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SAMMANFATTNING  

 

Ett hjärtstopp innebär att hjärtat har förlorat sin pumpförmåga och leder till döden utan 

behandling. Denna behandling innefattar bröstkompressioner, inblåsningar med luft och 

ofta också defibrillering och läkemedel. Årligen inträffar ett stort antal plötsligt oväntade 

hjärtstopp på sjukhus och ibland finns anhöriga på plats när hjärtstoppet inträffar. Enligt 

internationella riktlinjer rekommenderas att anhöriga erbjuds möjlighet att närvara under 

återupplivningen men studier påvisar att de oftast hänvisas ut ur rummet. Orsakerna till det 

kan variera, sjuksköterskorna kan vilja skydda anhöriga mot de skrämmande syner de 

anser att hjärt-lungräddning kan innebära, de kan känna sig iakttagna och ifrågasatta samt 

vara rädda för att bli anmälda. Studier visar att det finns fördelar för anhöriga med att 

närvara, exempelvis kan de få ett bättre sorgearbete utav möjlighet att få vara med sin kära 

i det som kan vara den sista stunden i livet. Detta kan öka deras förståelse och hantering av 

det som hänt, oavsett utgång. För att förstå och förklara denna diskrepans mellan befintliga 

riktlinjer och sjuksköterskors syn på anhörigas närvaro under HLR är det viktigt att 

beskriva sjuksköterskors upplevelse av anhörignärvaro.  

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att ha anhöriga närvarande i en hjärt-

lungräddningssituation på sjukhus. 

 

Metoden som valdes var en kvalitativ deskriptiv metod. Åtta semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide, med sjuksköterskor från en akutmottagning 

och en kardiologisk avdelning på ett sjukhus i Sverige. Analysen utfördes med en manifest 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

I resultatet framkom tre kategorier som beskrev sjuksköterskornas upplevelse av anhörigas 

närvaro. Den första kategorin, ” Organisation och kultur som påverkar anhörigas närvaro” 

belyste att faktorer som exempelvis arbetssituation, hierarki, arbetsrutiner och en 

anhörigansvarig person påverkade sjuksköterskans upplevelse. I nästkommande kategori, 

”Sjuksköterskor reflekterar över konsekvenser för anhöriga” framträdde att 

sjuksköterskorna kunde se fördelar för anhöriga eftersom de fick möjlighet att bevittna vad 

som hände, men även nackdelar eftersom de kunde uppleva det skrämmande. I den tredje 

kategorin, ”Sjuksköterskors känslor påverkas om anhöriga närvarar” framkom att 

sjuksköterskorna kunde uppleva både positiva och negativa effekter relaterat till anhörigas 

närvaro. Samtidigt som sjuksköterskorna upplevde det lättare att prata med anhöriga efter 

avslutad HLR och att anhöriga kunde delge uppgifter som inte fanns angivna i journalen, 

kunde det upplevas stressande att vara iakttagen och att det fanns en oro för att bli anmäld 

av anhöriga.  

 

Slutsatsen blev att sjuksköterskorna upplever det meningsfullt för anhöriga att få vara 

närvarande under HLR men att en person bör utses till anhörigansvarig. När anhöriga 

närvarar kan sjuksköterskan uppleva tillfredsställelse eftersom anhöriga ser att allt som kan 

göras också görs, men också oro och rädsla för att bli ifrågasatt eller anmäld om inte allt 

gjorts enligt HLR-algoritmen. Sjuksköterskornas upplevelse påverkas även av 

organisatoriska och kulturella faktorer såsom arbetssituation, hierarki, arbetsrutiner och 

utrymme. 

 

Nyckelord: hjärt-lungräddning, anhöriga, sjuksköterskor, upplevelse, kvalitativ 

innehållsanalys 

 



ABSTRACT 
 

The definition of cardiac arrest is that the heart has lost its ability to pump and this leads to 

death without treatment. The treatment consists of chest compressions, ventilations with air 

and often also defibrillation and medications. Annually a large number of sudden 

unexpected cardiac arrests occur in hospitals and sometimes family members are present 

when it happens. The international guidelines recommend that families are offered the 

opportunity to be present during resuscitation, but studies indicate that they are usually 

requested to leave the room. The reasons for this may vary, nurses may want to protect 

families against the terrifying visions they believe that cardiopulmonary resuscitation can 

mean, they may feel observed and questioned, and have a fear of being reported. Studies 

show that there are benefits for relatives to attend, for example, the opportunity to be with 

their loved ones in what may be their last moments of life, may help them later on during 

the mourning period. This may increase their understanding and handling of what has 

happened, regardless of the outcome.To understand and explain this discrepancy between 

the existing guidelines and nurses' views on the family's presence during CPR, it is 

important to describe nurses' perception of the precence of relatives.  

 

The aim was to describe nurses' experience of having family members present in a CPR 

situation in hospitals. 

 

The chosen method was a qualitative descriptive method. Eight semi-structured interviews 

were conducted using an interview guide, with nurses from an emergency department and 

a cardiac unit of a hospital in Sweden. The analysis was performed with a manifest content 

analysis. 

 

The result showed three categories which describe the experience of nurses' regarding the 

presence of relatives. The first category, "Organization and culture that affect the family's 

presence", highlighted that factors such as work situation, hierarchy, work routines and a 

person responsible for relatives, affected nurse's experience. In the next category, "Nurses 

reflects on the consequences for family members" emerged that the nurses could see 

benefits for families because they had the opportunity to witness what happened, but also 

disadvantages because it could be percieved as frightening. In the third category, "Nurses 

emotions are affected if families attend" revealed that the nurses could experience both 

positive and negative effects related to the presence of relatives. While the nurses 

experienced it easier to talk to relatives after completed CPR and that relatives were able to 

share information which was not mentioned in the journal, it could be experienced stressful 

being watched and that there was a fear of being reported by relatives. 

 

The conclusion is that the nurses experience it as meaningful having family members 

present during CPR, but that one person should be appointed as responsible for the 

relatives. When the relatives were attending the nurses can experience satisfaction because 

the relatives see for themselves that everything, that can be done, is done, but also anxiety 

and fear of being questioned or reported if everything is not performed according to the 

CPR algorithm. The experiences of nurses' are also affected by organizational and cultural 

factors such as work situation, hierarchy, work routines and space.  

 

Keywords: cardiopulmonary resuscitation, relatives, nurses, experience, content analysis 
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BAKGRUND 

 

Hjärtstopp 

 

Enligt Socialstyrelsen (2016) är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 

Under 2015 avled drygt 91 000 personer i Sverige, varav 35 procent på grund av hjärt-

kärlsjukdom. Många av dödsfallen sker till följd av ett plötsligt hjärtstopp där även friska 

och symtomfria individer kan drabbas. Varje år sker ungefär 15 000 hjärtstopp i Sverige, 

varav ett flertal intrahospitalt (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011a). Under år 2015 

rapporterades 2632 hjärtstopp till det svenska hjärt-lungräddningsregistret för hjärtstopp på 

sjukhus (Herlitz, 2016).  

  

Definition av hjärtstopp 

Hjärtstopp innebär att de elektriska impulserna i hjärtat är störda och att hjärtat till följd av 

det förlorar sin pumpförmåga. Genom att kontrollera medvetande samt om personen saknar 

andning, alternativt har onormal andning, kan hjärtstopp konstateras. Den vanligaste 

bakomliggande orsaken till ett hjärtstopp är kranskärlssjukdom och ett hjärtstopp kan vara 

det första tecknet på sjukdomen (Hollenberg & Engdahl, 2016). Även andra 

hjärtsjukdomar som exempelvis retledningsrubbningar, kardiomyopatier och 

klaffsjukdomar kan orsaka ett hjärtstopp, vilket också andningsstopp, drunkning och 

intoxikation kan göra (Holmberg, 2010). 

 

Kammarflimmer, vilket innebär elektriskt kaos i hjärtat, är den vanligaste rytmrubbningen 

vid hjärtstopp. En annan förekommande rytmrubbning som kan orsaka en 

hjärtstoppssituation är asystoli, då inga elektriska impulser alls sprids i hjärtats elektriska 

system, retledningssystemet. Även pulslös elektrisk aktivitet (PEA) kan orsaka ett 

hjärtstopp. Vid PEA är oftast retledningssystemet intakt men den mekaniska 

pumpförmågan är störd och uteblir. Således är PEA inte någon rytmrubbning utan ett 

kliniskt syndrom. Vid tidigare nämnda rytmrubbningar och PEA saknas dock effektiv 

pumpförmåga, varför inget blod pumpas runt i kroppen. Det organ som är mest känsligt för 

den påföljande syrebristen är hjärnan, varför personen som drabbas av ett hjärtstopp blir 

medvetslös. Detta inträffar inom några sekunder, varpå personen faller till marken 

(Holmberg, 2010).  

 

Behandling av hjärtstopp  

Eftersom cirkulationen är upphörd vid ett hjärtstopp måste denna upprätthållas manuellt, 

varför det är av högsta prioritet att starta hjärt-lungräddning (HLR). Detta sker med hjälp 

av omväxlande bröstkompressioner och inblåsningar med luft (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2011a). Begreppet HLR inrymmer flera olika nivåer av HLR, exempelvis 

HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR) innefattas av inblåsningar, kompressioner, 

syrgasbehandling samt defibrillering med halvautomatisk hjärtstartare (Svenska rådet för 

hjärt-lungräddning, 2011b). Avancerad HLR (A-HLR) innebär att, utöver det som ingår i 

S-HLR, kan även defibrillering med manuell defibrillator och läkemedelsadministrering 

komma att utföras (Rubertsson, 2012). 

 

För att resultatet av återupplivningen ska bli så bra som möjligt krävs således en serie 

åtgärder. Dessa åtgärder kan liknas vid länkar i en kedja: Tidigt larm, tidig HLR, tidig 
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defibrillering och vård efter hjärtstopp (Rubertsson, 2012). Enligt Weaver et al. (1986) var 

tiden från hjärtstopp fram till start av HLR och tiden fram till första defibrillering 

avgörande för chansen till överlevnad efter ett hjärtstopp. Hollenberg och Engdahl (2016) 

beskriver att allvarliga hjärnskador kan uppstå redan efter fem minuter utan adekvat 

cirkulation och väldigt få överlever ett hjärtstopp på mer än 15-20 minuter. Enligt Weaver 

et al. (1986) minskade  chansen till överlevnad med ungefär tio procent för varje oanvänd 

minut. 

 

Defibrillering är många gånger en avgörande åtgärd för potentiell överlevnad, ju tidigare 

defibrillering desto större chans till lyckat resultat (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 

2011a). Valenzuela, Roe, Cretin, Spaite och Larsen (1997) visade att allt eftersom tiden 

passerade minskade hjärtats depåer av energi och syre och efter 10-15 minuter var 

möjligheten att återfå pulsgivande rytm minimal. Om ändå pulsgivande rytm erhölls var 

risken för irreversibla hjärnskador mycket stor (Chandrasekaran, Dezfulian & Polderman, 

2015).  

 

Vård efter hjärtstopp innebär att åtgärder vidtas för att minska risken för förnyat hjärtstopp 

och att begränsa den skada som uppstått. Detta kan exempelvis vara kranskärlsröntgen med 

efterföljande ballongvidgning vid misstänkt koronarischemi eller behandling med 

implanterbar defibrillator vid oklar orsak till kammarflimmer (Fryckstedt, Hulting, Höjer 

& Ludwigs, 2014).  

 

Svenska hjärt-lungräddningsregistret 

Det svenska hjärt-lungräddningsregistret, tidigare kallat det svenska hjärtstoppsregistret, är 

ett svenskt kvalitetsregister till vilket plötsliga och oväntade hjärtstopp som föranleder 

behandling rapporteras. Registret, som har en täckningsgrad på 90 procent, består av två 

delar, en som avser hjärtstopp prehospitalt och en som avser hjärtstopp på sjukhus. Cirka 

en tredjedel av alla hjärtstopp på sjukhus som rapporteras till registret orsakas av ischemisk 

hjärtsjukdom och ungefär hälften inträffar på en vårdavdelning. Fördröjningstiderna är 

längre om hjärtstoppet inträffar på en vårdavdelning än om det inträffar på en 

hjärtinfarktavdelning (HIA). Exempelvis är mediantiden mellan hjärtstopp och första 

defibrillering tre minuter på en vårdavdelning, motsvarande siffra är en minut om 

hjärtstoppet inträffar på HIA (Herlitz, 2016).  

 

Ej HLR 

Nästan alltid ska HLR startas vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp, men undantag kan ibland 

göras till exempel vid känd obotlig malign sjukdom (Persson & Stagmo, 2008). Enligt de 

etiska riktlinjerna för HLR ska ett dokumenterat beslut på att HLR inte ska utföras finnas i 

journalhandlingen. Om detta inte är dokumenterat ska all sjukvårdpersonal omgående 

starta HLR på personer som drabbats av plötsligt och oväntat hjärtstopp. Detta beslut 

innebär att ansvarig läkare redan på förhand bestämt att HLR inte ska utföras om ett 

hjärtstopp skulle inträffa. En individuell bedömning ska ligga till grund för 

ställningstagandet, där ansvarig läkare tar hänsyn till exempelvis hälsotillstånd, prognos 

och patientens egen bedömning av sin livskvalitet. Om patientens inställning eller 

medicinska tillstånd förändras ska beslutet omprövas. Vårdpersonal har dock ingen 

förpliktelse att tillgodose patients eller anhörigas önskemål om att starta HLR om det anses 

utsiktslöst att återfå spontan cirkulation och andning (Svenska läkaresällskapet, 2013a). 
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Psykosociala behov och reaktioner hos anhöriga 

 

Kris och krisreaktioner 

Enligt Svenska Akademien (2016a) betyder ordet kris bekymmersam situation och kritiskt 

stadium. En psykisk kris kan uppstå när tidigare erfarenheter och inlärda sätt att reagera på 

inte räcker till för att begripa och hantera den livssituation som uppstått. Psykiska kriser 

kan delas upp i antingen utvecklingskris eller traumatisk kris, beroende på vad som orsakat 

det psykiska kristillståndet. Vid en utvecklingskris är den utlösande faktorn något som 

tillhör livet, men blir övermäktigt för den enskilda individen, exempelvis pensionering 

eller att bli förälder. Vid en traumatisk kris är istället den utlösande faktorn ett psykiskt 

trauma av något slag, exempelvis permittering från arbetet, svår sjukdom eller en anhörigs 

bortgång. Ibland är det dock svårt att särskilja de båda kriserna från varandra, detta 

beroende på hur karaktären på traumat bedöms (Cullberg, 2006). 

 

En kris kan delas in i fyra faser; chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 

nyorienteringsfas. Chockfasen sträcker sig mellan en kort stund upp till några dagar. Den 

drabbade kan inte ta in det inträffade utan slår det ifrån sig i förnekelse. Ofta kan den 

drabbade uppfattas som lugn och sansad, men under den lugna fasaden kan det vara totalt 

kaos. Den drabbade har ibland inga minnen efteråt av det inträffade och information som 

ges under chockfasen uppfattas kanske inte. Under krisens övriga faser kommer personen 

successivt att kunna ta in det inträffade och så småningom kunna blicka framåt igen och 

även kunna införliva händelsen i det normala livet (Cullberg, 2006).  

 

Anhöriga till patienter med hjärtstopp är oftast i kris och chock, och kastas mellan hopp 

och förtvivlan. De har behov av att få vara nära den drabbade, få information om hans eller 

hennes tillstånd samt att bemötas på ett ärligt sätt. Ibland är det mest centrala att förmedla 

hopp till de anhöriga utan att agera oärligt, i andra situationer framstår ärligheten, men 

även det smärtsamma beskedet, som det viktigaste för att åstadkomma tillit. Att inge falska 

förhoppningar är lika fel som att ta ifrån närstående hoppet om att patienten fortfarande har 

realistiska överlevnadsmöjligheter (Bremer, 2009). De anhörigas reaktioner kan uttryckas 

på olika sätt; vissa är utåtagerande medan andra uppvisar ett mer avstängt förhållningssätt. 

Genom att sjuksköterskan är närvarande, lyssnande samt erbjuder information kan de 

anhörigas situation underlättas (Fröjd, Larsson & Wallin, 2012).  

 

Att vara anhörig till en sjukhusvårdad patient 

Socialstyrelsen (u.å.) definierar anhörig som en ”person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna”. I samband med akut och kritisk sjukdom har ofta patienten ett stort 

behov av att ha sina anhöriga hos sig, samtidigt som de anhöriga har ett stort behov av att 

få vara nära den sjuka (Stubberud, 2013). Genom att vara nära den sjuka kan känslan av att 

ha kontroll och att göra nytta öka hos den anhöriga (Mitchell & Chaboyer, 2010). Det kan 

även ge en känsla av samhörighet, meningsfullhet och att vara behövd, men också en 

känsla av utsatthet, maktlöshet och sorg. Det är oftast en ny situation för de anhöriga, av 

vilken de saknar erfarenhet och som kan upplevas kaotisk, osäker och överväldigande. De 

sätter ofta sina egna behov åt sidan och döljer sina känslor i syfte att visa att de kan hantera 

tillståndet. Anhöriga kan därför behöva uppmanas att tillgodose sina egna grundläggande 

behov, som exempelvis sömn och mat (McKiernen & McCarthy, 2010; Stubberud & 

Eikeland, 2013).  
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Enligt Davis-Martin (1994) var information det tyngst vägande behovet för anhöriga. Det 

var viktigt att informationen var så korrekt som möjligt och gavs på ett begripligt sätt, dock 

inte utan att lämna utrymme för hopp. De anhöriga ville ha uppdaterad information 

åtminstone en gång per dag och informationen skulle helst ges av samma sjuksköterska. 

Dessutom var det viktigt för anhöriga att bli kontaktade hemma om någon förändring 

inträffade med patientens tillstånd. Sjuksköterskor såväl som läkare underskattade ofta de 

anhörigas kognitiva behov. Sjuksköterskor ansåg att det i första hand var läkarens uppgift 

att informera anhöriga. De underskattade sin egen roll i att ge specifik information om det 

dagliga, exempelvis förändringar i patientens status och varför vissa läkemedel gavs 

(Molter, 1979; Stubberud & Eikeland, 2013). De flesta anhöriga vill få veta sanningen, 

även om det kolliderade med deras behov av att få känna hopp. Det var också viktigt för de 

anhöriga att de hade möjlighet att vaka över den som var sjuk och att kunna vara där om 

något tillstötte. De upplevde att de hade svårt att förlåta sig själva om något inträffade och 

de inte var där (Verhaege, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee & Grypdonck, 2005). 

 

Känsla av sammanhang - Teoretisk utgångspunkt 

 

Aaron Antonovsky (1923-1994) myntade begreppet salutogenes som utgör en motpol till 

läran om sjukdomars uppkomst. Det salutogenetiska perspektivet syftar till att förklara 

hälsans ursprung och undersöker vad det är som gör att en del människor trots svåra 

psykiska och fysiska påfrestningar bevarar eller till och med stärker sin hälsa. Att utsättas 

för stressorer, vilket alla människor gör, framkallar ett spänningstillstånd hos individen. 

Utifrån hur lyckosamt detta spänningstillstånd hanteras kan resultatet bli sjukdom, hälsa 

eller något tillstånd mellan de nämnda. Om stressorerna görs begripliga, hanterbara och 

meningsfulla ökar chansen att bibehålla hälsa (Antonovsky, 2005).  

 

Begriplighet innebär att personen förstår varför något sker och i viss utsträckning kan 

förutsäga vad som kommer att hända. Inre och yttre stimuli upplevs som förnuftsmässigt 

konkreta. Förståelsen kan inge en känsla av att situationen kommer att lösa sig, en tilltro 

inför framtiden. Med hanterbarhet menas att personen har de resurser som erfordras för att 

behärska en situation och dessa kan finnas hos personen själv, hos anhöriga, vänner, läkare 

eller Gud. Det kan upplevas som att personen själv kan påverka det som sker och inte är ett 

offer för omständigheterna. Även vid sorgliga händelser kommer personen kunna komma 

vidare och inte sörja för alltid. Meningsfullhet betyder att personen upplever sig delaktig i 

det som sker och kan se en mening med det. Det som sker kan upplevas som en utmaning 

och viktigt att engagera sig i. När något sorgligt inträffar undviker inte personen att 

konfronteras med det, utan söker istället en mening i situationen (Antonovsky, 2005). 

 

Antonovsky myntade utifrån detta tankesätt begreppet Känsla av sammanhang (KASAM), 

vilket grundar sig på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

När människor ställs inför svårigheter hanteras det på ett flertal olika sätt. De har olika 

metoder för att anpassa sig till den nya situationen, olika taktiker för att kunna hantera 

känslor som uppstår och olika resurser att tillgå , även om de ställs inför samma svårighet 

blir inte resultatet detsamma (From Attebring, Schlyter & Jansson, 2010). Enligt 

Antonovsky (2005) passar ett salutogent synsätt bra in i olika omvårdnadssammanhang, 

eftersom hälsa och välmående är i fokus i KASAM. Vidare menar Antonovsky (2005) att 

KASAM grundläggs tidigt och fortsätter att utvecklas till tidigt vuxenliv och kan sedan 

vanligtvis endast förändras marginellt. Förvisso kan KASAM förändras tillfälligt, men 

återgår oftast successivt till sitt utgångsvärde. Tillfälliga förändringar, både positiva och 
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negativa, kan skapas genom exempelvis att något betydelsefullt eller oväntat inträffar, men 

de förändringarna blir således sällan bestående. En planmässig och kanske bestående 

förändring av KASAM är dock möjlig. Den kan åstadkommas om exempelvis 

vårdpersonal utöver att omtolka en människas erfarenheter även kan möjliggöra för 

individen att inom sin livssituation söka erfarenheter som kan höja KASAM. Viktigt i 

sammanhanget är också att vårdgivaren har stort inflytande över individens livssituation 

(Antonovsky, 2005).  

 

Organisatoriska faktorer som påverkar anhörignärvaro under HLR 

 

Teamarbete 

Enligt Svenska akademien (2016b) är ett team en mindre grupp som arbetar mot ett 

gemensamt mål och som gemensamt försöker att lösa en uppgift. Teamarbetet inom 

sjukvården kan se ut på olika sätt och förekommer i flera olika situationer. Flera 

professioner med olika kompetens kompletterar varandra i syfte att nå optimalt resultat 

(Svenska Läkaresällskapet, 2013b). Bäst resultat av HLR erhålls vid arbete i team när var 

och en är fokuserad på sin uppgift och någon utses till arbetsledare (Rubertsson, 2012). 

 

Ett problem kan vara att i träningssituationen är det ett team som deltar medan det i 

verkligheten kan vara individer som aldrig tidigare har träffats och förväntas kunna 

samarbeta. Genom att utbilda särskilda teamledare och stärka deras ledarskap kan hela 

teamets prestation förbättras, vilket resulterar i högre kvalitet på hjärt-lungräddningen 

(Fernandez Castelao, Boos, Ringer, Eich & Russo, 2015). På många sjukhus har akutteam 

inrättats, som exempelvis mobil intesivvårdsgrupp (MIG), rapid response team (RRT) eller 

medical emergency team (MET). Dessa gör företrädelsevis bedömningar av försämrade 

patienter ute på avdelningarna, men kan också medverka vid HLR. Introducering av sådana 

team resulterade i minskad sjukhusdödlighet och ökad överlevnad vid hjärtstopp (Konrad, 

2006; Konrad et al., 2010; Laurens & Dwyer, 2011; Sabahi, Fanaei, Ziaee & Falsafi, 

2012).  

 

Utbildning och regelbunden träning 

För att all personal inom hälso- och sjukvården ska känna sig säkra i HLR-situationen är 

det viktigt att de regelbundet tränar HLR, både teoretiskt och praktiskt (Holmberg, 2010). 

Enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011a) bör det övas årligen, gärna oftare. Om 

lång tid passerade mellan träningarna kunde personalens självkänsla i HLR-situationen 

brista, varpå de kunde betvivla sin kompetens (Hopstock, 2008). Enligt Skrifvars, 

Saarinen, Ikola och Kuisma (2005) upplevde sig vårdpersonal vara otillräckligt tränade för 

HLR. Även övningssituationer där någon simulerade anhörig var viktiga att träna i syfte att 

anhörigbevittnad HLR skulle fungera i verkligheten. Träningen minskade personalens 

osäkerhet gällande anhörigas närvaro och påverkade deras inställning till att bli mer positiv 

till anhörignärvaro (Feagan & Fisher, 2011). Återkommande träning där sjuksköterskans 

ledarskapsroll tydliggjordes visade sig också vara gynnsamt i HLR-situationen (Mäkinen et 

al., 2007). 

 

Riktlinjer kring anhörigas närvaro vid HLR   

Amerikanska Emergency Nurses Association förordade så tidigt som 1994 anhörigas 

närvaro vid HLR och därefter har fler amerikanska organisationer tagit det till sig, som 

exempelvis American Association of Colleges of Nursing (Critchell & Marik, 2007; 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.e.bibl.liu.se/pubmed/?term=Laurens%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411218
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.e.bibl.liu.se/pubmed/?term=Dwyer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411218
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.e.bibl.liu.se/pubmed/?term=Sabahi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24350104
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.e.bibl.liu.se/pubmed/?term=Sabahi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24350104
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Moons & Norekvål, 2008). Enligt internationella riktlinjer bör anhöriga erbjudas att 

närvara under pågående HLR under förutsättning att de inte stör den pågående 

återupplivningen (European Resuscitation Council, 2015). Då de svenska riktlinjerna 

grundar sig på de internationella riktlinjerna föreskriver de detsamma. Dock måste beslutet 

gällande anhörignärvaro tas utifrån att det inte inverkar negativt på patientens behandling 

(Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011a).  

 

Anhörigas närvaro i en hjärtstoppssituation har diskuterats under ganska många år och 

enligt studier hänvisades oftast anhöriga ut ur rummet i händelse av att patienten fick 

hjärtstopp (Eikeland, Gimnes & Madsen Holm, 2009). Europeiska studier påvisade att 

sjuksköterskor i Storbritannien och Irland var mer positiva till att ha anhöriga närvarande 

vid HLR än sjuksköterskor i övriga Europa (Moons & Norekvål, 2008). Endast ett fåtal 

sjukhus hade dock nedskrivna riktlinjer för hur anhörigas närvaro vid HLR skulle 

handläggas (Miller & Stiles, 2009; Pankop, Chang, Thorlton & Spitzer, 2013) och enligt 

Masa’Deh, Saifan, Timmons och Nairn (2013) hade personalen ett stort behov av att 

riktlinjer fanns. Lederman och Wacht (2014) visade att även i de fall då personalen 

företrädelsevis var positiv till att anhöriga var närvarande var det viktigt att författa lokala 

riktlinjer. En förutsättning för introducerande av lokala riktlinjer var att ledningen var väl 

insatt i frågan och insåg vad det innebar (Doolin, Quinn, Bryant, Lyons & Kleinpell, 2011). 

Enligt samma studie var det också viktigt att engagera all personal och erbjuda lämplig 

utbildning så att hela HLR-teamet insåg betydelsen av riktlinjerna.   

 

Anhörigas närvaro under HLR utifrån olika perspektiv 

 

Patientens perspektiv vid anhörigbevittnad HLR 
Av förklarliga skäl finns inte mycket studerat gällande patienternas inställning till att ha 

anhöriga närvarande under pågående HLR eftersom överlevnaden inte är så hög (Eikeland 

et al., 2009). Inställningen hos patienter till huruvida de ville att deras anhöriga skulle 

närvara i en hjärtstoppssituation varierade. En del patienter ville gärna ha sina anhöriga 

närvarande under pågående HLR eftersom de ingav trygghet (Mcmahon-Parkes, Moule, 

Benger & Albarran, 2009) medan andra inte ville att anhöriga skulle närvara (Grice, Picton 

& Deakin, 2003). Grice et al. (2003) påvisade att endast 29 procent av de tillfrågade 

patienterna ville att deras anhöriga skulle närvara vid HLR, främst på grund av att de ville 

skona sina anhöriga från obehagliga upplevelser. Enligt Duran, Oman, Jordan, Koziel och 

Szymanski (2007) trodde de flesta av de tillfrågade patienterna att det var en rättighet att 

ha en familjemedlem närvarande. Patienten kunde uppleva det viktigt att anhöriga var 

närvarande eftersom de anhöriga då tilldelades en betydelsefull roll och kunde känna att de 

gjorde något positivt för sin kära (Mcmanon-Parkes et al., 2009). 

  

Även etiska aspekter som exempelvis autonomi är viktiga att ta i beaktande. Vid HLR kan 

patienten till stor del vara avklädd och kanske behöver en urinkateter läggas in under 

pågående HLR. En vaken patient kan svara på huruvida han eller hon önskar att anhöriga 

lämnar rummet under proceduren, vilket en medvetslös patient inte kan (Eikeland et al., 

2009).   

 

Anhörigas perspektiv vid anhörigbevittnad HLR 
I litteraturen beskrivs anhörigas närvaro under hjärt-lungräddning först i början av 80-talet 

där anhöriga vid två separata händelser krävde att få närvara under återupplivningen. Efter 

dessa två händelser, där läkare hade godkänt att de var närvarande, gjordes en utvärdering 
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av anhörigbevittnad hjärt-lungräddning, där både anhöriga och sjukvårdspersonal gav 

positiv återkoppling (Doyle et. al., 1987).  

 

Enligt Weslien, Nilstun, Lundquist och Fridlund (2006) ville många anhöriga vara nära sin 

kära i det som kunde bli den sista stunden i livet. Dessutom fick anhöriga oftast ett 

betydligt bättre kris- och sorgearbete, oavsett hur utgången av återupplivningen blev. I de 

fall då återupplivningen inte lyckades fick anhöriga se med egna ögon vad som hände och 

att vårdpersonalen gjorde allt som stod i deras makt (Miller & Stiles, 2009). De fick också 

möjlighet att ta farväl till en varm kropp (Eichhorn, Meyers, Mitchell & Guzzetta, 1997). 

Oavsett om anhöriga var närvarande under pågående HLR eller inte var det viktigt att en 

person avsattes som kunde ta hand om den anhöriga och förklara vad som hänt. Efter 

avslutad HLR, oavsett om den var lyckosam eller inte, var det viktigt att anhöriga fick 

prata igenom det som skett, och erbjöds möjlighet att ställa frågor (Cottle & James, 2008). 

 

En hjärt-lungräddningssituation kan vara en skrämmande upplevelse för de anhöriga. Det 

kan exempelvis kännas obehagligt att se den sjuke i ett tillstånd då denna inte ens kunde 

andas och att bevittna hur vårdpersonalen gjorde hjärtkompressioner och använde 

hjärtstartaren (Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005). Dock vittnade anhöriga som 

varit närvarande vid HLR om att de upplevde sig vara ett stöd för patienten och hade 

önskemål om att få närvara igen om det skulle inträffa. De antog att vårdpersonalen 

ansträngde sig ytterligare med anhöriga närvarande och såg sig själva som företrädare för 

patienten när denna var oförmögen att kunna utrycka sig själv. De ville inte störa och en 

oro att vara i vägen fanns hos de anhöriga samt att en upplevelse som framfördes var att 

vårdpersonalen inte hade tid med dem. (Leung & Chow, 2012; Weslien et al., 2006).  

 

Sjuksköterskans perspektiv vid anhörigbevittnad HLR 

Trots att internationella riktlinjer påtalar att anhöriga ska få möjlighet att närvara under 

HLR är sjuksköterskornas inställning till det blandad (Howlett, Alexander & Tsuchiya, 

2010). Sak-Dankosky, Andruszkiewicz, Sherwood och Kvist (2015) betonar vikten av att 

förstå vårdpersonalens upplevelse av att anhöriga är närvarande för att förklara varför 

anhöriga ofta hänvisas ut ur rummet. Sjuksköterskorna har dock en mer positiv inställning 

till anhörignärvaro än läkarna, delvis på grund av att läkarna har en större rädsla för att bli 

anmälda eftersom de har det medicinska ansvaret (Critchell & Marik, 2007; McClenathan, 

Torrington & Uyehara, 2002). Äldre sjuksköterskor tenderar till att ha en mer positiv 

inställning till det än yngre (Ganz & Yoffe, 2012). I viss mån verkar religion och kulturell 

bakgrund påverka inställningen till anhörigas närvaro, vilket delvis kan förklaras av olika 

syn på döendet och döden. Exempelvis kan en mer negativ inställning påvisas i länder som 

till exempel Turkiet, Israel, Iran och Kina (Badir & Sepit, 2007; Ganz & Yoffe, 2012; 

Kianmehr, Mofidi, Rahmani & Shahin, 2010; Leung & Chow, 2012). En mer positiv 

inställning kan ses i länder som exempelvis USA, Irland och Canada (Lowry, 2012; 

Madden & Condon, 2007; McClement, Fallis & Pereira, 2009).  

 

Orsakerna till att anhöriga hänvisas ut ur rummet i en hjärtstoppssituation kan variera. 

Exempelvis kan sjuksköterskan vilja skydda de anhöriga från obehagliga upplevelser. En 

farhåga hos sjuksköterskorna är att de anhöriga ska uppleva hjärt-lungräddningen alltför 

traumatisk och få psykiska men av att bevittna den (Al Mutair, Plummer & Copnell, 2012; 

Ganz, & Yoffe, 2012; Grice et al., 2003; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran, 

2010). En annan rädsla som kan finnas hos sjuksköterskan var att de anhöriga 

handgripligen skulle kasta sig in i HLR-situationen och vara i vägen. Oro uttrycktes också 
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för att de anhöriga kunde bli hotfulla (Al-Mutair et al., 2012; Badir & Sepit, 2007; Demir, 

2008; Ganz & Yoffe, 2012).  

 

Problemformulering 

 

Varje år sker ett stort antal oväntade hjärtstopp på sjukhus i Sverige och ibland finns 

anhöriga närvarande när hjärtstoppet inträffar. Enligt internationella och svenska riktlinjer 

rekommenderas att anhöriga erbjuds möjlighet att närvara vid återupplivning med hjärt-

lungräddning, såvida de inte utgör ett hinder för de akuta insatserna. Oftast förvisas dock 

anhöriga ut ur rummet vid HLR, vilket kan vara orsakat av exempelvis rädsla hos 

sjuksköterskan att anhöriga ingriper i situationen eller att sjuksköterskan anser det vara 

traumatiskt för de anhöriga att bevittna återupplivningssituationen. För att förstå och 

förklara diskrepansen mellan befintliga riktlinjer och sjuksköterskors syn på anhörigas 

närvaro under HLR är det viktigt att beskriva sjuksköterskors upplevelse av 

anhörignärvaro. En ökad förståelse för sjuksköterskornas upplevelse av anhörignärvaro kan 

i sin tur resultera i ett bättre omhändertagande av anhöriga, vilket är viktigt för deras 

sorgereaktion och bearbetning av det inträffade.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att ha anhöriga närvarande i en hjärt-

lungräddningssituation på sjukhus. 

 

METOD 

 

Ansats och design 

Enligt Trost (2010) väljs ansats utifrån aktuell frågeställning och till föreliggande studie 

valdes en intervjustudie med kvalitativ deskriptiv ansats eftersom det var upplevelsen av 

ett fenomen som skulle studeras och beskrivas. Kvalitativa metoder lämpar sig väl för att 

beskriva ett fenomen samt tillföra mångfald och nyansering kring fenomenet (Malterud, 

2014). Med en kvalitativ design skapas kunskap om hur en företeelse tolkas och upplevs 

(Henricson & Billhult, 2012). Polit och Beck (2012) menar att med en kvalitativ ansats 

betonas den inneboende komplexiteten hos människan och dennas förmåga att utforma 

sina egna erfarenheter och syftar till att förstå de mänskliga erfarenheterna som de upplevs. 

Metoden eftersträvar en förståelse för helheten och är flexibel då den kan anpassas utifrån 

ökad information under datainsamlingen.  

 

Urval 

För att få ett mångfacetterat material har strategiskt urval tillämpats. Vid strategiskt urval 

väljs inte informanterna ut slumpmässigt utan de som antas ha mest information utifrån 

studiens syfte väljs ut (Polit & Beck, 2012). Författaren valde ut de informanter som antogs 

vara mest informativa, som hade erfarenhet inom området. Författaren antog att 

sjuksköterskorna hade olika information att delge beroende på deras ålder och 
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yrkeserfarenhet samt det faktum att de arbetade på olika avdelningar. Urvalskriterier i 

föreliggande studie var sjuksköterska med erfarenhet av anhörigbevittnad HLR vid minst 

en hospital återupplivningssituation med patient över 18 år. Alla former av HLR 

inkluderades, från S-HLR till avancerad sådan, oavsett huruvida den var framgångsrik eller 

ej. För att erhålla ett rikt nyanserat urval planerades informanterna att bestå av 

sjuksköterskor från en akutmottagning och en intensivvårdsavdelning (IVA) på ett 

medelstort sjukhus, Sverige. Valet av sjukhus var ett bekvämlighetsurval eftersom det var 

det sjukhus författaren arbetade på. På grund av svårigheter att rekrytera informanter 

beslutades att även sjuksköterskor från en kardiologisk avdelning på samma sjukhus skulle 

ingå.  

 

Datainsamling 

 

Före studiestart skickades skriftlig information om studien till berörda verksamhetschefer. 

Genom att underteckna den skriftliga informationen om studien och återsända den till 

studieansvarig gav de sitt godkännande att genomföra studien på respektive klinik. För att 

hitta informanter lämnades muntlig och skriftlig information om studien till respektive 

vårdenhetschef och enhetscheferna. Enhetscheferna ombads att, om möjligt, informera vid 

dagliga möten. Dessutom besökte författaren vid ett flertal tillfällen både 

akutmottagningen och IVA för att informera om studien, identifiera informanter samt för 

att besvara eventuella frågor. Skriftlig information anslogs på de båda avdelningarna och 

dessutom skickades informationen via e-mail till alla sjuksköterskor på IVA via 

veckoinformation från enhetschefen. På den kardiologiska avdelningen informerades om 

studien på gemensamma möten. Eftersom författaren arbetade på den kardiologiska 

avdelningen och hade kännedom om vilka som uppfyllde urvalskriterierna kunde dessa 

sjuksköterskor tillfrågas personligen om eventuellt deltagande. Författaren var medveten 

om att sjuksköterskorna kunde känna sig tvingade att delta och var därför så neutral som 

möjligt för att minska graden av inverkan. Samtliga sjuksköterskor som uppfyllde 

urvalskriterierna och var intresserade av att delta erhöll forskningspersonsinformation 

(bilaga 1) och uppmanades att kontakta studieansvarig för eventuellt ytterligare 

information om studien samt inplanering av intervju.  

 

Av tolv tillfrågade sjuksköterskor ville tio delta. Åtta av dem kom sedan att inkluderas i 

studien eftersom författaren upplevde att mättnad uppnåddes därefter. Efter att de läst 

forskningspersonsinformationen och signerat samtycke genomfördes intervjuerna. 

Samtliga intervjuer utfördes under arbetstid på respektive informants arbetsplats och 

därmed nyttjades olika rum  Alla intervjuer utom en genomfördes i enskilt rum. Den 

sistnämnda intervjun genomfördes i en avskild del av ett stort rum med andra personer 

närvarande, dock inte i närheten av informanten. Informanterna fick själva välja tidpunkt 

för intervjun, vilken oftast förlades i slutet av informantens arbetspass. Intervjuerna varade 

i genomsnitt 24 minuter och varierade mellan 11 och 35 minuter. Samtliga intervjuer 

spelades in på en mobiltelefon av märket Sony Ericsson, modell Xperia Ray.  

 

Datainsamlingen utfördes genom intervjuer med semistrukturerade frågor. Detta ansågs 

lämpligt på grundval av att intervjun kunde styras av en intervjuguide men samtidigt gav 

informanterna utrymme att svara utifrån sina personliga erfarenheter och upplevelser med 

hjälp av öppna följdfrågor (Polit & Beck, 2012). Dessutom kunde frågorna tas i den 

ordning som kändes mest passande för just den intervjun (Danielsson, 2012a). 
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Intervjuguide 

En frågeguide (bilaga 2) hade utformats för att besvara studiens frågeställning. Enligt 

Danielsson (2012a) kan en frågeguide strama upp intervjusituationen så att väsentliga 

frågor besvaras. För att kontrollera tekniken, frågeguiden och hur det kändes att vara 

intervjuare utfördes en pilotintervju med en sjuksköterska från akutmottagningen. Då 

pilotintervjun svarade mot syftet beslutades att inte göra några justeringar i frågeguiden 

och pilotintervjun beslutades att inkluderas i studien. Åtta intervjuer, inklusive 

pilotintervjun, genomfördes. Informanterna uppmuntrades att svara fritt kring respektive 

fråga och att det inte fanns några rätt respektive fel svar. Frågorna togs inte i samma 

ordning vid samtliga intervjuer, vilket inte var nödvändigt (Danielsson, 2012a). Utifrån de 

semistrukturerade frågorna i frågeguiden ställdes följdfrågor passande för just den 

intervjun. Varje intervju avslutades med frågan huruvida informanten hade något 

ytterligare att tillägga som inte tagits upp under intervjun. Informanten fick i och med detta 

möjlighet att vidareutveckla eventuella tankar som inte belysts under intervjun 

(Danielsson, 2012a).   

 

Dataanalys 

 

Insamlad data har analyserats med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012), inspirerade av Krippendorff (2013), där det centrala är att skildra 

variationer genom att skillnader och likheter identifieras i textens innehåll. Eftersom detta 

utgjorde syftet var kvalitativ innehållsanalys en passande analysmetod. Alla texter består 

av ett manifest innehåll och ett latent budskap, det manifesta innehållet är textnära och 

beskrivande medan det latenta budskapet är mer tolkande (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Föreliggande arbete har analyserats med manifest innehållsanalys då 

syftet var att beskriva och i viss mån tolka sjuksköterskornas upplevelse (Danielsson, 

2012b) 

 

Under samma dag som respektive intervju genomfördes lyssnades det inspelade materialet   

igenom någon eller några gånger. Sex av inspelningarna transkriberades samma dag som 

intervjun ägde rum medan två av intervjuerna transkriberades dagen efter på grund av att 

intervjuaren arbetade. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant med pauser, 

skratt och dylikt angivet, enligt Kvale och Brinkmann (2009). Därefter lyssnades de åter 

igenom ett flertal gånger tillsammans med det skrivna materialet för att säkerställa att det 

transkriberade materialet överensstämde med det inspelade, i enlighet med Danielsson 

(2012a). Intervjuerna kodades också och erhöll en siffra mellan ett och åtta för att kunna 

särskilja dem. Kodlistan förvarades inlåst, i enlighet med Danielsson (2012a). 

 

Texten lästes ytterligare ett flertal gånger i syfte att se helheten och erhålla en djupare 

förståelse. Därefter identifierades meningsbärande enheter som svarade på syftet, vilket 

genomfördes med hjälp av färgmarkeringar i texten. En meningsbärande enhet kan bestå 

av några ord eller meningar som har samma centrala betydelse. Dessa enheter bör inte vara 

för långa då innehållet i så fall kan komma att inneha mer än en betydelse och de bör ej 

heller vara för korta eftersom risk finns att innehållet då fragmenteras (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). De meningsbärande enheterna kondenserades sedan i syfte att 

med bevarat innehåll minska textmassan. Författaren försökte att inte förlora något 

väsentligt i kondenseringen. De kondenserade enheterna erhöll därefter en kod som kan 

liknas vid en etikettering, vilken beskrev meningsenhetens innehåll. De koder som var 
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likartade bildade tillsammans underkategorier, vilka i nästa steg bildade kategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Matris över den analytiska processen, inspirerad av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012).  

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det skulle nog 

vara bra med en 

person som är 

avsatt för att ta 

hand om dem som 

är där. Så de inte 

står där ensamma 

i hörnet och 

kastar sig fram 

och över. Att de 

får en plats 

liksom och lite 

guidning.  

Det skulle vara 

bra med en 

särskild person 

som tar hand 

om och 

förklarar för 

anhöriga. 

Någon som 

stöttar. 

Anhörigansvarig 

person 

Organisation och 

kultur inom  

sjukvården som  

påverkar anhörigas 

närvaro 

 

 

 

Jag tror det är 

viktigt för 

anhöriga att vara 

med för en 

fortsatt 

bearbetning hur 

det ändå var på 

slutet. Eller vad 

det blir för 

utgång.  

Lättare för 

anhöriga att 

bearbeta 

händelsen 

oavsett utgång. 

Bättre 

sorgearbete 

Nytta med att 

närvara 

Sjuksköterskor 

reflekterar över 

konsekvenser för 

anhöriga med att 

närvara under HLR 

Det finns väl 

alltid en risk för 

att bli anmäld. 

För något jag gör 

eller säger . 

Risken finns att  

bli anmäld. 

Risk för 

anmälan 

Stress och oro Sjuksköterskors 

känslor påverkas om 

anhöriga närvarar 

 

Forskningsetiska överväganden   

 

Enligt Kjellström (2012) ska godkännande från verksamhetschefen inhämtas före 

genomförandet av empiriska studier. Eftersom studiedeltagarna kom från flera olika 

verksamhetsområden inhämtades godkännande från flera olika verksamhetschefer. Före 

intervjuerna inhämtades också informerat samtycke från deltagarna. De erhöll före 

studiestart muntlig och skriftlig information, och upplystes om att deltagandet var frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2016b). Ingen av informanterna framförde önskemål att få ta del av 

studiens resultat efter att den avslutats, samtliga informanter har dock erbjudits det 
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(Vetenskapsrådet, u.å). Eftersom studien utfördes under en högskoleutbildning på 

avancerad nivå och inte innehöll känsliga personuppgifter ansöktes ej om etiskt tillstånd 

(Vetenskapsrådet, 2016a). 

 

Med konfidentialitet avsågs att ingen utomstående, som ej var delaktig i studien, hade 

tillgång till känsliga uppgifter som gjorde att informanten kunde identifieras. Materialet 

förvarades inlåst i ett skåp som bara författaren hade tillgång till och datainsamlingen 

skedde  med noggrannhet av avidentifiering (Kjellström, 2012). Mobiltelefonen av märket 

Sony Ericsson, som enbart användes till inspelning av intervjuerna, låg inlåst när den inte 

användes. Efter att uppsatsen färdigställdes raderades samtliga intervjuer. 

 

Stor vikt lades vid frivillighet att delta i studien och att informanterna när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande (World Medical Association, 2015). Detta stod angivet på det 

informerade samtycket som informanterna signerade. Det betonades också i samband med 

varje intervju. På studieinformationen stod angivet att citat kunde komma att skrivas ut i 

resultatet, men att det inte kunde kopplas till informanten. Även detta betonades vid varje 

intervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) måste fördelar och nackdelar med deltagande 

i en studie alltid beaktas och fördelarna bör överstiga riskerna, vilket författaren noga 

funderade igenom.  

 

RESULTAT 

 

De åtta informanterna var samtliga kvinnor och deras tjänstgöringsår som sjuksköterska 

varierade mellan fyra och fyrtio år, i genomsnitt hade de arbetat som sjuksköterska i 17 år. 

Tre av dem var sjuksköterskor på akutmottagningen och fem sjuksköterskor på den 

kardiologiska avdelningen. Tre av sjuksköterskorna hade upplevt anhörigbevittnad HLR 

vid mer än ett tillfälle. Den sjuksköterska som upplevt det flest gånger hade erfarenhet från  

tre tillfällen. Resultatet, som presenteras utifrån tre kategorier som i sin tur bygger på elva 

underkategorier (se Tabell 2), visade att samtliga intervjuade sjuksköterskor var positiva 

till att anhöriga var närvarande under pågående HLR i de flesta situationer, men att det 

ställde vissa krav för att det skulle kunna förverkligas. Det framkom också att de kunde se 

både vinster och risker med att anhöriga var närvarande, både för sig själva och för 

anhöriga.  

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Underkategorier Kategorier 

Anhörigansvarig person 

Patienten i fokus 

Miljö 

Arbetsrutiner 

Hierarki 

Arbetssituation 

 

Organisation och kultur som påverkar anhörigas 

närvaro 

Nytta med att närvara 

Risker med att närvara 

 

Sjuksköterskor reflekterar över konsekvenser för 

anhöriga  

Tillfredsställelse och nytta 

Stress och oro 

Sjuksköterskors känslor påverkas om anhöriga 

närvarar 
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Känslan av att vara iakttagen 

 

  

Organisation och kultur som påverkar anhörigas närvaro 

 

Sjuksköterskorna beskrev att organisatoriska faktorer kunde påverka deras upplevelse av 

anhörignärvaro. Exempelvis gav hierarki och brist på riktlinjer och rutiner upphov till en 

osäkerhet att tillåta anhöriga att närvara, vilket resulterade i att anhöriga lotsades ut. Om 

anhöriga skulle närvara var det viktigt att de fick ett bra omhändertagande. 

 

Anhörigansvarig person 

Samtliga sjuksköterskor var eniga och tyckte att det var viktigt att en person tilldelades 

uppdraget att ta hand om anhöriga oavsett om de anhöriga ville vara närvarande på rummet 

eller sitta utanför. Deras upplevelse om och hur anhöriga togs omhand gav dock en 

varierad bild. Några påtalade att även om anhöriga oftast lotsades ut ur rummet togs de 

alltid omhand av någon som satt med dem hela tiden, medan andra uppgav att anhöriga 

oftast lotsades ut ur rummet och fick sitta ensamma tills ansvarig sjuksköterska kom och 

pratade med dem, oftast efter avslutad HLR. Alla ansåg att en förutsättning för att anhöriga 

skulle kunna vara närvarande på rummet under pågående HLR var att en särskild person 

tog hand om dem och förklarade vad som hände under den pågående hjärt-lungräddningen 

och därigenom gjorde det begripligt. Sjuksköterskorna upplevde det inte vara viktigt 

huruvida det var en sjuksköterska eller en undersköterska som erhöll uppdraget, det viktiga 

var att det var en särskild person och att denna kvarstannade hos anhöriga hela tiden. Detta 

kunde dock innebära problem vid de tillfällen då bemanningen inte tillät att en person 

avvarades från den pågående hjärt-lungräddningen. En sjuksköterska föreslog att vid de 

tillfällena kunde kanske en annan person än tjänstgörande sjuksköterska eller 

undersköterska ta hand om anhöriga, en extern person som exempelvis kurator eller präst.  

 

”Man måste ha någon som är avdelad och tar hand om anhöriga, och att den är 

fullt medveten om att den ska berätta. Alltså att anhöriga behöver ha det här 

verbalt samtidigt som de ser det.” 

 

De intervjuade sjuksköterskorna betonade att den utsedda personen enbart skulle ha som 

uppgift att ta hand om anhöriga och inte vara delaktig i själva återupplivningen. På samma 

sätt som att någon speciell person under HLR var ansvarig för andning, kompressioner 

eller defibrillatorn skulle den som var utsedd att ta hand om anhöriga enbart ta hand dem 

och berätta vad som hände. Om anhöriga inte ville bevittna hela scenariot var det viktigt att 

den som var avdelad för uppdraget även följde med dem ut.  

 

Patienten i fokus 

Några sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att inhämta patientens åsikt huruvida 

anhöriga skulle få vara närvarande i händelse av ett eventuellt hjärtstopp. De hade dock 

ingen lösning på när och hur frågan skulle ställas. En sjuksköterska trodde att med 

personcentrerad vård kanske detta skulle falla sig naturligt. Sjuksköterskorna hade heller 

inte någon lösning på problemet med att veta huruvida det var en anhörig eller en bekant 

som befann sig hos patienten i samband med hjärtstoppssituationen. Det enda de kunde 

komma på var att helt enkelt fråga dem vem de var. Alla sjuksköterskor tyckte att om det 

var anhöriga skulle de erbjudas möjlighet att närvara, men inte om det var en bekant. En 
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sjuksköterska påpekade att det var viktigt att beakta att den bekanta kanske var den enda 

och närmaste som patienten hade.  

 

Angående sekretess och konfidentialitet uppgav samtliga sjuksköterskor att det var svårt att 

göra på något annat sätt än det som görs. Ingen av dem hade uppfattningen att särskilt 

mycket känslig information framfördes under återupplivningssituationen, utan att det som 

sades mest rörde uppgiften och själva HLR-algoritmen. De antog att om tidigare 

sjukdomar nämndes var det antagligen inte okänd information för de anhöriga. En av de 

intervjuade sjuksköterskorna hade inte samma åsikt. Hon hade upplevt ett hjärtstopp med 

en närvarande anhöriga som inte visste hur sjuk patienten var, eftersom han inte hade 

berättat om sina sjukdomar för henne. Ett tänkbart problem som belystes av ett flertal av 

sjuksköterskorna skulle kunna vara att klä av patienten inför anhöriga. De påtalade att en 

partner sannolikt har sett den andra naken, men som en sjuksköterska framförde kanske 

inte vuxna söner sett sin mamma avklädd och inom andra kulturer kanske det är inte var 

självklart att visa sig utan kläder för varandra. Samma sjuksköterska framförde dock att 

fanns det inga alternativ när det kom till att fästa defibrilleringselektroderna på bröstet. 

 

”Det som är värst är väl, ja då tänker jag kanske mer andra kulturer. Men kvinnor 

till exempel, alltså man klär av hela bröstkorgen och de ligger med brösten i vädret 

och ibland är det ju så också att vi sätter en urinkateter under hjärtstopp.” 

 

Miljö 

En aspekt som påtalades av en informant var känslan av att befinna sig i främmande miljö. 

Medan vårdpersonalen arbetade i en miljö som var välkänd för dem befann sig anhöriga på 

ett ställe och i en situation som var främmande för dem. Detta skulle enligt informanten 

medföra en osäkerhet och vilsenhet för de anhöriga vilket skulle kunna leda till att 

anhöriga gjorde som de blev tillsagda utan att ifrågasätta. Även om de ville kvarstanna 

skulle de lyda och gå ut om vårdpersonalen anmodade detta.  

 

Att rummets storlek hade betydelse för om anhöriga skulle kunna närvara tydliggjordes av 

flera sjuksköterskor. Exempelvis kunde det vara stora problem om patienten låg på 

flerbäddsrum. De uppgav att eftersom det i allmänhet var ganska många personer 

involverade i hjärt-lungräddningssituationen kändes det trångt även utan anhöriga. Några 

sjuksköterskor upplevde dock att rummets storlek inte var avgörande för anhörigas 

närvaro. Förvisso var ett stort rum bra men inte nödvändigt. 

 

”Ja ett tillräckligt stort rum underlättar ju, men man klarar det även om det är ett 

litet rum. Ett hjärtstopp jag var med på när anhöriga var med var i ett jättelitet 

rum. Men vi jobbade på. Vi bad inte anhöriga att gå ut.” 

 

Arbetsrutiner: 

Alla sjuksköterskor uppgav att det var ovanligt att anhöriga var närvarande under pågående 

HLR. Den vanligaste orsaken till detta var att anhöriga helt enkelt inte fanns på plats under 

hjärtstoppssituationen. Om de fanns på plats brukade de oftast hänvisas ut ur rummet. 

Anledningen till det var att vårdpersonalen brukade göra så och alltid hade gjort så. De 

flesta av sjuksköterskorna visste inte säkert om det fanns skriftliga riktlinjer gällande 

anhörigas närvaro, men ingen av dem hade sett eller hört talas om några sådana. Några 

trodde ändå att det kunde finnas men att det tyvärr inte var något som talades om. 

Åsikterna gick isär huruvida skriftliga riktlinjer skulle vara till hjälp eller inte. Några 

upplevde att om det fanns skulle det vara till hjälp om det skulle bli meningsskiljaktigheter 
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huruvida anhöriga skulle få närvara eller ej. Andra upplevde att en förutsättning för att 

riktlinjerna skulle vara till hjälp var att de regelbundet diskuterades och inte bara var 

skrivbordsprodukt. Ytterligare andra upplevde att det ändå inte skulle vara till hjälp 

eftersom många sjuksköterskor och läkare ändå agerar utifrån vad de själva tycker. 

 

”Jag tror att om vi skulle ha en riktlinje hos oss skulle det ändå bli vissa anhöriga 

som får och vissa som inte får. För jag tror att var och en av oss sjuksköterskor 

skulle ta ett eget beslut om vad anhöriga klarar av och inte klarar av. Och jag tror 

inte att det beror på vad anhöriga egentligen klarar av utan istället på vad jag 

känner. Att det är utifrån mig själv jag tar det beslutet.” 

 

Hierarki: 

Att den hierarki som, enligt informanterna, fanns inom sjukvården kunde vara ett hinder 

för anhörigas närvaro påtalades av flera sjuksköterskor. De flesta upplevde att läkarens 

åsikt vägde tungt i beslutet huruvida anhöriga kunde tillåtas att närvara. Ytterst få 

sjuksköterskor antogs skulle ta diskussionen om att ändå tillåta anhöriga att närvara trots 

att läkaren motsatte sig det. Diskussionen skulle i så fall ta fokus från det högst prioriterade 

HLR-arbetet. En informant hade åsikten att en stark sjuksköterska, och kanske till och med 

undersköterska, skulle kunna vara pådrivande och kanske också avgörande i frågan att låta 

anhöriga närvara. En annan informant tyckte att den sjuksköterska som kände patient och 

anhöriga bäst borde få besluta om eventuell närvaro. 

 

”Jag kan tänka mig att det kanske är läkaren som i första hand bestämmer om 

anhöriga får vara med eller inte. Den har ju sin arbetsledande roll.”  

 

Arbetssituation: 

Flera sjuksköterskor påtalade att återupplivningssituationen ofta var rörig och att 

teamarbetet inte alltid fungerade optimalt. En försvårande omständighet för optimalt 

teamarbete kunde vara att teammedlemmarna i allmänhet inte kände varandra då de kom 

från olika enheter och sällan samarbetade med varandra bortsett från i akutsituationer. 

Dessutom kunde de ha olika åsikter om huruvida anhöriga borde erbjudas möjlighet att 

närvara eller inte. Oro för en kaotisk situation med ett icke fungerande teamarbete uppgavs 

vara en anledning till att anhöriga lotsades ut ur rummet. Sjuksköterskorna påtalade att om 

anhöriga skulle vara närvarande var det viktigt att teamarbetet fungerade eftersom anhöriga 

inte skulle behöva uppleva och minnas en kaotisk återupplivningssituation med många 

aktörer som ordinerade och bestämde oberoende av varandra. Alla sjuksköterskor var eniga 

i att det underlättade om någon utsågs till teamledare, vilken hade som hade övergripande 

ansvar för att arbetet fortskred som det skulle. 

 

”Det ska ju vara en teamledare, och det har vi ju för att få lite mer struktur. Och 

den får då liksom ha mer paraplyperspektiv.” 

 

Sjuksköterskors reflektioner över konsekvenser för anhöriga  

 

Sjuksköterskorna beskrev att det fanns både fördelar och nackdelar för anhöriga med att 

närvara. Samtidigt som anhöriga själva fick se vad som hände under återupplivningen 

kunde vissa scenarier vara skrämmande, varpå sjuksköterskorna ville skydda anhöriga från 

obehagliga syner. 
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Nytta med att närvara 

Alla sjuksköterskor var eniga i frågan huruvida det fanns någon nytta för de anhöriga i att 

de tilläts att närvara. Den främsta anledningen som angavs var att de anhöriga fick se med 

egna ögon vad som hände och kunde följa scenariot. De fick se att allt som kunde göras 

verkligen gjordes och hur vårdpersonalen kämpade för rädda deras kära, vilket skulle 

kunna göra det inträffade hanterbart. En sjuksköterska vittnade om att om anhöriga inte 

själva fick bevittna scenariot fanns risk för att de skulle fantisera om det istället, och att 

dessa fantasier och föreställningar kunde vara värre. Att anhörigas sorgearbete kunde 

påverkas av att få möjlighet att närvara lyftes fram av samtliga sjuksköterskor. Även om 

utgången inte var lyckad upplevde de flesta sjuksköterskor att anhörigas sorgearbete 

påverkades positivt av att de fått bevittna det som hänt. De anhöriga hade inte så många 

frågor och i samtal efteråt upplevde sjuksköterskorna att eftersom de sett samma sak hade 

de en gemensam utgångspunkt. En annan aspekt som framfördes av några sjuksköterskor 

var vikten av att få vara nära sin kära ända till slutet, kanske få hålla dennas hand och säga 

några sista ord. 

 

”Jag har träffat anhöriga som har haft jättesvårt att bearbeta sorgen på grund av 

att de inte fick vara med. Och framför allt det här att de inte fick säga det där sista 

liksom, farväl. Säga det här sista. Eller kanske ouppklarade saker också, att inte 

kunna säga ett sista förlåt. Som de bär med sig, som en sorg eller börda resten av 

livet.”  

 

Risker med att närvara 

Alla sjuksköterskor var eniga om att det inte alltid var lämpligt för anhöriga att närvara 

under pågående HLR och att det kunde innebära risker för dem. Detta gällde framför allt i 

situationer då det var mycket blod och annat som kunde se skrämmande ut. Exempel på 

detta kunde vara en patient som fallit i samband med en hjärtstoppssituation och slagit sig 

eller när något blodigt ingrepp skulle utföras. Vid dessa tillfällen föreslogs att anhöriga 

kanske kunde gå ut en stund och komma in senare. Även i situationer med anhöriga som 

var påverkade av droger alternativt var psykiskt instabila framfördes att det var olämpligt 

att de var närvarande. Några sjuksköterskor framförde att skrämmande bilder under 

återupplivningen kunde ge men för livet om inte anhöriga erbjöds hjälp att bearbeta dem. 

 

”Jag tror som sagt inte att, de bilderna tror jag inte att man blir av med. Nej, jag 

tror att den rädslan man känner, det man känner när man var där, de känslorna 

bär man alltid med sig. Det kan jag tänka mig är ganska jobbigt.”  

 

Sjuksköterskors känslor påverkas om anhöriga närvarar 

 

Sjuksköterskorna beskrev att samtidigt som de kunde uppleva att de agerade välgörande 

när de erbjöd anhöriga att närvara kunde de också känna en rädsla för att bli ifrågasatta för 

sin insats under hjärt-lungräddningen. De kunde se egen nytta eftersom anhöriga kunde 

bidra med upplysningar men även egen risk om anhöriga blev hotfulla. 

 

Tillfredsställelse och nytta: 

En åsikt som framfördes av flera sjuksköterskor var att det underlättade i samtalet med 

anhöriga efter avslutad HLR om de anhöriga hade varit närvarande och fått bevittna det 

som hände. Detta gällde oavsett om det var lyckad utgång eller inte. De upplevde det 

lättare att förklara eftersom anhöriga hade sett med egna ögon, och kände att de inte 
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behövde linda in sanningen. Dessutom kunde de känna en tillfredsställelse med sin insats 

eftersom de gjort allt de kunde, vilket anhöriga också hade sett. En sjuksköterska påtalade 

att hon efter en lyckad återupplivning tackades av anhöriga för sin insats, vilket gav henne 

bekräftelse på att hon kunde sitt jobb och stärkte hennes självkänsla samtidigt som det 

ingav en känsla av meningsfullhet. Om utgången varit lyckad upplevde de intervjuade 

sjuksköterskorna att anhöriga kunde fungera som ett stöd för patienten i dennas 

bearbetning av händelsen, eftersom anhöriga hade sett och kunde återberätta scenariot för 

patienten. Flera sjuksköterskor betonade att de också kunde se egen nytta med att låta 

anhöriga vara närvarande eftersom de anhöriga då kunde komma med upplysningar som 

patienten var oförmögen att delge och som kanske inte stod i journalen. Dessutom kunde 

de föra patientens talan hur han eller hon skulle vilja ha det.  

 

”Man kan ju fråga saker, ja, vad de har för tidigare sjukdomar, få tid när det 

hände och sådana saker. Mera praktiska detaljer. Om man inte hinner läsa Cosmic 

och så innan.”  

 

Stress och oro 

Gällande frågan huruvida det fanns några risker för sjuksköterskan att anhöriga tilläts vara 

närvarande var sjuksköterskorna inte eniga. En av sjuksköterskorna kunde inte se några 

risker alls medan de flesta påtalade att risker fanns, exempelvis risken för att bli hotad eller 

anmäld. Dock påtalades att risken för att bli anmäld fanns oavsett om det handlade om 

återupplivning eller ej, det var en risk som sjuksköterskorna dagligen konfronterades med. 

Ingen av dem ansåg risken vara särskilt stor eftersom anhöriga i allmänhet inte visste hur 

en återupplivningssituation gick till och visste således inte om HLR-algoritmen följdes 

eller inte.  

 

Några informanter framförde att de blev stressade av om den anhöriga var 

sjukvårdspersonal och att denna i så fall kunde ha åsikter om hur hjärt-lungräddningen 

utfördes och vilka hjälpmedel som användes. En annan informant påtalade risken för att 

anhöriga filmade med sin mobiltelefon under hjärt-lungräddningen och sedan tog hjälp av 

expertis för att utvärdera huruvida insatserna under HLR-arbetet var tillfyllest eller ej. Oro 

uttalades också för att filmen kunde komma att läggas ut på sociala medier.  

 

Flera informanter vittnade om en oro för att de under pågående HLR skulle säga saker som 

kunde uppfattas kränkande för anhöriga eller att de skulle uttrycka sig burdust gentemot 

varandra. Även en rädsla för att anhöriga handgripligen ingrep i hjärt-lungräddningen och 

var i vägen framfördes. En av de sjuksköterskor som hade upplevt mer än en 

hjärtstoppssituation med anhöriga närvarande uppgav att hon hade egen erfarenhet av att 

anhöriga ingrep. Det hade dock bara hänt vid ett tillfälle och då var det i en 

hjärtstoppssituation med mycket speciella omständigheter. 

 

”Hon var inte lugn. Hon skrek och hon gestikulerade att vi skulle göra någonting 

och så. Det var väldigt rörigt och egentligen hade jag tyckt att det var bättre att 

hon var utanför.” 

 

Känslan av att vara iakttagen 

Ingen av sjuksköterskorna upplevde att anhörigas närvaro försämrade deras prestation, 

utan de jobbade på utan att tänka på att de var iakttagna. En sjuksköterska uppgav att 

eftersom de regelbundet tränade HLR i övningssituationer där även någon agerade anhörig 

hade hon övat på detta, vilket gagnade henne när det blev verklighet. En annan 
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sjuksköterska upplevde att genomförda HLR-utbildningar tillsammans med hennes 

mångåriga erfarenhet som sjuksköterska gav henne en stabil grund att stå på vilket gjorde 

att hon kände sig säker på vad hon skulle göra under hjärt-lungräddningen. Därför bekom 

det henne inte att hon var iakttagen. Hon trodde dock att det kanske var jobbigare för en ny 

och oerfaren sjuksköterska. De flesta sjuksköterskorna hade upplevt hjärtstoppssituationer 

när anhöriga bara var där utan att de reflekterade över det. Anhöriga hade i de flesta fall 

befunnit sig på rummet redan när hjärtstoppet uppstod och sjuksköterskorna var fokuserade 

på vad de skulle göra utan att ens tänka på att de anhöriga var där. Ofta hade de noterat det 

en bit in i scenariot, eller kanske till och med efteråt, eftersom anhöriga ofta bara stod helt 

stilla utan att göra någonting alls. 

 

”Jag hade nog inte så mycket att göra med henne just då. Jag tänkte inte på henne 

när han fick hjärtstopp. Utan det var efteråt. Då ser jag henne där, och då börjar 

jag tänka, oj hon var med när vi gjorde kompressioner och när vi stötte. Hon såg 

allt. Men just då tänkte jag inte på att hon var med.”  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design 

Då studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ha anhöriga närvarande 

under pågående HLR valde författaren en kvalitativ deskriptiv ansats med 

semistrukturerade frågor.  Enligt Trost (2010) passar kvalitativa metoder när människors 

handlingsmönster eller sätt att resonera avses att utforskas. Med vald ansats erhöll 

författaren kunskap om fenomenet, och kunde utifrån det informanterna delgav förstå deras 

erfarenheter som de upplevdes. Eftersom metoden var flexibel kunde den anpassas om 

eventuellt ny information skulle tillkomma under datainsamlingen (Polit & Beck, 2012). 

Författaren hade kunnat välja enkäter med fritextsvar för insamling av data, men då fanns 

en risk för att djupet i intervjun samt viktig information som uppfattas i mötet gått förlorad 

(Polit & Beck, 2012). Med intervjuer erbjöds möjlighet att se informantens verklighet 

(Trost, 2010).  

 

Urval 

Urvalskriterier var sjuksköterska med erfarenhet av anhörigbevittnad HLR vid minst en 

hospital återupplivningssituation med patient över 18 år. Som urvalsform för föreliggande 

studie valdes strategiskt urval som  innebär att informanter som ansågs ha mest 

information valdes ut (Polit & Beck, 2012).   

 

På grund av svårigheter att hitta informanter utökades sökområdet till att även omfatta en 

kardiologisk avdelning på samma sjukhus. En anledning till svårigheten att rekrytera 

informanter skulle kunna vara att var det så ovanligt att anhöriga var närvarande under 

pågående HLR att endast ett fåtal sjuksköterskor hade erfarenhet av det. Tidpunkten skulle 

kunna vara en bidragande orsak eftersom det var slutet på december och början på januari. 

Efter författarens besök på de dagliga mötena var några eller någon i gruppen intresserad 

och erhöll skriftlig studieinformation samt uppmanades att ta kontakt per mail eller telefon 
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vid fortsatt intresse. Det kunde möjligtvis ha underlättat om kontaktuppgifter tagits redan 

vid första kontakten och att författaren hade kontaktat informanterna istället för tvärtom. 

 

De deltagande sjuksköterskorna arbetade på två olika avdelningar, en akutavdelning och en 

kardiologisk avdelning, ingen informant rekryterades från IVA. Författaren kan inte uttala 

sig om huruvida anledningen var att de inte ville delta eller inte uppfyllde urvalskriterierna. 

En tänkbar anledning skulle kunna vara att anhöriga kanske alltid rutinmässigt lotsades ut 

ur rummet vid hjärtstoppssituationer, varför sjuksköterskorna inte hade någon erfarenhet 

av fenomenet.  

 

Informanterna hade arbetat olika länge som sjuksköterska, tjänstgöringstiden varierade 

mellan fyra och fyrtio år. Enligt  Denscombe (2016) kan en stor variation i tjänstgöringstid 

innebära en ökad trovärdighet. Urvalet kändes representativt eftersom informanterna kom 

från två olika avdelningar med olika verksamhet och hade olika lång arbetserfarenhet som 

sjuksköterska. Då svaren som erhölls från informanterna var likartade med vissa 

variationer förmodade författaren att svaren inte hade skiljt sig nämnvärt om även 

sjuksköterskor från IVA hade deltagit. Samtliga informanter var kvinnor, vilket kunde vara 

en svaghet. Malterud (2014) menar att beroende på vad som avsågs att studera behövde 

inte informanternas kön påverka studiens styrka, vilket författaren bedömde gällde i 

föreliggande studie. Ytterligare en tänkbar svaghet med studien var att samtliga deltagare 

kom från samma sjukhus. Resultatet kunde möjligtvis ha blivit mer trovärdigt av att flera 

sjukhus olika involverats för att eventuellt få mer variation, kanske från olika regioner eller 

landsting. En av informanterna hade dock erfarenhet av anhörigbevittnad HLR vid ett 

annat sjukhus i en annan region, vilket kunde generera en ökad trovärdighet. På grund av 

tidsbegränsning kunde inte ytterligare sjukhus eller regioner involveras.  

 

Datainsamling 

Enligt Sophiahemmet Högskola (2015) rekommenderas 5-10 intervjuer för en uppsats på 

avancerad nivå och författaren planerade att genomföra 6-10 intervjuer beroende på hur 

mycket information som framkom. Polit och Beck (2012) menar att antal informanter i en 

kvalitativ studie har mindre betydelse eftersom mättnadsgraden styr antalet informanter. 

Efter åtta intervjuer ansågs mättnad ha uppnåtts, vilket innebar att ingen ny information 

kunde erhållas trots ytterligare intervjuer, varpå författaren nöjde sig med antalet 

intervjuer. Om erhållen information hade visat sig otillräcklig fanns möjlighet att utföra 

ytterligare intervjuer. 

 

Fördelar med den typ av intervju som genomfördes, då intervjuare och informant möttes 

personligen, var en hög svarsfrekvens samt att eventuella oklarheter kunde redas ut direkt 

(Polit & Beck, 2012). Användandet semistrukturerade frågor medförde att intervjuaren 

kunde vara säker på att önskade teman täcktes in samtidigt som möjlighet att utveckla 

dessa med hjälp av följdfrågor erbjöds (Polit & Beck, 2012). Justeringar av följdfrågornas 

ordning kunde göras under respektive intervju så det passade respektive informant 

(Denscombe, 2016).  

 

Samtliga intervjuer genomfördes under arbetstid och alla informanter verkade kunna 

slappna av och koncentrera sig på intervjuerna trots att de ägde rum under arbetstid. 

Intervjuerna förlades i början eller slutet av arbetspasset enligt informanternas önskemål. 

Enligt Trost (2010) kan möjlighet för deltagarna att bestämma tidpunkt för intervjuernas 

genomförande generera en ökad trygghet medan valet av plats kan medföra en negativ 

påverkan på anonymiteten. Alla intervjuer utom en utfördes i enskilt rum. Även den 
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sistnämnda intervjun skulle ha utförts i enskilt rum men på grund av dubbelbokning 

tvingades den flyttas och utfördes istället i en avskild del av ett stort rum med andra 

personer närvarande, vilket inte var optimalt. Sannolikt kunde ingen uppfatta vad som 

sades men flera kunde se intervjusituationen, vilket var negativt för anonymiteten (Kvale 

& Brinkmann 2009). Informanten erbjöds att senarelägga intervjun men avböjde. 

Författaren upplevde dock inte att informanten påverkades av platsen för intervjun. Trots 

att flertalet av intervjuerna utfördes i enskilda rum fanns störningskällor. Under en av 

intervjuerna knackade det på dörren varpå någon öppnade och frågade något, under en 

annan intervju förekom störande ljud på grund av ombyggnation. Polit och Beck (2012) 

menar att en lugn och tyst atmosfär är viktig eftersom både intervjuare och informant 

annars kan ha svårigheter att koncentrera sig. Författaren upplevde dock inte att 

störningarna påverkade intervjuerna. 

 

Intervjuerna genomfördes under tre veckor med endast en intervju per dag, dock med ett 

undantag, där två intervjuer genomfördes på samma dag, vilket möjligtvis kan ha påverkat 

resultatet. Enligt Polit och Beck (2012) kan datainsamlingen vara mycket energikrävande 

eftersom intervjuaren måste vara koncentrerad under intervjusituationen, varför en intervju 

per dag var att föredra. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon. Polit och Beck (2012) 

menar att det är bättre att spela in än att anteckna eftersom skrivandet kan ta fokus från 

intervjusituationen. Trovärdigheten ökar eftersom inget av intervjun riskeras att försvinna 

och författaren har möjlighet att lyssna igenom materialet ett flertal gånger (Dalen 2015). 

Denscombe (2016) menar att ljudinspelning kan hämma informanterna men detta verkade 

inte bekomma och hindra informanterna i denna studie från att delge information. 

Ljudkvaliteten på det inspelade materialet var tillfredsställande men på grund av olika 

akustik i de olika rummen, olika röstlägen på informanterna samt oljud på grund av 

ombyggnation upplevde författaren det ibland svårt att uppfatta vad som sades, varpå 

materialet fick avlyssnas ett flertal gånger under transkriberingen. Enligt Polit och Beck 

(2012) kan det vara svårt att uppfatta vad som sägs på inspelningen om olika störande 

bakgrundsljud förekommer. 

 

Intervjuerna varierade mellan 11 och 35 minuter och trots variationen i tid var samtliga 

intervjuer informationsrika. Före studiestart genomfördes en pilotintervju för att 

kontrollera teknik, frågeguide samt hur det kändes att intervjua och då den svarade på 

syftet kom den att inkluderas i studien. Eftersom författaren inte intervjuat tidigare 

upplevde denna det initialt svårt att intervjua, framför allt att inte forcera informanten när 

det blev tyst. Författaren fick också tänka noga på att hålla sig neutral och vara fokuserad 

på det informanten delgav  istället för att vara fixerad vid frågeguiden. Författaren kände 

dock att säkerheten som intervjuare successivt utvecklades för varje intervju i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2009). Författaren antar att det hade varit lättare om intervjuerna 

hade genomförts av två intervjuare tillsammans då dessa kanske haft stöd av varandra. Alla 

intervjuer avslutades med att informanten tillfrågades om denna hade något ytterligare att 

tillägga som ej tagits upp under intervjun, vilket kunde stärka trovärdigheten (Trost, 2010).  

 

Dataanalys 

Analysen av insamlad data genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Redan i samband 

med att intervjuerna utfördes påbörjade författaren analysfasen, vilken sedan pågick 

parallellt med intervjuerna. Analysen utfördes med manifest innehållsanalys vilket innebar 

att författaren så långt som möjligt undvek att göra egna tolkningar. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att det kan vara svårt att helt avstå från att göra egna tolkningar. 

Författaren gjorde också vissa tolkningar, exempelvis vid skapande av koder och 
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kategorier, men även om ett inslag av tolkning finns är det ändå det informanten säger som 

lyfts fram.  

 

Det inspelade materialet avlyssnades samma dag som intervjun ägde rum och sex 

intervjuer transkriberades också på intervjudagen, de övriga två intervjuerna 

transkriberades nästkommande dag på grund av tidsbrist. Författarens uppfattning var att 

det var att föredra att transkribera samma dag eftersom detaljerna kring intervjusituationen 

fanns i färskt minne, men att det även fungerade att göra det dagen efter. Det insamlade 

materialet transkriberades ordagrant med skratt, pauser och dylikt angivet och sparades på 

en extern masslagringsenhet som låg inlåst när den inte användes. Transkriberingen 

utfördes av författaren själv, vilket var en fördel trots att det var tidskrävande, eftersom 

författaren vid transkriberingen kunde minnas moment under intervjun som var viktiga för 

textens betydelse (Dalen, 2015). Därefter avlyssnades intervjuerna ett flertal gånger 

tillsammans med det transkriberade materialet för att säkerställa överensstämmelsen 

mellan det inspelade och det transkriberade materialet (Danielsson, 2012a). 

   

Författaren läste noga igenom respektive intervju var för sig några gånger för att se 

helheten och erhålla en djupare förståelse. Därefter lästes varje intervju igen i syfte att hitta 

meningsbärande enheter som svarade mot syftet, De meningsbärande enheterna 

färgmarkerades och kondenserades sedan i syfte att med bevarat innehåll minska 

textmassan. Författaren strävade efter att inte förlora något väsentligt i kondenseringen, 

vilket kunde innebära att de kondenserade meningsenheterna fick en annan betydelse 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att minska risken för det ägnade författaren 

mycket tid åt kondenseringen och jämförde regelbundet den kondenserade meningsenheten 

med både den färgmarkerade meningsbärande enheten och texten i sin helhet samtidigt 

som studiens syfte var i fokus. Därefter erhöll de kondenserade meningsenheterna olika 

koder som antecknades på post-it-lappar vilka grupperades, eftersom liknande koder 

bildade underkategorier som i sin tur bildade kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Kategorier och underkategorier ligger till grund för presentationen av resultatet i 

föreliggande studie.  

 

Arbetet med skapandet av kategorier och underkategorier upplevdes tidskrävande och 

svårt, vilket gav upphov till mycket begrundande och övervägande. Författaren har ensam 

identifierat meningsbärande enheter, kondenserat dessa, utfört kodning samt bildat 

underkategorier och kategorier. Detta skulle kunna vara en svaghet med studien då 

Malterud (2014) menar att det är en fördel om flera utför denna fas tillsammans eftersom 

flera personer kan belysa olika aspekter och se materialet från olika håll. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

För att utvärdera en kvalitativ studies styrkor kan begreppen trovärdighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet användas (Polit & Beck, 2012). Författarens ambition var att presentera 

ett så trovärdigt resultat som möjligt. Sjuksköterskorna i föreliggande studie valdes med 

hjälp av urvalsskriterierna, hade olika lång yrkeserfarenhet och arbetade på två olika 

avdelningar, vilket kunde påverka trovärdigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Trovärdighet uppnås när forskningsmetoderna inger förtroende för sanningshalten i 

data och i forskarens tolkning (Polit & Beck, 2012). Danielsson (2012b) menar att en 

viktig komponent i forskningsprocessen är en medvetenhet om trovärdigheten. Utöver 

sanningshalten i resultatet spelar också författarens förförståelse och hur den har påverkat 

resultatet en viktig roll för trovärdigheten. Med förförståelse avses forskarens bild av det 

studerade fenomenet samt tidigare erfarenhet och förutfattade meningar om det (Lundman 
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& Hällgren Graneheim, 2012). Inför och under föreliggande studie har författaren noga 

begrundat sin förförståelse och reflekterat över vilken betydelse den kunnat haft för 

resultatet samt eftersträvat ett öppet sinne, vilket skulle kunna öka trovärdigheten 

(Henricson & Billhult, 2012). Exempelvis försökte författaren att vara så neutral som 

möjligt under intervjuerna. Författaren har erfarenhet av ett flertal hjärtstopp, dock endast 

ett fåtal med anhöriga närvarande.   

 

För att erhålla tillförlitlighet har författaren ställt intervjufrågorna på olika sätt eller 

uppmanat informanten utveckla sina tankar. Författaren var dock medveten om att 

eftersom informanternas åsikter och handlingssätt inte var statiska behövde inte svaren bli 

likadana varje gång. Trost (2010) menar att eftersom människan ständigt utvecklas, 

förändras också dennes föreställningsvärld. Fem av informanterna var från den 

kardiologiska avdelningen, och var kollegor med författaren, vilket skulle kunna påverka 

trovärdigheten. En risk med att använda kollegor som informanter kan vara att de inte ger 

uppriktiga svar utan svarar det som de tror att intervjuaren förväntar sig (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Yin, 2013). Dock uppfattades svaren ärliga och inte tillrättalagda. Vid 

analysen kunde inga stora skillnader särskiljas från övriga intervjuer, vilket författaren 

tolkade som att informanterna svarade sanningsenligt. Vidare kan intervjuaren ha svårt att 

bevara sin objektivitet när informant och intervjuare är kända för varandra (Kvale & 

Brinkmann, 2009), varför författaren har lagt stor vikt vid att vara neutral. 

 

Det insamlade materialet ansågs av författaren vara tillräckligt för att erhålla ett trovärdigt 

resultat. I händelse av otillräckligt insamlat material hade författaren möjlighet att utföra 

fler intervjuer eftersom det fanns ytterligare två sjuksköterskor som uppfyllde 

urvalskriterierna. Genom att urval och analysarbete noggrant beskrivits och att resultatet 

kompletterats med citat från intervjuerna kan läsaren själv bedöma studiens trovärdighet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Läsaren kan också utifrån hur väl urval, 

deltagare, datainsamling och analys beskrivits göra en bedömning av huruvida resultatet är 

överförbart till andra grupper (Polit & Beck, 2012).  Polit och Beck (2012) menar att med 

överförbarhet avses i vilken omfattning resultatet kan appliceras på andra situationer och 

grupper.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Före studien inhämtades godkännande för genomförande av studien från respektive 

verksamhetschef (Kjellström, 2012), ingen av dem hade några betänkligheter. Dessutom 

inhämtades informerat samtycke från deltagarna i vilket det framgick att de hade möjlighet 

att ångra sig (Malterud, 2014) men ingen av deltagarna tog tillbaka sitt samtycke. 

Författaren har noga övervägt eventuella fördelar och nackdelar med deltagande enligt 

Kvale och Brinkmann (2009). Det förelåg inte någon uppenbar risk för individen med 

deltagande i denna studie bortsett från att intervjusituationen kunde väcka tankar och 

reaktioner hos informanten. Kvalitativ forskning handlar ofta om människors tankar och 

livserfarenheter (Malterud, 2014). Det förelåg inte heller någon uppenbar nytta för 

individen med deltagande i studien förutom att det kunde upplevas befriande att prata om 

sina upplevelser. Dock kan informanterna ha känt sig ifrågasatta huruvida de följer 

gällande riktlinjer. Polit och Beck (2012) påtalar att om intervjusituationen rör upp känslor 

hos deltagaren kan kuratorskontakt ibland vara en möjlighet, viket inte blev aktuellt i 

föreliggande studie. Ingen av informanterna gav intryck av att uppleva intervjuerna 

påfrestande, utan verkade positiva till att berätta om sina upplevelser. Enligt Malterud 

(2014) kan intervjusituationen resultera i en förändrad självuppfattning hos informanten 

genom självreflektion. Flera av informanterna påtalade under intervjun att de välkomnade 
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nya synsätt som kom för dem. Eftersom studien utfördes under en högskoleutbildning på 

avancerad nivå och inte innehöll känsliga personuppgifter ansöktes ej om etiskt tillstånd i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2016a). 

 

Eftersom några av informanterna var kollegor till intervjuaren kunde de ha känt sig 

tvingade att ställa upp, vilket författaren noga övervägt och tagit i beaktande. De gav dock 

inte intryck av att ha känt sig tvingade att ställa upp och författaren betonade noga att 

deltagandet var frivilligt. Enligt Denscombe (2016) kan det faktum att intervjuaren är känd 

av informanterna ha betydelse såtillvida att de inte avger sanningsenliga svar utan svarar 

på det sätt de tror intervjuaren förväntar sig. Kvale och Brinkmann (2009) menar att när 

informant och intervjuare är kända för varandra kan informanten vara mer personlig och 

utlämnande än planerat och avge uppgifter som denna ångrar efteråt, intervjuaren å sin sida 

riskerar att medryckas i det informanter säger och förlora sin objektivitet. 

 

Resultatdiskussion 

 

Organisation och kultur som påverkar anhörigas närvaro. 

Resultatet visade att ett fungerande teamarbete var viktigt för att möjliggöra anhörigas 

närvaro och att detta samarbete inte alltid fungerade optimalt. De algoritmer som fanns, 

och som teamet borde arbeta utifrån, följdes inte alltid. Detta stöds av annan forskning som 

visade att om ledarskapet och samarbetet under HLR hade brister, blev också kvaliteten på 

insatserna sämre (Hunziker et al., 2011). Propp et al. (2010) menade att sjuksköterskans 

roll i teamarbetet ofta var central och eftersom han eller hon vanligtvis var den som bäst 

kände patienten blev det ofta dennes uppgift att koordinera teamets arbete och samverkan 

samt verka som ledare.  

 

Enligt Bell, Michalec och Arenson (2014) kunde hierarki och bristande jämlikhet mellan 

könen vara förödande för teamarbetet, varför oftast ett bättre resultat uppnåddes om dessa 

kunde elimineras. Flera informanter i författarens studie påtalade att den hierarki som 

fanns inom sjukvården kunde påverka möjligheten för anhöriga att närvara negativt. De 

antog att det var läkaren som bestämde huruvida anhöriga skulle tillåtas att närvara. Leung 

och Chow (2012) menade att läkarna hade en mer negativ inställning till anhörignärvaro än 

sjuksköterskorna. Enligt författaren skulle detta kunna vara en förklaring till att anhöriga 

ofta lotsades ut, om läkaren bestämde och samtidigt hade en negativ inställning till 

anhörignärvaro skulle sannolikt anhöriga inte tillåtas att närvara. 

 

I resultatet framkom att det upplevdes svårt att erhålla ett fungerande teamarbete eftersom 

deltagarna ofta kom från olika enheter och sällan samarbetade med varandra bortsett från i 

akutsituationer. Svenska Läkaresällskapet (2013b) menar att gemensamt för ett 

välfungerande team är exempelvis att teammedlemmarna har olika kompetens och i 

möjligaste mån kompletterar varandra för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård, 

att ett öppet klimat med ömsesidigt lärande existerade inom teamet samt att formulering av 

mål förverkligas gemensamt i teamet. Enligt författarens erfarenhet kunde detta vara svårt 

att uppnå i en hjärtstoppssituation eftersom deltagarna i teamet inte kände varandra och var 

ovana vid att samarbeta med varandra.  
 

Ett intressant fynd som framkom i resultatet var att samtliga sjuksköterskor var positiva till 

anhörignärvaro. Enligt Axelsson et al. (2010) var svenska sjuksköterskor mer positivt 

inställda än i många andra länder, vilket författaren ansåg skulle kunna vara en förklaring 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.e.bibl.liu.se/pubmed/?term=Bell%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24195679
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till det oväntade fyndet. Dessutom påvisade ett flertal studier att sjuksköterskor som 

upplevt anhörigbevittnad HLR i högre grad var positiva till det än de sjuksköterskor som 

inte upplevt det (Critchell & Marik, 2007; MacLean et al., 2003; McClenathan et al., 

2002). I författarens studie hade samtliga informanter erfarenhet av det, vilket författaren 

tolkade som ytterligare en möjlig anledning till det oväntade resultatet. Att sjuksköterskor 

med erfarenhet av anhörignärvaro var mer positiva skulle kunna förklaras med att de kan 

ha upplevt anhörigas positiva effekter av att ha varit närvarande, vilket också beskrivits av 

MacLean et al. (2003). Det skulle också kunna förklaras med att sjuksköterskorna utan 

erfarenhet upplevde det skrämmande hur anhöriga kunde tänkas agera och vad som kunde 

hända om de tilläts närvara. När farhågorna inte infriades, kunde det upplevas mindre 

skrämmande, i enlighet med Lowry (2012). Enligt författaren är det viktigt att tänka 

igenom och träna på sådana scenarier under lugna förhållanden så möjlighet till reflektion 

över känslor och agerande erbjuds inför kommande fall i verkligheten.  

 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011a) rekommenderar regelbunden HLR-träning 

och att någon vid dessa träningar även får agera anhörig för att få möjlighet att träna just 

hur anhöriga tas omhand. Utbildningsprogram och riktlinjer för HLR har utformats utifrån 

aktuell forskning och uppdateras regelbundet på konsensusmöten både i Europa och USA 

(Rubertsson, 2012). Med hjälp av utbildning, träning och kamratstöd klarade ofta 

vårdpersonalen bättre att stå emot de psykiska påfrestningar som kunde vara förknippade 

med en hjärtstoppsituation (Soini & Stiernström, 2012). En stressig arbetssituation kunde 

dock ha negativ påverkan på personalen men resulterade inte oundvikligt till känslomässig 

utmattning. En betydande faktor för undvikande av utmattning var de inneboende 

individuella resurser som fanns, en av de viktigaste resurserna var KASAM (Ablett & 

Jones, 2007). 
 

Resultatet visade att ingen av informanterna visste säkert huruvida lokala riktlinjer för hur 

anhörigas eventuella närvaro fanns eller inte. Några trodde att det fanns men ingen hade 

sett några sådana. Enligt Miller och Stiles (2009) samt Pankop et al. (2013) fanns sådana 

endast på ett fåtal sjukhus och var således inte särskilt vanligt förekommande. Lederman 

och Wacht (2014) menade att oavsett personalens inställning till anhörigas närvaro var det 

betydelsefullt att utforma lokala riktlinjer. Informanterna i författarens studie var inte eniga 

i frågan huruvida lokala riktlinjer skulle vara till hjälp. Några påtalade att det var bra att ha 

sådana om meningsskiljaktigheter skulle uppstå medan andra uttryckte att oavsett om de 

fanns eller inte, var det inte säkert att alla skulle bry sig om dem, utan istället agera utifrån 

vad han eller hon ansåg vara bäst. Några påpekade också att en riktlinje måste diskuteras 

och hållas levande för att inte bli bara en pappersprodukt. De flesta informanter upplevde 

dock att det fanns ett stort behov av riktlinjer, ett fynd som har framkommit i annan 

forskning (Masa’Deh et al., 2013). 

 

I resultatet betonades att det underlättade för anhörigas närvaro att en person tilldelades 

uppdraget att ta hand om anhöriga och kontinuerligt informerade dem om 

händelseförloppet, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Badir & Septit, 2007; 

Fulbrook, Albarran & Latour, 2005; Grice, 2003; Köberich et al., 2010; Lowry, 2012; 

McClement et al., 2009; Oman & Duran, 2010). Att tilldela en person uppdraget krävde 

dock extra personalresurser, vilket enligt informanterna i författarens studie ibland kunde 

vara svårt att tillgodose, eftersom det sällan fanns extra personal att tillgå. Detta betonades 

i ett flertal studier (Axelsson et al., 2010; Badir & Sepit, 2007; Fulbrook et al., 2005; Ganz 

& Yoffe, 2012; Köberich et al., 2010). En informant i författarens studie föreslog att 

externa resurser kanske kunde användas, som exempelvis en präst eller kurator. Enligt 
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författaren kunde denna larmas via personsökare samtidigt som hjärtstoppslarm skickades 

till övriga i HLR-teamet. Vidare skulle en fördel med en extern resurs vara att denna 

sannolikt hade möjlighet att vara hos anhöriga hela tiden, även efter avslutad HLR. En 

sjuksköterska skulle förmodligen ha fler patienter att ta hand om, vilket gjorde att han eller 

hon sannolikt inte kunde vara tillgänglig i samma utsträckning. En nackdel med att nyttja 

externa resurser kunde vara att de kanske inte var lika väl förtrogna med HLR-algoritmen 

och på grund av det inte kunde svara på de anhörigas frågor. Enligt Weslien et al. (2005) 

kunde en anhörig som lotsats ut ur rummet känna sig övergiven, men det kunde även en 

anhörig som trots att den tillåtits närvara inte fick stöd av personal eller svar på sina frågor.  

 

Resultatet visade att det var viktigt att en person tilldelades uppdraget att ta hand om 

anhöriga oavsett om anhöriga valde att vara kvar på rummet eller inte. Det betonades att 

personen skulle var lyhörd för anhörigas önskemål, det vill säga om anhöriga ville 

alternera mellan att ibland vara på salen och ibland gå ut beroende på hur de kände sig. 

Önskemål från anhöriga om intermittent närvaro under hjärt-lungräddningen har 

framkommit i flera studier (Holzhauser, Finucane & De Vries, 2006; Mortelmans et al., 

2010; Robinson, Mackenzie-Ross, Campbell Hewson, Egleston & Prevost, 1998). Enligt 

Weslien et al. (2006) var lyhördhet för anhörigas önskemål viktig då alla anhöriga inte 

ville närvara under HLR och det var betydelsefullt att sjuksköterskan respekterade deras 

önskemål.  

 

I resultatet framkom att ett tillräckligt stort rum underlättade för att anhöriga skulle kunna 

beredas möjlighet att närvara eftersom ett stort antal personer var involverade i 

återupplivningssituationen, speciellt om en eller flera anhöriga skulle få plats och någon 

ansvarig person som tog hand om dem. Ett flertal studier belyste att otillräckliga utrymmen 

kunde göra att det blev trångt och om någon skulle ta hand om anhörig krävdes ytterligare 

en person, vilket gjorde att platsbristen ökade (Badir & Sepit, 2007; Köberich et al., 2010; 

McClement et al., 2009). Informanterna i författarens studie påtalade att eftersom det fanns 

flerbäddssalar kunde det uppstå problem med platsbrist i händelse av hjärtstopp på en 

sådan sal varpå patienten kanske behövde flyttas och hjärt-lungräddningen ske i ett annat 

rum, exempelvis i ett behandlingsrum. Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011a) 

rekommenderar dock att återupplivningen bör ske på plats utan att patienten förflyttas för 

att inte förlora viktig tid. Ett annat problem som enligt informanterna kunde uppstå i 

händelse av hjärtstopp på ett flerbäddsrum var svårighet att bibehålla sekretess och 

konfidentialitet gentemot övriga patienter och deras anhöriga som befann sig på salen, 

kanske behövde de tas ut ur rummet om inte patienten flyttades.  

 

Sjuksköterskor reflekterar över konsekvenser för anhöriga  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna kunde se vinster för anhöriga med att närvara, 

dock fanns en farhåga hos sjuksköterskorna att det kunde vara traumatiskt för de anhöriga 

att bevittna HLR-scenariot, speciellt om det var mycket blod eller att patienten var skadad. 

Enligt författaren skulle en anledningen kunna vara att sjuksköterskorna inte ville att 

anhöriga skulle ha skrämmande bilder som sista minne utav sin kära och intog därför en 

beskyddande attityd gentemot dem. En annan anledning skulle kunna vara att 

sjuksköterskorna själva upplevde situationen obehaglig och inte ville överföra sina känslor 

på anhöriga. Enligt Pasquale, Pasquale, Baga, Eid och Leske, (2010) uppvisade inte 

anhöriga som varit närvarande vid HLR ökade symtom på ångest jämfört med de som inte 

varit närvarande och skulle föredra att närvara igen om en sådan situation skulle uppstå. 

Samma studie visade att även anhöriga som inte varit närvarande uppgav att de skulle 

föredra att närvara om det skulle ske igen. Jabre et al. (2013) påvisade ett liknande fynd, 
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anhöriga som inte tillåtits närvara under HLR uppvisade i högre grad posttraumatisk stress 

och hade ett komplicerat sorgearbete. Enligt författaren skulle en anledningen kunna vara 

att de fantasier och föreställningar som anhöriga kunde utmåla framför sig var mer 

skrämmande än verkligheten.  

 

Masa’Deh et al. (2013) menade att det var viktigt för anhöriga som var närvarande vid en 

hjärtstoppssituation att känna trygghet, närhet och stöd. Dessutom var information om 

patientens tillstånd betydelsefull för de anhöriga och uppdaterad information kunde öka 

deras förståelse och acceptans för utgången av återupplivningen oavsett resultat. Resulatet i 

författarens studie visade att sjuksköterskorna ansåg det vara viktigt för anhöriga att få vara 

nära sin älskade och vara ett stöd för denna i livets slutskede. Hung och Pang (2011) 

menade att anhöriga kunde känna en emotionell samhörighet med patienten när de var 

närvarande, men samtidigt kunde anhöriga uppleva att de var i vägen och störde 

återupplivningsarbetet. Enligt Weslien et al. (2006) var patienten den viktigaste personen 

för dem, och de ville att personalen skulle ägna sin uppmärksamhet på denna. Detta 

stämmer överens med fynd i författarens studie studie, där flera av informanterna vittnade 

om att anhöriga backade undan för att inte vara i vägen, eller bara stod helt stilla.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att närvaro var betydelsefull för de anhöriga 

eftersom de med egna ögon kunde se vad som hände inne på rummet och att allt som 

kunde göras för patienten verkligen gjordes. Sjuksköterskorna upplevde att de anhöriga 

hade lättare att hantera händelsen oavsett utgång. Detta fynd stärks av flera andra studier 

(Holzhauser et al., 2006; Meyers et al., 2000).  

 

Lowry (2012) menade att anhörigas närvaro kunde generera att sjuksköterskan upplevde en 

större tillfredsställelse med HLR-insatserna, oavsett utgång, eftersom anhöriga själva fick 

bevittna att vårdpersonalen ansträngde sig maximalt för att rädda patienten. Detta 

påvisades också i författarens studie där flera informanter uppgav att anhöriga, efter 

avslutad hjärt-lungräddning och oavsett hur utgången blev, uttalade att de var nöjda med 

vårdpersonalens insatser och insåg att personalen gjort allt de kunnat. Informanterna 

upplevde detta som en bekräftelse på att de gjorde ett bra jobb. Enligt Lederman och 

Wacht (2014) kunde anhörigas närvaro resultera i att sjuksköterskans agerande blev mer 

professionellt.  

 

Sjuksköterskors känslor påverkas om anhöriga närvarar. 

Resultatet visade att det var ovanligt att anhöriga var närvarande under pågående HLR och 

att den vanligaste anledningen var att anhöriga inte var på plats när hjärtstoppet inträffade. 

Alla var eniga om att i de fall då anhöriga ändå fanns på plats, hänvisades de oftast ut ur 

rummet. De kunde dock inte ange exakt varför det var så, ibland valde anhöriga själva att 

gå ut, ibland lotsades de ut. De flesta av sjuksköterskorna kände sig inte iakttagna eller 

kontrollerade av närvarande anhöriga, varpå de då skulle prestera sämre, vilket enligt 

Mahabir och Sammy (2012) annars kunde vara en anledning till att anhöriga visades ut. 

Några informanter uppgav att de blev stressade av anhörigas närvaro och kände sig 

ifrågasatta, framför allt om de anhöriga var sjukvårdsutbildade med kunskap om HLR-

algoritmen samt eventuella hjälpmedel som exempelvis mekaniska 

hjärtkompressionssystem. Det gällde framför allt de informanter med minst 

yrkeserfarenhet som sjuksköterska, vilket författaren tolkade som att osäkerheten i 

yrkesrollen minskade successivt med ökad arbetserfarenhet, ju fler HLR-situationer 

sjuksköterskan varit med om desto större säkerhet. Dessutom hade möjligheterna till 

träning sannolikt varit större vid fler yrkesverksamma år. Enligt Ganz och Yoffe (2012) var 
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äldre sjuksköterskor mer positiva till anhörigbevittnad HLR än yngre. Enligt författaren 

skulle detta kunna förklara fyndet att informanterna med mindre yrkeserfarenhet upplevde 

mer stress, eftersom en äldre sjuksköterska sannolikt hade en längre yrkeserfarenhet som 

sjuksköterska än en yngre. 

 

I resultatet framkom att flera informanter antog att anhörigas kunskap och kännedom om 

HLR var mycket begränsad. Lowry (2012) menade att de flesta anhöriga varken kunde 

HLR eller kände till HLR-algoritmen. Enligt Weslien at al. (2006) hade anhöriga vanligtvis 

erhållit kännedom om HLR från TV-program, radioprogram och tidningar och hade sällan 

upplevt det i verkligheten. Dessutom ska beaktas att de anhöriga ofta befinner sig i ett 

chocktillstånd och uppfattar sannolikt inte omgivningen på ett korrekt sätt i enlighet med 

Cullberg (2006). De flesta informanter i författarens studie upplevde inget ytterligare 

stresspåslag relaterat till att anhöriga var närvarande under HLR, vilket även påvisades av 

Jabre at al. (2013). Motsatsen har dock beskrivits, att en tilltagande känsla av stress kunde 

observeras hos sjuksköterskan om han eller hon iakttogs under pågående återupplivning 

(Duran et al., 2007; Walker, 2014).  

 

Resultatet betonade att när anhöriga tilläts närvara kunde ytterligare information om 

patienten erhållas, exempelvis patientens ståndpunkt och viktiga upplysningar gällande 

patientens hälsohistoria som kanske inte fanns i journalen. Detta fynd stärks av Weslien et 

al. (2006) som menade att anhöriga kunde vara behjälpliga med uppgifter som patienten 

var oförmögen att ge och samtidigt utgöra ett stöd för patienten under pågående HLR. 

Dessutom kunde anhöriga vara ett stöd för patienten i efterförloppet vid lyckad utgång 

genom att hjälpa patienten med bearbetningen av hjärtstoppshändelsen (Eichhorn et al., 

2001; Mcmahon-Parkes et al., 2009). Informanterna vittnade om att det var mindre 

komplicerat att prata med och förklara för anhöriga efter avslutad HLR om de varit 

närvarande eftersom de med egna ögon fått se att allt som kunde göras, verkligen gjordes. 

Lowry (2012) menade att sådana samtal efteråt, oavsett utgång, underlättades eftersom 

anhöriga själva sett vad som hänt och hur deras kära förändrades över tid. 

 

Resultatet påvisade en rädsla för att bli anmäld av anhöriga, vilket också kunde ligga 

bakom beslutet att inte tillåta dem att närvara. Detta fynd belystes i andra studier (Al 

Mutair et al., 2012; Mahabir & Sammy, 2012). Exempelvis uttalade en informant i 

författarens studie en oro för att risken kunde öka om anhöriga spelade in film med sin 

mobilkamera eftersom den anhöriga då kunde visa filmen för expertis som i sin tur kunde 

uttala sig om korrektheten i HLR-algoritmen. 

 

En farhåga som framkom i resultatet var att sjuksköterskan under pågående HLR kunde 

uttala saker som kunde upplevas kränkande eller sårande för anhöriga eller att teamets ton 

gentemot varandra var hård. Enligt författaren skulle det kunna bero på att 

sjuksköterskorna i en akutsituation blev så fokuserade på patienten att de utestängde 

omgivningen varpå de blev mindre selekterande i sitt uttryckssätt, vilket stämmer överens 

med ett flertal studier (Fulbrook et al., 2005; Knott & Kee, 2005; Köberich et al., 2010). 

Enligt Wacht, Dopelt, Snir och Davidovich (2010) behövde kanske sjuksköterskan 

distansera sig för att kunna arbeta effektivt, varpå patienten kunde reduceras till att bli ett 

organ eller en diagnos, vilket kunde uppfattas sårande för anhöriga.  

 

I resultatet framkom en oro för att anhöriga skulle vara i vägen och handgripligen lägga sig 

i återupplivningen. Detta fynd belystes i studier där sjuksköterskors upplevelse var att 

anhöriga störde eller fördröjde HLR (Demir, 2008; Badir & Sepit, 2007; McClenathan et 
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al., 2002; Oman & Duran, 2010) medan Jabre et al. (2013) påvisade motsatt resultat. I 

författarens studie hade endast en informant erfarenhet av att anhöriga uppträdde störande 

och var i vägen, men nämnd informant hade också erfarenhet av HLR-situationer där 

anhöriga inte stört, utan bara stått och tittat på. Övriga informanter vittnade om att anhöriga 

hade varit närvarande, men inte varit i vägen eller stört. Sak-Dankosky et al. (2015) 

påtalade att en negativ erfarenhet av anhörignärvaro kunde leda till en negativ inställning 

till att låta anhöriga närvara. Trots det var samtliga informanter i författarens studie 

positiva till anhörignärvaro, även den informant som hade erfarenhet av en störande 

anhörig. Detta skulle, enligt författaren,  kunna förklaras med att informanten även hade 

positiva erfarenheter av anhörigbevittnade HLR-situationer där anhöriga inte varit i vägen 

eller stört. Antonovsky (2005) menar att i en hjärtstoppssituation kan en sjuksköterska med 

stark KASAM bättre hantera anhörigas närvaro vid återupplivningen än en sjuksköterska 

med svag KASAM. Han eller hon kommer att välja de strategier som är bäst lämpade för 

just den aktuella situationen, och har således inte någon mall som alltid används, utan är 

flexibel i sitt val av strategi. 

 

Enligt Kretowicz och Bieniaszewski (2015) kunde känslan av sammanhang stärkas genom 

utbildning, exempelvis kunde en magisterexamen i omvårdnad resultera i en starkare 

KASAM. Enligt författaren kunde en möjlig anledning till det vara att nya värderingar 

skulle kunna erhållas och att analysförmågan samt förmågan att hantera, se mening och 

förstå skulle kunna stärkas med utbildning. Miyata, Arai och Suga (2015) menade att 

sjuksköterskans känsla av sammanhang, och därmed den mentala hälsan, kunde stärkas 

genom en högre grad av identifiering i yrkesrollen. Enligt Antonovsky (2005) kan förvisso 

KASAM förändras, men att förändringarna sällan blir bestående och att KASAM oftast 

återgår till sitt utgångsvärde. 

 

Enligt författaren påverkades sjuksköterskans upplevelse av att ha anhöriga närvarande 

under pågående HLR i hög utsträckning av huruvida hon eller han kunde se fördelar för 

den anhörige med att närvara. En annan viktig aspekt var hur sjuksköterskan uppfattade sin 

egen roll i förhållande till anhörig respektive patient. Med ett personcentrerat perspektiv 

skulle de hierarkiska gränserna reduceras och patient och anhöriga skulle betraktas som 

jämlika partners varpå det i de flesta fall skulle vara självklart att erbjuda anhöriga att 

närvara, i enlighet med Ekman och Norberg (2013).  

 

Slutsats 

  

Slutsatsen var att sjuksköterskorna upplever det meningsfullt för anhöriga att få vara 

närvarande under HLR men att en person bör utses till anhörigansvarig. När anhöriga 

närvarar kan sjuksköterskan uppleva tillfredsställelse eftersom anhöriga ser att allt som kan 

göras också görs, men också oro och rädsla för att bli ifrågasatt eller anmäld om inte allt 

gjorts enligt HLR-algoritmen. Sjuksköterskornas upplevelse påverkas även av 

organisatoriska och kulturella faktorer såsom arbetssituation, hierarki, arbetsrutiner och 

utrymme, eftersom de inte vill att anhöriga ska få intryck av att det är rörigt och 

oorganiserat.  
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Kliniskt tillämpbarhet 

 

Föreliggande studie är viktig eftersom den beskriver sjuksköterskors upplevelser av 

anhörignärvaro under HLR, ett ämne som sannolikt sällan diskuteras. Genom att lyfta 

ämnet till diskussion och öka medvetandet kring det kan förbättringsarbeten initieras, vilka 

kan resultera till en bättre arbetssituation för sjuksköterskorna och ett bättre 

omhändertagande av anhöriga. I resultatet framkom också förslag till organisatoriska 

förbättringsområden som med fördel kan tas tillvara av sjukhus och andra enheter som 

utövar HLR.  

 

Förslag på framtida forskning 

 

I föreliggande studie hade samtliga deltagare erfarenhet av anhörigbevittnad HLR, 

framtida forskning skulle kunna undersöka om inställningen till anhörigbevittnad HLR 

skiljer sig hos sjuksköterskor som saknar erfarenhet. Dessutom är av intresse att undersöka 

hur sjuksköterskor, som arbetar på avdelningar där hjärtstoppssituationer är mindre 

vanliga, upplever anhörigas närvaro.  
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Information och samtycke till att medverka i studien ”Anhörigas närvaro 

vid hjärt-lungräddning - en intervjustudie av sjuksköterskors 

upplevelse.”  
 

Bakgrund 

Inom sjukvården har det skett en omvårdnadsutveckling som idag omfattar anhöriga mer 

än tidigare. Att ha anhöriga närvarande vid hjärt-lungräddning [HLR] är idag vedertaget i 

många europeiska länder. Både internationella och svenska riktlinjer tydliggör patientens 

rätt att ha sina anhöriga närvarande vid HLR och att anhöriga bör erbjudas möjlighet att 

närvara. Ett flertal studier påvisar dock att anhöriga av olika orsaker oftast hänvisas ut ur 

rummet vid HLR och inte erbjuds att närvara. Det är därför betydelsefullt att studera 

sjuksköterskors upplevelse av att anhöriga är närvarande i en hjärt-lungräddningssituation. 

Med anledning av detta tillfrågas Du i egenskap av sjuksköterska om deltagande i denna 

studie. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att anhöriga är närvarande 

i en hjärt-lungräddningssituation på sjukhus. 

Studiens genomförande 
Studiens genomförande kommer att ske i form av en intervju som spelas in. Beräknad tid 

för intervjun är 20-30 minuter. Under intervjun kommer Du att få svara på olika frågor som 

kan beskriva Din upplevelse av att ha anhöriga närvarande vid HLR. Efter intervjun 

kommer det insamlade materialet att skrivas ut i text som därefter kommer att analyseras. 

Resultatet kommer sedan att presenteras som ett självständigt arbete, en uppsats, på 

avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola, Stockholm. Studiens resultat kan Du ta del 

av genom kontakt med undertecknad. Intervjuerna planeras att genomföras under 

december 2016 och januari 2017 på eller i närheten av Din arbetsplats. 

Eventuella risker och fördelar 
Min förhoppning är att Du inte skall uppleva obehag av att delge Dina upplevelser av att ha 

anhöriga närvarande vid HLR. Eventuellt kan det kännas bra att få berätta om Dina 

erfarenheter.   

Hantering av data och sekretess 
All data kommer att behandlas konfidentiellt och Dina uppgifter och svar från intervjun 

kommer att förvaras och hanteras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Inga enskilda 

individer kommer att kunna identifieras. Alla ljudfiler och den i text utskrivna intervjun 

kommer att destrueras efter att uppsatsen har godkänts. Den skrivna texten från intervjun 

och även citat kommer att skrivas ut i resultatet, detta kommer dock inte att kunna kopplas 

till Dig som person. 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt. Du kan närhelst du vill avbryta Ditt deltagande i studien utan att 

ange skäl. Ingen ekonomisk ersättning kommer att utgå. 

 

Om Du är intresserad av att delta i studien önskar jag att Du lämnar Dina kontaktuppgifter 

till mig. Därefter kontaktas Du för planering av tid för intervju. Önskar Du ytterligare 

information om studien innan ställningstagande till eventuellt deltagande är Du 

välkommen att kontakta mig per telefon eller mail. 

 

 

_________________________________________________________________________  

Student    Namnförtydligande 

tel:    e-post: 
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Samtyckesformulär 

 

 

Jag har tagit del av informationen, fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och fått svar på 

dessa och samtycker till att delta i studien Anhörigas närvaro vid hjärt-lungräddning-en 

intervjustudie av sjuksköterskors upplevelse. 
 

 

 

 

 

………………………………………………………………………...    

Ort och Datum 

 

..……………………………………………………………………….. 

Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                   

................................................................................................................ 

Namnförtydligande 

 

Jag som bedriver studien intygar om att jag har gett skriftlig och muntlig information om 

studien samt förklarat för ovanstående informant om hans/hennes rätt att avsluta sitt deltagande 

när han/hon så önskar samt att erhållen data inte kommer att kunna härledas till enskilda 

personer i den färdigställda rapporten. 

 

 

…………………………………………………………………………     

Ort och Datum 
 

………………………………………………………………………… 

Underskrift projekt-ansvarig 

 

                                                                                    

………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 
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Frågeguide  

 

 

Hur ser det ut på Din arbetsplats gällande anhörigas närvaro under pågående HLR? 

Finns skrivna riktlinjer? 

Om inte, upplever Du det vara ett problem? 

Vad/vem är det som avgör huruvida anhöriga får vara närvarande? 

 

Hur många år har Du arbetat som sjuksköterska? 

 

Hur många gånger har du varit med vid anhörigbevittnad HLR? 

 

  

Hur är Din upplevelse av att ha anhöriga närvarande vid HLR? 

Kan Du beskriva varför Du upplever det så? 

 

Upplever du att anhörigas närvaro påverkar dig under pågående HLR? 

I så fall, på vilket sätt? 

Varför tror du att det påverkar/inte påverkar dig?  

 

Har Du upplevt situationer när anhöriga inte borde fått vara närvarande?  

I så fall, vilka situationer? 

 

Upplever Du att det finns några vinster/fördelar med att anhöriga är närvarande? 

För vem är det en vinst/fördel? 

 

Upplever Du att det finns några risker/nackdelar med att anhöriga är närvarande? 

För vem är det en risk/nackdel? 

 

Kan Du ge exempel på faktorer som Du upplever underlättar för anhörigas närvaro? 

 

Kan Du ge exempel på faktorer som Du upplever försvårar för anhörigas närvaro? 

 

 

 

 

 


