bakåt, slut tätt 
kring patientens mun och näsa, blås två gånger med uppsikt på patientens bröstkorg så att 
den reser sig (Perkins et al., 2015). 

HLR på sjukhus 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2018) har upprättat ett behandlingsmål i sjukvården 
som går ut på att det ska larmas och påbörjas HLR inom en minut samt defibrillering inom 
3 minuter. Dessa mål ska all personal kunna uppnå efter utbildning. Vid hjärtstopp på 
sjukhus larmar den som finner patienten till övrig personal och startar kompressioner samt 
inblåsningar. De som tillkallas larmar i sin tur en larmgrupp och hämtar akutvagn. 
Bemanningen på en avdelning ser ofta olika ut på olika pass men det är viktigt att personalen 
kan hantera ett hjärtstopp även när bemanningen är mindre. Det är svårt att innan säga exakt 
vem som ansvarar för vad då varje situation är unik. Det tränas dock utefter ett scenario där 
en person utför kompressioner, en gör inblåsningar. Resten av personalen delar på 
uppgifterna att larma larmgrupp, hämta akutvagn som innehåller hjälpmedel, ansluta syrgas 
samt dokumentera alla tider, åtgärder och händelser. När defibrillatorn är i rummet ansvarar 
en personal för att ansluta och styra den medan övrig personal hjälps åt att utföra övriga 
åtgärder (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016). 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskornas huvudsakliga roll är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återskapa hälsa 
och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).  De ska informera, utbilda samt 
utveckla patientens och närståendes förståelse och kunskap. De ska också skapa en god 
relation till såväl patienten som närstående. Deras främsta kompetens är inom omvårdnad 
och medverkar till att patienterna får bästa möjliga livskvalitet fram till döden. Patientens 
grundläggande behov och upplevelser i det dagliga livet är omvårdnadens inriktning. Det 
inkluderar fysisk, psykosocial, andlig och en kulturell dimension (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b).  

Sjuksköterskorna ska hålla sig uppdaterade om ny forskning och riktlinjer (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b) medan European Resuscitation Council har det huvudsakliga 
ansvaret för att presentera ny forskning och utföra riktlinjer för HLR (European 
Resuscitation Council, u.å). Sjuksköterskorna ska samarbeta med andra professioner i ett 
team för att uppnå en god och säker vård. De ska också fungera som en ledare i arbetsgruppen 
och leda omvårdnadsarbetet kring patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
Sjuksköterskor som är anställda inom hälso- och sjukvården ska genomgå en utbildning i 
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HLR och upprepa den minst en gång per år (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2017). De 
har en avgörande roll när ett hjärtstopp ska identifieras och när HLR ska utföras (Perkins et 
al., 2015). Samtidigt ska de stödja och underlätta för närstående som närvarar (Bossaert et 
al., 2015). Hoffman och Olsen (2018) förklarar att det är viktigt att få de närstående att förstå 
hur allvarlig patientens situation är och Bossaert et al., (2015) menar att det är avgörande att 
sjuksköterskorna har god kunskap om att kommunicera med de närstående när de arbetar 
med patienter som riskerar att avlida. 

Närstående vid HLR	
 
En närstående är den person som patienten själv anser sig ha en nära relation till 
(Socialstyrelsen, u.å.). De har rätt till att få information om patienten inte själv kan ta del av 
den och om ingen sekretess eller tystnadsplikt hindrar ska de få möjlighet att delta i 
utformning och genomförandet av vården (SFS 2014:821). När patienten saknar 
beslutsförmåga bör läkaren diskutera med de närstående om patientens önskan angående 
HLR, de har dock inget ansvar i ställningstagandet utan kan endast bidra med information 
som är viktig vid beslut. De närstående har rätt till att närvara under pågående HLR om de 
vill så länge behandlingen inte påverkas negativt. Om de är i behov av stöd eller hjälp från 
exempelvis en kurator ska personalen förmedla dessa kontakter (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2013). 
 
Att vara närstående till en patient som får hjärtstopp upplevs som en stor stress, en del 
beskriver att de känner hopp medan andra är mer realistiska, att den drabbade eventuellt kan 
avlida (Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005). Närstående förklarar att många 
blandade känslor, såsom sorg, ångest, oro och osäkerhet, uppkommer när de ser någon i sin 
närhet plötsligt insjukna och i samband med HLR (Barreto et al., 2017; Toronto & LaRocco, 
2018). De anser att det är deras rättighet att få avgöra om de vill närvara vid HLR eller inte 
(Duran, Oman Abel, Koziel & Szymanski, 2007; Toronto & LaRocco, 2018). Närstående 
förklarar att de då upplever en kontroll över situationen och sina känslor (Duran et al., 2007; 
Sak-Dankosky, Andruszkiewicz, Sherwood & Kvist, 2019). De uttrycker att det är positivt 
att vara med och att de skulle göra det igen (Duran et al., 2007), eftersom de får en förståelse 
för den allvarliga situationen (Barreto et al., 2017; Duran et al., 2007; Sak-Dankosky et al., 
2019). De känner sig delaktiga och upplever att det kan ge ett avslut samt skapa en god 
förutsättning i sorgearbetet om den drabbades liv inte går att rädda (Sak-Dankosky et al., 
2019; Toronto & LaRocco, 2018). Närstående förklarar att de kan ge sjuksköterskorna 
relevant information om den drabbade som kan vara betydelsefull i behandlingen. De 
uttrycker också att de kan bidra med stöd och tröst till den drabbade samt att de kan 
återberätta för andra närstående om vad som gjorts (Toronto & LaRocco, 2018). De vill 
också få tillfälle att prata med personalen om deras upplevelse. Om de upplever att 
sjuksköterskorna visar ett intresse är de mer benägna att våga fråga och de tycker att det är 
viktigt att sjuksköterskorna använder ett språk som är lätt att förstå för att inte skapa mer oro 
som kan öka lidandet (Barreto et al., 2017). 
 
När en person drabbas av hjärtstopp påbörjas en process för dennes närstående att förstå vad 
som händer. En förvirring kan uppstå vid HLR när de inte förstår vad som är negativt och 
positivt. Det kan vara ljud som till exempel pip på teknisk utrustning eller uttryck från 
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personalen som kan skapa en oro hos de närstående. De är inte alltid insatta i hur sjukvården 
fungerar eller varför saker och ting utförs. Det kan skapa ett lidande hos de 
närstående (Barreto et al., 2017). 
 

Lidande 
	
Lidandet beskrivs som en naturlig del i människans liv och hör ihop med hälsa. Det är därför 
en väsentlig del i vårdandet. Utan lidande skulle inte människor behöva visa medkänsla eller 
bry sig om varandra. Lidande är något som alla människor drabbas av och det behöver inte 
nödvändigtvis vara någonting som måste tas bort, utan med stöd från andra kan det lindras. 
Lidande förklarar vad de flesta människor känner som sjuksköterskor möter inom vården 
(Arman, 2015).  
 
Eriksson (2015) förklarar att lidande är uppdelat i tre delar; sjukdomslidande, vårdlidande 
och livslidande. Sjukdomslidande innebär det lidande som kommer av sjukdomen och dess 
behandling. Vårdlidande uppkommer vid avsaknad av god vård. I mötet mellan patient eller 
närstående och sjuksköterskor kan det skapas ett lidande om de inte bemöter dem med 
respekt. Bemötandet kan då göra att patienten eller den närstående känner sig arg, osäker, 
ledsen eller kränkt. Livslidande är det lidande människan känner i förhållande till sin 
livssituation. När någon blir sjuk uppkommer funderingar kring hur framtiden kommer att 
se ut samt att livet kommer att kompliceras och förändras till det sämre. Vid livslidande som 
uppkommer av plötsliga förändringar i livet är det viktigt att hitta mening och värdighet. En 
del i lidandet handlar om att det svåra ses som en prövning och leder till en personlig 
utveckling men för att en person ska kunna bearbeta sin upplevelse krävs det ett stort stöd 
(Eriksson, 2015).  
 

PROBLEMFORMULERING 

Vid ett hjärtstopp krävs snabba åtgärder och mycket resurser från sjukvården för att patienten 
ska överleva. Sjuksköterskor har en avgörande roll när ett hjärtstopp ska identifieras och när 
HLR ska utföras samtidigt som de ska stödja och underlätta för de närstående som närvarar. 
För närstående är det ett känsloladdat ögonblick med många blandade känslor som 
uppkommer när någon i deras närhet drabbas av hjärtstopp. De uttrycker samtidigt att det 
kan vara en positiv upplevelse att närvara vid HLR, det kan hjälpa dem i det eventuella 
sorgearbetet, om livet inte går att rädda. Vid bristande kommunikation och information från 
sjuksköterskorna upplever de dock att frågor blir obesvarade vilket kan öka deras lidande. 
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Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av att närstående till patienter närvarar vid HLR 
i sjukhusmiljö kan vara värdefullt för att utveckla omhändertagandet av närstående vid HLR. 

 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att närstående till patienter 
närvarar vid HLR i sjukhusmiljö.  
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METOD 
Till denna studie har en litteraturöversikt valts då det kan ses som fördelaktigt i relation till 
syftet som avsåg att beskriva sjuksköterskornas uppfattningar och erfarenheter. Enligt 
Friberg (2017) är syftet med en litteraturöversikt att skapa en översikt över tidigare forskning 
inom relevant omvårdnadsområde. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan användas 
för att få fram ett resultat (Friberg, 2017). De kvantitativa studierna utgår från att beskriva, 
kartlägga, se samband eller att jämföra olika fenomen utan någon djupare forskning 
(Billhult, 2017). Enligt Segesten (2017) ökar kvalitativa studier förståelsen för personers 
upplevelser, uppfattningar och erfarenheter.  

Urval 

Inklusionskriterier till litteraturöversikten var utifrån sjuksköterskans perspektiv utan hänsyn 
till kön då en bred bild av fenomenet ville studeras. HLR som utfördes i sjukhusmiljö valdes 
för att avgränsa arbetet. Alla artiklar skulle vara Peer reviewed då det enligt Willman, 
Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) säkerställer att artikeln är granskad av experter 
inom området innan den blivit publicerad. Ett tidsspann mellan 1999–2019 valdes för att få 
aktuell forskning. Östlundh (2017) beskriver att vetenskapligt material är en färskvara och 
att det kan vara bra att begränsa tidsspannet för att undvika inaktuellt material. Artiklar 
skrivna på engelska valdes då det språket behärskades. Ingen begränsning angående länder 
gjordes för att öka överförbarheten till flera länder. Exklusionskriterier var review-artiklar 
där resultatet inte redovisas utefter en egen studie. Barn under 18 år, både som närstående 
och patient exkluderades då de kan ge andra upplevelser eftersom att det enligt Stryhn (2007) 
är föräldrarna som bär det yttersta ansvaret för barnet tills dess att det blir myndigt.  

Datainsamling 
 
Databaserna CINAHL och Medline är de som användes för att söka artiklar. Medline är en 
databas som innehåller bland annat forskning om hälso- och vårdvetenskap (EBSCO, u.å.). 
Enligt Östlundh (2017) innehåller CINAHL information om medicin- och 
omvårdnadsvetenskap. Trunkeringstecken (*) sattes i slutet på orden för att söka i fler 
ändelser. AND och OR användes mellan orden för att sätta de i sammanhang till varandra 
då det enligt Östlundh (2017) breddar sökningen. Sökord, (bilaga 1), som användes i olika 
kombinationer var: cardiopulmonary resuscitation, CPR, family, nurse, relative, presence. 
Tretton artiklar valdes ut till resultatet varav tio kvalitativa artiklar hittades med hjälp av 
sökorden och tre artiklar hittades via referenslistor på vetenskapliga artiklar. Artiklarna 
kvalitetsgranskades (bilaga 2) sedan enligt Statens Beredning för medicinsk och social 
utvärderings (SBU) mall för kvalitativ forskningsmetodik (SBU, 2014) och på grund av låg 
vetenskaplig kvalitet exkluderades tre stycken. 
 
Analys 
 
Artiklarna analyserades enligt Friberg (2017) där artiklarna lästes noggrant flera gånger av 
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båda författarna för att få en förståelse för innehållet och helheten av artiklarna. Sedan 
dokumenterades relevanta områden för litteraturöversikten såsom syfte, metod och resultat 
i en översiktstabell, (bilaga 2). De delar i artiklarnas resultat som ansågs svara på syftet 
skrevs ner i ett dokument. Likheter som hittades i de olika artiklarna färgmarkerades med 
samma färg för att då också hitta tydliga skillnader mellan dem. Tillfälliga rubriker skapades 
utefter de likheter och skillnader som identifierades för att sortera resultatet och tillslut 
skapades fyra kategorier som bildar resultatet; Patientens önskningar ska vara i fokus, En 
känslomässig upplevelse för närstående, Emotionellt krävande moment för sjuksköterskor 
och Det krävs resurser i situationen. 

Etiska överväganden 

Forskningsetik regleras av både lagar och principer. Inför studien och under studiens gång 
ska etiska överväganden beaktas. Detta görs för att undvika att deltagarna skadas, utnyttjas 
eller såras (Kjellström, 2017). Majoriteten av artiklarna som valdes hade ett godkännande 
av en etisk kommitté. I två av artiklarna framkom det inte i texten något etiskt övervägande 
men enligt tidskriftens policy skulle artikeln ha ett etiskt resonemang för att få publiceras. 
Därför antogs det att artiklarna hade ett sådant. Alla artiklar beskrev också att deltagarna fått 
ge ett skriftligt godkännande för att medverka i studien. Viss förförståelse inom området 
förelåg då erfarenhet efter arbete inom sjukvården. Den diskuterades innan och åsidosattes 
när data söktes och analyserades för att få ett neutralt resultat.  
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RESULTAT 

Patientens önskningar ska vara i fokus 
 
Sjuksköterskorna förklarar att det kan vara fördelaktigt för patienten att de närstående är med 
då de kan lyfta patientens önskningar och ge stöd i dennes tuffaste tid i livet (Giles, de Lacey 
& Muir-Cochrane, 2017; McClement, Fallis & Pereira, 2009; Miller & Stiles, 2009). De kan 
också ge relevant medicinsk information som är viktig för patientens överlevnad och att 
medicinska åtgärder inte utförs utan deras medgivande. Det kan också leda till att patienten 
ses som en person då sjuksköterskorna ser den i ett sammanhang, att den tillhör någon (Giles 
et al., 2017; McClement et al., 2009).  Några sjuksköterskor tror också att patienten kan vara 
medveten om de närståendes närvaro trots att den är medvetslös (Giles et al., 2017) och de 
kan då hjälpa till att lugna patienten genom att hålla dens hand (Giles et al., 2017; 
Hassankhani, Zamanzadeh, Rahmani, Haririan & Porter, 2017).  
 
De tycker att det är patienten som ska bestämma om de närstående ska vara med eller inte 
men när den inte har möjlighet till det ska de närstående få välja (Twibell, Siela, Riwitis, 
Neal & Waters, 2017).  Sjuksköterskorna uppfattar det är svårt att veta vad patienten önskar 
då den själv inte kan uttrycka sin vilja (Giles et al., 2017). De menar dessutom att det finns 
en överhängande risk att patientens integritet kränks vid HLR, då de ligger blottade på en 
brits, därför är det viktigt att i största mån beakta patientens önskan (Giles et al., 2017; Sak-
Dankosky, Andruszkiewicz, Sherwood & Kvist, 2017).  
 

En känslomässig upplevelse för närstående 
 
Sjuksköterskorna beskriver att det kan vara svårt att avgöra vilka närstående som är lämpliga 
att närvara och de upplever en osäkerhet kring detta (Miller & Stiles, 2009; Sak-Dankosky 
et al., 2017). De menar att det saknas riktlinjer som underlättar beslutet kring om de 
närstående ska delta eller inte (Giles et al., 2017; Twibell et al., 2017). Omständigheter som 
påverkar bedömningen är exempelvis ålder på patienten och de närståendes sätt att hantera 
situationen (James, Cottle & Hodge, 2010; Knott & Kee, 2005; Twibell et al., 2017). 
Sjuksköterskorna anser att varje situation är unik och bör bedömas individuellt (Giles et al., 
2017; James et al., 2010; Knott & Kee, 2005; Sak-Dankosky et al., 2017; Twibell et al., 
2017) samt att de närståendes egen sjukdomshistoria bör beaktas när beslut tas om de ska 
närvara (Bashayreh, Saifan, Batiha, Timmons & Nairn, 2015; Twibell et al., 2017). De 
uppfattar att närstående inte ska ta beslutet på egen hand utan att det bör göras tillsammans 
med sjuksköterskor och läkare (Twibell et al., 2017). Beslutet är en teamfråga, mellan alla 
inblandade, men det slutgiltiga beslutet ligger oftast hos läkaren. Besluten tas utifrån vad 
sjuksköterskorna tror är det bästa för patient och närstående (Giles et al., 2017). De förklarar 
också att de önskar att närstående litar på beslutet då de anser att det kan skydda dem mot 
en otrevlig upplevelse (Twibell et al., 2017).  
 
Ett starkt argument som sjuksköterskorna har till att inte låta att de närstående närvara under 
HLR är att det kan vara en traumatisk upplevelse för dem och att det kan leda till mental 
ohälsa (Bashayreh et al., 2015; Giles et al., 2017; Knott & Kee, 2005; McClement et al., 
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2009; Sak-Dankosky et al., 2017; Twibell et al., 2017). Vid tillfällen då patienten har synliga 
skador, såsom deformeringar, blödningar eller om det hörs tydliga knak vid kompressioner, 
menar sjuksköterskorna att det kan det vara olämpligt för de närstående att närvara (Giles et 
al.,2017; Twibell et al., 2017). De menar att traumat av att se någon i sin närhet genomgå 
HLR kan påverka uppfattningar och minnen av den (Knott & Kee, 2005; Twibell et al., 
2017). Enligt dem är HLR inte någon vacker syn och de tror inte att det är någonting någon 
vill minnas (Giles et al., 2017). En sjuksköterska förklarar att hon inte skulle velat ha sina 
närstående där då hon inte vill att det ska vara deras sista minne av henne. Det är något de 
minns för alltid och det kan då ersätta de fina minnena samt att det kan skapa en ilska mot 
sjukvården (Twibell et al., 2017). Ytterligare orsaker till att närstående inte bör närvara är 
om de visar symtom på svår ångest eller inte är mentalt kapabla (Sak-Dankosky et al., 2017; 
Twibell et al., 2017).   
 
Alla närstående upplever och hanterar situationen olika, en del bättre än andra (Bashayreh 
et al., 2015; Twibell et al., 2017). Många sjuksköterskor uppfattar också att det kan vara en 
fördel för de närstående genom att de får se alla resurser som läggs på den drabbade och att 
alla möjligheter som finns utförs för att rädda dennes liv (Giles et al., 2017; Knott & Kee, 
2005; Lowry, 2012; McClement et al., 2009; Miller & Stiles, 2009; Twibell et al., 2017).  De 
förklarar om de närstående närvarar kan de se när behandlingen inte längre är värdig. 
Behandlingen kan istället likna tortyr när alla åtgärder som görs ändå inte leder till att 
patientens liv går att rädda. (Miller & Stiles 2009). Det kan också göra det lättare för de 
närstående som har svårt att släppa taget om den drabbade när de ser att det inte längre är 
rätt att fortsätta. Oavsett om patienten inte överlever kan de också se att den drabbade fått en 
god vård (Knott & Kee, 2005). De förklarar vidare att det också är en naturlig del i 
situationen att negativa känslor såsom sorg och rädsla uppkommer hos de närstående. Det 
betyder inte att de är olämpliga och bör inte nekas närvaro på grund av det (Knott & Kee, 
2005; Twibell et al., 2017). Sjuksköterskorna tror att de närstående kan uppleva en känsla 
av verklighet och få en förståelse för vad som händer vilket kan skapa ett lugn när de är 
närvarande och deras rätt att vara med den drabbade till slutet respekteras på så vis (Giles et 
al., 2017). De menar också att det gagnar de närståendes eventuella sorgeprocess och det ger 
dem tillfälle att ta farväl samt få ett bra avslut när de får vara med i den drabbades sista tid i 
livet, om det inte går att rädda (Giles et al., 2017; Knott & Kee, 2005; McClement et al., 
2009; Miller & Stiles, 2009; Twibell et al., 2017). De uppfattar också ett allvar i beslutet då 
chansen att närvara vid patientens sista tid i livet går förlorad om de inte ges möjlighet 
(Twibell et al., 2017). Men de ska dock aldrig känna sig pressade till det (Giles et al., 2017). 
Därför menar några sjuksköterskor att det är ett viktigt beslut för de närstående (Knott & 
Kee, 2005).  Om de beslutar sig för att närvara ska de även ha möjlighet att lämna rummet 
för en stund eller helt om situationen blir för känslosam (James et al., 2010).  
 

Emotionellt krävande moment för sjuksköterskor 
 
När de närstående är med vid HLR upplever sjuksköterskorna att deras prestationsångest 
ökar (Giles et al., 2017; Knott & Kee, 2005; McClement et al., 2009). De uttrycker att de 
blir obekväma i sitt arbete när de närstående tittar på för de kan tro att sjuksköterskorna gör 
något fel om behandlingen inte fungerar (Knott & Kee, 2005; McClement et al., 2009). 
Många förklarar också att det händer att de glömmer bort att vara professionella under HLR. 
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De kan uttrycka sig fel, bli exalterade eller skämta för att lätta upp stämningen och 
avdramatisera arbetet (Knott & Kee, 2005; McClement et al., 2009; Miller & Stiles, 2009). 
HLR är även ett teamarbete där det kan uppstå problem som löses genom diskussion mellan 
professionerna. Dessa diskussioner kan förhindras av att de närstående närvarar (Bashayreh 
et al., 2015). Det på grund av att sjuksköterskorna är rädda att de närstående ska misstolka 
personalens ord och handlingar (Knott & Kee, 2005; Lowrey, 2012; McClement et al., 2009; 
Miller & Stiles, 2009). Vilket gör att de ofta beter sig annorlunda och blir tysta inför de 
närstående (Knott & Kee, 2005). Trots det använder sig några sjuksköterskor av de 
närståendes närvaro till att tvinga dem att ta beslut om behandlingen (Knott & Kee, 2005). 
De uttrycker att de ibland är rädda att avsluta HLR i tid för att det då finns risk för att de blir 
stämda (McClement et al., 2009; Sak-Dankosky et al., 2017). Andra beskriver dock att det 
istället minskar risken för klagomål om de närstående är med och får känna sig delaktiga 
(Bashayreh et al., 2015). De då istället kan ta ett gemensamt beslut om HLR bör fortsätta 
eller inte (Miller & Stiles, 2009; Twibell et al., 2017) 
 
Vidare uppfattar sjuksköterskorna att närvaron av de närstående också gör att de får en bra 
känsla (Bashayreh et al., 2015; Giles et al., 2017; Hassankhani et al., 2017; Knott & Kee, 
2005; Lowry, 2012; McClement et al., 2009; Miller & Stiles, 2009). De upplever att de får 
mer uppskattning från de närstående oavsett om patienten överlever eller inte (Lowry, 2012; 
Miller & Stiles, 2009). Sjuksköterskorna tycker att de får en god kontakt med de närstående 
och att det blir en positiv upplevelse trots det emotionellt tunga arbetet. De upplever också 
att de närstående får en förståelse för att de bryr sig om patienten och det stärker bandet 
ytterligare mellan dem. Detta bidrar också till att sjuksköterskorna upplever mindre ångest 
och nervositet i samtalet med dem då de ser allt och har möjlighet att fråga under tiden HLR 
pågår (Miller et al., 2009).  
 

Det krävs resurser i situationen 
 
Sjuksköterskorna förklarar att det finns en risk att närstående stör arbetet med patienten om 
de närvarar vid HLR, då en del inte kan hantera situationen (Bashayreh et al., 2015; Knott 
& Kee, 2005; McClement et al., 2009; Twibell et al., 2017). De är rädda för att närstående 
ska bli våldsamma under HLR (Bashayreh et al., 2015; Hassankhani et al., 2017). Flera har 
tidigare upplevt att närstående attackerat personal, som utför HLR, med slag och sparkar 
(Hassankhani et al., 2017) och risken med det är att fokuset på patienten förflyttas över till 
de närstående (Knott & Kee, 2005). En sjuksköterska tror dock att de blir mer aggressiva om 
de inte får möjlighet att närvara (Giles et al., 2017). Sjuksköterskorna upplever också att de 
ofta är besvärliga och avbryter arbetet genom att ställa sig i vägen eller säga till personalen 
vad de ska göra (Hassankhani et al., 2017; McClement et al., 2009). Eftersom det är mycket 
personal och utrustning kring patienten vid HLR kan det vara ont om plats för närstående 
(Giles et al., 2017; Knott & Kee, 2005). Utrustningen kan också göra att omgivningen blir 
farlig för dem att vistas i och för att göra det möjligt för dem att närvara kan sjuksköterskorna 
behöva flytta på utrustningen (Giles et al., 2017; McClement et al., 2009). Därför menar 
sjuksköterskorna att det borde vara någon i personalen avsatt bara för dem och att de då inte 
har något emot att de närvarar. Personen ska finnas där som stöd och bidra med information 
till dem kontinuerligt (Giles et al., 2017; Knott & Kee, 2005; Lowry, 2012; McClement et 
al., 2009; Twibell et al., 2017) vilket kan minska risken att de bildar egna uppfattningar om 
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vad som sker (McClement et al., 2009; Sak-Dankosky et al., 2017). Sjuksköterskorna kan se 
ett samband mellan bristande medicinsk kunskap hos närstående och att påverka HLR-
arbetet. De med mindre kunskap tror ofta att det finns mer att göra för patienten än det som 
görs (Bashayreh, et al., 2015). Det innebär att innan de närstående kliver in till den drabbade 
behöver de få information om vad som väntar dem i rummet (Giles et al., 2017; Lowry, 
2012; McClement et al., 2009). Om de är för upprivna finns det dock risk för att det inte kan 
ta till sig den (Twibell et al., 2017).  Några sjuksköterskor menar att när de närstående 
närvarar vid HLR får de en förståelse för hur personalen arbetar (Knott & Kee, 2005; Miller 
& Stiles, 2009; Twibell et al., 2017).  Medan andra menar att det är bättre om de närstående 
väntar utanför rummet tillsammans med någon i personalen som förser dem med information 
(Bashayreh et al., 2015; Sak-Dankosky et al., 2017). De förklarar däremot att det är svårt att 
få till en extra personal för närstående då det ofta är brist på personalresurser (James et al., 
2010; Knott & Kee, 2005; Sak-Dankosky et al., 2017).  
 
Sjuksköterskorna önskar också att de fick en speciell utbildning i hur kommunikationen med 
närstående bör vara i dessa situationer eftersom att det är orosmoment för dem (Sak-
Dankosky et al., 2017; Twibell et al., 2017). De förklarar att det skulle underlätta om det 
fanns ett protokoll för hur närstående ska omhändertas vid HLR. Det skulle hjälpa 
kommunikationen mellan personal och närstående vilket troligtvis kan förbättra arbetet kring 
patienten (Sak-Dankosky et al., 2017).  
 

Resultatsammanfattning 

Sjuksköterskornas uppfattningar är att det är svårt att avgöra vilka närstående som är 
lämpliga att närvara. De beskriver att det ska bedömas individuellt och att beslutet ska fattas 
tillsammans med alla inblandade. Det är ett viktigt beslut eftersom chansen inte kommer 
igen, samtidigt ska de närstående inte känna sig pressade till att närvara. Det skulle underlätta 
om det fanns någon i personalen som var avsatt för närstående då uppfattningen är att 
närstående behöver stöd och information för att kunna hantera situationen bättre. De önskar 
utbildning i kommunikation med närstående i akuta situationer och det skulle också 
underlätta om det framtogs ett protokoll för hur omhändertagandet av närstående ska ske. 

Vid HLR är det mycket personal och utrustning kring patienten vilket gör att det är ont om 
plats för närstående som leder till att de kan stå i vägen. En rädsla finns också för att de 
närstående ska bli våldsamma och att fokus då förflyttas från patienten till de närstående. 
Sjuksköterskorna har även delade meningar om hur de uppfattar de närståendes närvaro. 
Några uttrycker att de blir obekväma och får prestationsångest medan andra uppfattar att en 
god kontakt skapas till de närstående och att det blir en positiv upplevelse. De betonar också 
vikten av att det är patientens önskningar som ska vara i fokus. Att neka närstående att 
närvara kan leda till att behandling utförs utan medgivande samtidigt som deras närvaro kan 
leda till att patientens integritet kränks. HLR kan också bli en traumatisk upplevelse för 
närstående som kan påverka minnen av den drabbade. Närstående upplevs hantera 
situationen olika och sjuksköterskorna uppfattar att det skulle kunna hjälpa närstående i 
deras sorgeprocess om de närvarar. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En väl vald metod för att beskriva uppfattningar och erfarenheter valdes. Det som ligger till 
grund för studien är kvalitativa artiklar. Anledningen till att inga kvantitativa artiklar valdes 
till resultatet var för att de som hittades inte ansågs svara på syftet. En annan lämplig metod 
skulle kunna vara intervjuer med sjuksköterskor som har uppfattningar och erfarenheter 
inom området. Orden uppfattningar och erfarenheter kommer av att det var 
sjuksköterskornas åsikter som ville studeras vilket innebär att alla sjuksköterskor 
inkluderades även om de inte själva varit med om att ha närstående närvarande vid HLR.  

Urvalets trovärdighet ökar då alla inkluderade artiklar var peer reviewed som enligt 
Henricson (2017) innebär att de är bedömda som vetenskapliga. Engelskspråkiga artiklar 
valdes då det var det språk som behärskades, dock fanns risk för feltolkning och 
felöversättning eftersom engelska inte är modersmålet. För att minska denna risk lästes 
materialet flertalet gånger vid olika tillfällen av båda författarna och hjälptes åt med 
översättningen. Ingen begränsning av länder gjordes och de inkluderade artiklarna var från 
USA, Australien, Iran, Finland, Polen, England och Jordanien, dessa länder har olika 
kulturer vilket kan göra att resultatet är överförbart även till andra länder. Överförbarhet 
innebär enligt Mårtensson och Fridlund (2017) att resultatet kan föras över till andra grupper, 
kontexter och situationer. Resultatet är dock giltigt främst i de länder där sjukvården är 
tillräckligt utvecklad kunskapsmässigt för att ha möjlighet att utföra korrekt HLR. 

Två olika databaser valdes vid sökning av data, Henricson (2017) beskriver att det stärker 
arbetets trovärdighet. Med trovärdighet menas att kunskapen som skapas är rimlig och att 
resultatet är giltigt (Mårtensson & Fridlund, 2017). CINAHL och Medline användes då de 
innehåller information om medicin- och omvårdnadsvetenskap. Flera av artiklarna återfanns 
i båda databaserna vilket enligt Henricson (2017) också ökar studiens trovärdighet. För att 
finna artiklarna användes sökord med hjälp av en boolesk sökning och trunkeringstecken. 
Då artiklar som svarade på studiens syfte hittades ansågs sökorden relevanta. Tre av 
artiklarna hittades dock i referenslistor på andra artiklar och söktes därefter med 
fritextsökning i WorldCat Discovery.  

De valda artiklarna granskades sedan med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitativa 
studier (SBU, 2014). Artiklarna granskades av båda författarna enskilt för att sedan jämföras 
med varandra. Henricson (2017) beskriver att om artiklarna granskas av båda författarna 
stärker detta trovärdigheten. Tre artiklar valdes bort under granskningen på grund av 
bristande kvalitet då Henricson (2017) förklarar att kvaliteten på artiklarna påverkar studiens 
pålitlighet. Då artiklarna som valdes ansågs ha en hög kvalitet anses resultatet vara pålitligt. 
Antalet artiklar som valdes till resultatet ansågs tillräckligt som svar på syftet då det gav ett 
användbart och tydligt resultat. Trovärdigheten på resultatet kan ytterligare stärkas genom 
att studien granskats i en handledningsgrupp vilket Henricson (2017) förklarar eftersom 
utomstående läst och bekräftat att resultatet bygger på analyserad data. Enligt Carlson (2017) 
kan förförståelsen påverka och styra resultatet i studien därför måste en medvetenhet om 
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förförståelsen göras innan för att kunna göra studien så objektiv som möjligt (Carlson, 2017).  
Det går dock inte helt avgöra att data inte blivit påverkad av tidigare förförståelse trots att 
den diskuterats innan samt försök att åsidosättas den. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskorna känner en osäkerhet när de ska avgöra vilka närstående 
som lämpar sig att närvara vid HLR i sjukhusmiljö. De upplever att situationen kan vara 
traumatisk och att det kan leda till mental ohälsa för dem men de uppfattar också att det är 
ett viktigt beslut för dem då chansen att delta inte kommer åter. Däremot bör de inte känna 
sig pressade till att närvara och de ska ha möjlighet att lämna rummet om de så önskar. 
Resultatet påvisar också att beslutet tas tillsammans med läkare, sjuksköterskor och 
närstående men det slutgiltiga ansvaret ligger hos läkaren att ta beslut om de ska närvara 
eller inte. Dock anser de närstående att det är deras rättighet att närvara och att de ska få 
bestämma själva om de ska närvara (Duran et al., 2007; Toronto och LaRocco 2018). Det 
styrks av Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2016) som menar att det är den närstående 
själv som ska välja om de vill närvara. I en studie som gjordes av Robinson, Mackenzie-
Ross, Campbell Hewson, Egleston och Prevost (1998) där närstående närvarade vid HLR 
visade det sig att de inte behövde lämna rummet under tiden. Ingen tog heller skada utav det 
utan majoriteten av närstående upplevde istället att det underlättat deras sorg när de fått vara 
med den drabbade den sista tiden i livet. Ändå oroar sig sjuksköterskor för att det kan skada 
de närstående och bidra till ett livslidande. Detta kan motiveras med att det kan grundas i 
sjuksköterskornas eget ställningstagande. Eide och Eide (2009) menar att det är viktigt att 
sjuksköterskorna är bekväma i sina egna tankar om döden och att de kan åsidosätta dem för 
att kunna bemöta och stödja de drabbade personerna (Eide & Eide, 2009). Följande 
reflektion kan göras att om de inte är bekväma i det kan det bli svårt för sjuksköterskan att 
hålla sig professionell och istället bli för känslosam för att utföra ett gott arbete och fatta 
relevanta beslut. 

I resultatet förklararar sjuksköterskorna att de ibland har använt sig av de närståendes 
närvaro för att tvinga dem ta beslut om HLR om de har svårt att släppa taget om patienten. 
Sjuksköterskorna uppfattar att närstående på så vis kan se att behandlingen inte är värdig 
och att de då känner sig tvingade till att ta beslut om att avbryta behandlingen. 
Sjuksköterskorna gör det för att de är rädda att avsluta HLR i tid för att det finns risk för att 
de kan bli stämda. Det framkommer också att deras närvaro ändå kan vara positiv då de kan 
framföra patientens vilja och att behandlingen inte utförs utan deras medgivande. Hälso- och 
sjukvård får inte ges utan samtycke, om inte annat följer någon annan lag, då patientens 
självbestämmande ska respekteras. Det ska däremot ges om det behövs för att avvärja fara 
då patienten på grund av medvetslöshet inte kan uttrycka sin vilja. De närstående ska också 
få vara med vid utformningen och genomförandet av vård om det är möjligt då det inte 
föreligger någon sekretess eller tystnadsplikt som förhindrar detta (SFS 2014:821). En 
reflektion är dock att det kan vara svårt att veta vem patienten ser som sin närstående då det 
inte behöver vara någon familjemedlem eller släkting som anses vara det. Därav kan 
sjuksköterskorna eventuellt bli osäkra på om det är lämpligt att dels informera dem och dels 
att låta dem delta. Att sjuksköterskorna är rädda för att bli stämda skulle kunna vara en rimlig 
förklaring till varför de använder sig av närståendes närvaro för att tvinga dem till beslut om 
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behandlingen. I Sverige anmäls klagomål till inspektionen för vård och omsorg (IVO) av 
patient eller anhörig. IVO ska då göra en prövning av klagomålet mot hälso-och sjukvården 
och dess personal (SFS 2010:659). Ställningstagandet till HLR är en del i patientens vård 
där ansvarig läkare innan bestämmer om HLR ska utföras vid ett plötsligt hjärtstopp. 
Ställningstagandet grundas på en individuell bedömning där bland annat patientens tillstånd, 
prognos och inställning till behandling och livskvalitet vägs in i beslutet. Har patienten inte 
tidigare tagit ställning till om HLR ska utföras eller inte ska läkaren rådfråga närstående om 
vad de tror patienten själv hade velat. Däremot har läkare och sjuksköterskor ingen 
skyldighet att ta hänsyn till deras önskemål om de anser att HLR inte är till nytta för patienten 
då det inte kommer återställa spontan cirkulation och andningsfunktion (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2013). De etiska riktlinjerna styrker alltså personalens rätt till att 
avsluta HLR efter deras tycke och närstående har då ingen rätt till att bestrida deras beslut. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna är rädda för att närstående ska bli våldsamma under 
pågående HLR då flera tidigare upplevt det. De uppfattar också att det är trångt i rummet 
med all personal och utrustning vilket kan leda till att de närstående är i vägen. Det gör att 
arbetsmiljön påverkas negativt och enligt Arbetsmiljöverket (2019) är det arbetsgivaren som 
ansvarar för att se till att lokalerna är bra utformade då det kan påverka riskerna för hot och 
våld (Arbetsmiljöverket, 2019). När en person drabbas av hjärtstopp förlorar den 
medvetandet snabbt och HLR bör startas omgående för att öka chansen för överlevnad (hjärt-
och lungfonden, 2017). Reflektioner som kan göras är att det inte går att förutse exakt vart 
ett hjärtstopp kommer att ske och därför är det svårt att anpassa lokaler som är optimala att 
utföra HLR i där närstående samtidigt får plats. Arbetsmiljöverket (2019) menar också att 
personal inom hälso- och sjukvård är i en utsatt position för hot och våld från patienter och 
närstående. I synnerhet utsatta situationer är vid hög arbetsbelastning, när tidsbrist råder eller 
en stressad situation uppstår. Särskilt påtaglig är risken för hot och våld när patient eller 
närstående har nedsatt förmåga att styra och kontrollera sitt beteende (Arbetsmiljöverket, 
2019). Eide och Eide (2009) förklarar att personer kan drabbas av en traumatisk kris om de 
genomgår en händelse som skiljer sig markant från det normala livet. Det som då först händer 
när exempelvis en olycka eller sjukdom inträffar är att under den första fasen förnekar 
närstående händelsen och trycker undan känslor och tankar. Den varar sällan en längre stund 
utan följs av en fas där känslomässiga reaktioner yttrar sig utan att personen har fullständig 
kontroll över sina handlingar (Eide & Eide, 2009). Detta beteendet kan motiveras till att 
närstående blir aggressiva mot personalen när de ser någon i sin närhet så sjuk. Enligt 
Arbetsmiljöverket (2019) är arbetsgivaren skyldig, om någon i personalen utsätts för hot och 
våld, att ha en plan för att den drabbade snabbt får hjälp och stöd för att förebygga eller 
lindra psykisk såväl fysisk skada (Arbetsmiljöverket, 2019). Det kan föra tankarna vidare 
till att protokoll för hur omhändertagandet av närstående ska ske skulle kunna minska risken 
för hot och våld. 

Resultatet betonar också att sjuksköterskorna inte har något emot att närstående är med vid 
HLR men att det skulle underlätta om det fanns någon i personalen avsatt bara för dem. De 
uppfattar att närstående behöver information och stöd för att hantera situationen bättre men 
att det sällan finns resurser till det. De önskar en utbildning i kommunikation med närstående 
vid HLR då de sett att bristande medicinsk kunskap hos närstående kan leda till att de stör 
arbetet. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) skriver att det är sjuksköterskornas ansvar att 
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informera, utbilda samt utveckla patientens och närståendes förståelse och kunskap. Bossaert 
et al. (2015) menar att det är avgörande att sjuksköterskorna har god förmåga att 
kommunicera med närstående när de arbetar med patienter som riskerar att avlida. Svensk 
sjuksköterskeförening (2010) menar att sjuksköterskor efter utbildning på grund- och 
avancerad nivå ska ha goda kunskaper om att respektera och bekräfta personens livsvärld 
och dess hälsofrämjande resurser. Det är också enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) 
arbetsgivarens ansvar att ge möjlighet för kompetensutveckling. Eide och Eide (2009) 
förklarar att det är viktigt att sjuksköterskorna kan bemöta en person som varit med om en 
krissituation genom att vid behov visa medmänsklighet. Detta genom att bara finnas till 
hands och erbjuda att lyssna på tankar och funderingar (Eide & Eide, 2009). Då 
sjuksköterskorna också önskar att det fanns personal avsatt enbart för de närstående men 
betonar att det sällan är möjligt på grund av resursbrist så kan ett alternativ vara stöd från 
sjukhuskyrkan som finns på de flesta sjukhus i Sverige. Personalen där har beredskap på 
kvällar och helger vilket gör att de kan ringas in för att hjälpa till vid akuta situationer med 
krisstöd (Sjukhuskyrkan, u.å.). Det kan vara en möjlighet om personalen inte har resurser att 
avvara någon som enbart bryr sig om närstående. En reflektion som kan göras är att däremot 
kan det vara svårt att enbart ta in hjälp från andra professioner i dessa situationer då det 
kräver att sjuksköterskan informerar om medicinska åtgärder. Sjukhuskyrkans personal är 
experter på krisstöd och därför skulle sjuksköterskorna kunna förmedla kontakten mellan 
kyrka och närstående så de får hjälp att hantera deras upplevelser i samband med HLR. Enligt 
Barreto et al. (2017) uttrycker närstående att de önskar att få reflektera upplevelserna med 
personal. Med grund i detta skulle sjukhuskyrkan skulle då vara ett bra alternativ om 
sjuksköterskorna inte hinner. 

Konklusion 

Sjuksköterskor har egentligen inte någonting emot att närstående närvarar vid HLR så länge 
det finns utrymme och möjlighet att ge dem stöd. De önskar också mer utbildning och 
resurser för att lyckas med det. Om dessa kriterier kan uppfyllas kan de se en fördel för alla 
inblandade. Samtidigt kan det vara svårt att veta vilka som anses vara närstående och därför 
kan det vara svårt att ta ställning till vilka som ska närvara. De inblandade är inte helt överens 
om vem det faktiskt är som ska fatta beslut om vem som ska närvara eller inte. Närstående 
beskriver att det är deras rätt att ta beslutet och detta står även i de etiska riktlinjerna för 
HLR. Sjuksköterskornas uppfattning är dock att det är patientens önskan som ska vara i 
fokus och hoppas därav att närstående är medveten och respekterar deras önskningar. 
Sjuksköterskorna anser också att de har en inverkan på om närstående ska närvara eller inte 
men att det slutgiltiga beslutet ligger hos läkaren. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka ämnet ur olika perspektiv utifrån 
närstående och patienters uppfattningar. Det kan också vara intressant att beskriva 
fenomenet ur ett manligt och kvinnligt perspektiv, både som sjuksköterskor och som 
närstående. Ämnet kan undersökas djupare genom att studera sjuksköterskor upplevelser där 
de har erfarenhet av att ha närstående närvarande. Kunskapen som delges i denna studie kan 
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användas till många olika platser där sjuksköterskor arbetar. Det kan dels användas av chefer 
och HLR-ansvariga på sjukhus vid utbildning för att diskutera svårigheter och möjligheter 
för att skapa en medvetenhet kring omhändertagandet med närstående i akuta situationer. 
Det kan också vara till nytta på alla sjukhusavdelningar där hjärtstopp kan ske då det ger en 
fördjupad bild av sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter. 
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faktorer och fyra olika 
faktorer i relation till 
att erbjuda familjer att 
vara med vid 
återupplivning. Läkare 
och sjuksköterskor 
väger faktorer olika. 
Läkare belyste högst 
risker att 
familjemedlemmarna 
störde vårdpersonalen i 
arbetet. Sjuksköterskor 
belyste högst risker att 
familjen kunde bli 
traumatiserad, de 
kunde störa 
vårdpersonalen samt 
att familjen kunde 
gagnas av att vara 
närvarande. 

Etiskt godkänd av 
både klinisk och 
akademisk 
granskning styrelse. 
Etiska överväganden 
gjordes kontinuerligt 

Hög 

H. Hassankhani, A. 
Rahmani, H. Haririan 
& J. E. Porter. 
 
Family presence 
during resuscitation: A 
double edged sword 
 
Journal of nursing 
scholarship 

Belysa betydelsen av 
larmgruppens medlemmars 
erfarenheter av att utföra 
HLR inför patienters 
närstående. 
 
Sjuksköterskor och läkare 
 

Tolkningsfenomenologi 
Kvalitativ  
 
Intervjuer av 12 
sjuksköterskor och 9 
läkare. 
 
. 
 

2 huvudteman: 
destruktiv närvaro och 
stödjande närvaro 

Godkänd av etisk 
kommitté. skriftligt 
godkännande av alla 
deltagare 

Hög 



 

 

 
2017 
 
Iran 
D. Sak-Dankosky, P. 
Andruszkiewicz, P. R. 
Sherwood & T. Kvist 
 
Health care 
professionals’ 
concerns regarding in-
hospital family-
witnessed 
cardiopulmonary 
resuscitation 
implementation into 
clinical practice 
 
British association of 
critical care nurse 
 
2017 
 
Finland/Polen 
 

Beskriva och ge en förståelse 
för sjukvårdspersonalens syn 
och perspektiv på att utföra 
återupplivning med familjen 
närvarande 

Kvalitativ 
 
Del av en större 
kvantitativ studie där 
deltagarna fått svara 
skriftligt på frågor 
varav en öppen fråga 
där de fick beskriva 
sina tankar kring 
återupplivning med FN. 
Svaret på den frågan 
ligger till grund för 
resultatet i denna studie 
 

5 teman: familjens 
fasa, distrahera arbetet, 
inget stöd till familjen, 
personalförberedelse 
och situationsbaserade 
val. 
 

Godkänd av en etisk 
kommitté. Deltagarna 
till studien lämnade 
sitt godkännande i 
samband med  
inlämnade svar 
 

Hög 

J.H. Miller & A. Stiles 
 
Family presence 
during resuscitation 
and invasive 
procedures: the nurse 
experience 
 
Qualitative health 
research 

Att få en förståelse för 
sjuksköterskors erfarenheter 
av att ha närstående 
närvarande vid HLR och 
invasiva behandlingar. 
 
Sjuksköterskor 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
metod. Intervjuer 
17 sjuksköterskor 

4 huvudteman: 
Främjar kontakt med 
närstående, involverar 
familjen, ökar 
acceptans, försiktighets 
åtgärd 

Skriftligt 
godkännande av alla 
deltagarna. 
 
Tidskriftens policy 
bekräftar etiskt 
övervägande 
 

Hög 



 

 

 
2009 
 
USA 
 
E. Lowry  
 
“It's Just What We 
Do”: A Qualitative 
Study of Emergency 
Nurses Working with 
Well-Established 
Family 
PresenceProtocol. 

Journal of emergency 
nursing 
 
2012 
 
USA 
 

Beskriva fördelar och 
nackdelar för familjer 
närvarande vid 
återupplivning utifrån 
sjuksköterskors uppfattning 
som arbetar på en 
akutmottagning som arbetar 
med ett välarbetat 
familjepresentationsprotokoll. 
 
Sjuksköterskan 
 

Kvalitativ metod. 14 
akut sjuksköterskor 
beskrev deras 
uppfattningar av FN i 
intervjuer med öppna 
frågor 

Sjuksköterskorna 
upplever förmåner för 
familjen att se den 
drabbades förändringar 
i tillståndet över tid. 
Det ökade förtroendet 
för sjuksköterskorna 
då de såg att de gjorde 
allt de kunde under 
återupplivningen. Inga 
sjuksköterskor 
observerade verkliga 
skador på familjen 
efter FN. 

Skriftligt 
godkännande av alla 
deltagare 
 
Tidskriftens policy 
bekräftar etiskt 
övervägande 
 

Hög 

J. James, E. Cottle & 
R.D. Hodge. 
 
Registered nurse and 
health care chaplains 
experiences of 
providing the family 
support person role 
during family 
witnessed 
resuscitation. 
 

Sjuksköterskor och 
sjukhuspastorers erfarenheter 
av att vara stöd till närstående 
som närvarar vid HLR. 
 
Sjuksköterskan och 
sjukhuspastorer. 
 

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk studie.  
djupgående intervjuer 

7 huvudteman: 
Bedömning, hantera 
val, hantera utrymmet, 
kontinuerlig 
information, acceptera 
döden, konflikter, stöd.  

Etiskt godkänd av 
lokala 
forskningsetiska 
kommittén samt 
universitetets etiska 
kommitté. 
Skriftligt samtycke 
från deltagarna. Alla 
deltagarna var 
anonyma. 
 

Hög 



 

 

Intensive and critical 
care nursing. 
 
2010 
 
England 
 
I. Bashayreh, A. 
Saifan, A-M. Batiha, 
S. Timmons & S. 
Nairn  
 
Health professionals’ 
perceptions regarding 
family witnessed 
resuscitation in adult 
critical care settings 
 
2015 
 
Jordanien 
 

Få en fördjupad förståelse av 
sjuksköterkors uppfattningar 
gällande att ha närstående 
närvarande vid HLR 
 
Sjuksköterskor, läkare och 
övrig sjukvårdspersonal 

Kvalitativ 
Induktiv metod 
 
Intervjuer 
 
 

5 teman: Ökad stress 
hos personal, rädsla för 
våld, risk för 
rättstvister, störningar i 
arbetet, psykiska 
konsekvenser på 
familjen, 

Finns ingen etisk 
kommitté i Jordanien. 
Författarna ansökte 
om etiskt 
godkännande från alla 
medverkande sjukhus.  
Skriftligt 
godkännande från alla 
deltagande. 

Hög 

S. E. McClement, W. 
M. Fallis & A. Pereira 
 
Family Presence 
During Resuscitation: 
Canadian Critical Care 
Nurses’ Perspectives 
 
Journal of Nursing 
Scholarship 
 
2009 
Kanada 

Utreda viktiga frågor om hur 
FPDR (family presence 
during resuscitation) 
uppfattades av sjuksköterskor 
(som svarade till den 
kvalitativa delen av 
undersökningen) 
 
Sjuksköterskor 
 
 

Kvalitativ del av en 
kvatitativ onlinestudie.  
 
Möjlighet till att lämna 
kvalitativa 
kommentarer angående 
uppfattningar kring 
FPDR 

4 teman: fördelar för 
familjen, risker för 
familjen, fördelar för 
personalen, risker för 
personalen 

Godkännande av en 
etisk kommitté.  
Deltagarna lämnade 
sitt godkännande när 
de skickade in 
enkäten. 

Hög 



 

 

 


