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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Inom den svenska akutsjukvården påbörjas hjärt- och lungräddning på ungefär 10 000 personer 

per år, men ändå överlever bara 600. Hjärtat är ett centralt organ gällande upprätthållandet av liv. 

Vid ett hjärtstopp förlorar kroppen sin funktion att upprätthålla funktioner som är förenliga med 

liv. Närstående är ofta närvarande under återupplivningen. Sjuksköterskans ansvar vid hjärtstopp 

innefattar att påbörja hjärt- och lungräddning samtidigt som hon ska ta hand om närstående.  

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att närvara vid hjärt- och lungräddning inom 

akutsjukvård.  

 

Metod  

 

Studien genomfördes som en icke systematisk litteraturöversikt. Datainsamlingen utfördes i 

databaserna PubMed och CINAHL complete samt via manuell sökning. Efter kvalitetsgranskning 

inkluderades 15 artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Dessa analyserades genom en 

integrerad analys och sammanställdes i en matris. 

 

Resultat 

 

Litteraturöversiktens resultat visade på att upplevelsen av att närvara under hjärt- och 

lungräddning var fördelaktig för närståendes psykiska hälsa samt utvecklingen i deras 

sorgeprocess. Valet om att få närvara uppgavs vara en stor del av närståendes delaktighet.  

 

Slutsats 

 

Närståendes upplevelser av att närvara under hjärt- och lungräddning uppgavs till största del vara 

positiv och väckte känslor som lättnad. Men även känslor som ovisshet, brutalitet och våld 

belystes. Det visade sig att närstående som inte fick möjlighet att närvara utvecklade i större grad 

symtom på PTSD än hos de som närvarade. Kunskap och förståelse för närståendes reaktion eller 

handlingar kan öka kompetensen hos all vårdpersonal samt att om kompetensen stärkt kan 

närståendes upplevelse i sin helhet bli mer positiv.  

 

 

Nyckelord: Akutsjukvård, hjärtstopp, hjärt- och lungräddning, närstående, upplevelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background 

 

In Swedish emergency health care, an approximate of 10 000 people are subject to 

cardiopulmonary resuscitation each year, but still only 600 people survive. The heart is a central 

organ for maintaining life. During a cardiac arrest the body loses its ability keep the vital 

functions working properly. The relatives of the patient often witness the resuscitation. The 

nurse's responsibility for cardiac arrest permits her to begin cardiopulmonary resuscitation while 

also taking care of relatives.  

 

 

Aim 

 

The aim was to describe the relatives' experiences of witnessing cardiopulmonary resuscitation in 

emergency care. 

 

 

Method 

 

The study was conducted as a non- systematic literature review. The data was collected in 

databases PubMed and CINAHL complete and with a manual search. After quality scrutiny, 15 

articles of both qualitative and quantitative approach were included. These were analyzed through 

an integrated analysis and compiled into a matrix. 

  

 

Results 

 

The results of the study showed that the experience of being present during a cardiopulmonary 

resuscitation had a positive effect on the mental health of the relative attending, as well as the 

grieving process. The choice to be present at this difficult moment was stated to be a large part of 

the relative’s participance. 

 

 

Conclusions 

 

Relatives' experiences of being present during cardiopulmonary resuscitation were largely 

evaluated as positive and aroused feelings as relief. But also emotions such as uncertainty, 

brutality and violence were illuminated. It was found that relatives who were not able to witness 

developed more symptoms of PTSD than those who witnessed. Knowledge and understanding of 

the reaction or handling of relatives can increase the competence of all health care professionals 

and to compete intensely, the tasks of the relatives as a whole can be more positive. 

 

Keywords: Cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation, emergency care, experiences, relative 
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INLEDNING 

 

Hjärtstopp är ett betydande folkhälsoproblem som kan leda till förödande konsekvenser för de 

överlevande och deras närstående. I Sverige drabbas omkring 10 000 personer varje år av 

plötsligt hjärtstopp varav endast 600 överlever. Vid hjärt- och lungräddning upprätthålls den 

basala kroppsegna funktionen som är förenad med vidare liv och en förutsättning för ytterligare 

åtgärder. Närstående kan lätt förbises i en sådan kritisk situation på grund av tidsbrist och att 

möjligheten att ta hand om de närstående oftast inte finns i en sådan kritisk situation. Därav är det 

av vikt att beskriva närståendes upplevelser av närvaro vid hjärt- och lungräddning för att inom 

professionen leda förbättringsarbete samt på ett optimalt sätt stödja närstående.  

 

Författarnas intresse väcktes utifrån tidigare arbetslivserfarenhet inom hjärtsjukvård där detta 

problemområde gav sitt uttryck. Föreliggande litteraturöversikt har som syfte att identifiera 

eventuella kunskapsluckor om närståendes upplevelser av närvaro vid hjärt-och lungräddning. 

 

BAKGRUND 

 

Hjärtats funktion 

 

Hjärtat är omgiven av hjärtsäcken och är placerat bakom bröstbenet. Cirkulationssystemet består 

av hjärta och blodkärl där deras funktion är att möjliggöra transport av syre och andra viktiga 

ämnen till och från vävnaderna. Hjärtat delas in i två halvor där varje hjärthalva består av ett 

förmak och en kammare. Vänster kammare leder blodet via systemkretsloppet som sträcker sig 

genom hela kroppen, medan höger kammare förser lungkretsloppet med blod. Förmaken fungerar 

som mottagare av blod som kommer i retur till hjärtat. Mellan kammare och förmak finns 

hjärtklaffar som är konstruerade för att leda blodet i en riktning, dem fungerar alltså som 

backventiler (Persson & Stagmo, 2014).  

 

Hjärtats retledningssystem består av olika komponenter som sätter igång och leder vidare den 

elektriska impuls som behövs för att styra hjärtats muskelarbete, det vill säga att kamrarna 

kontraheras (Christoffels & van Weerd, 2016). En normal impuls har sitt ursprung i sinusknutan 

som sprider impulsen genom förmaket för att nå AV-knutan (Torrente et al. 2016). Efter en kort 

fördröjning i AV-knutan sprids elektrisk aktivitet genom His-Purkinje-systemet för att till sist nå 

kamrarna, vilka utlöser en samordnad kontraktion (Bartos, Grandi & Ripplinger, 2015). Kalium 

styr och bestämmer den vilande membranpotentialen samt kontrollerar repolarisering i 

hjärtmuskelcellerna (Aziz, Li & Tinker, 2018).  

 

(Söderberg, 2019) 
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Hjärtstopp  

 

I Sverige drabbas omkring 10 000 personer varje år av plötsligt hjärtstopp, varav 600 överlever 

(Hjärt-Lungfonden, 2019). Cirka 80 procent av fallen inträffar utanför sjukhusen, antingen i 

hemmet eller på offentliga platser (Patil, Halperin & Becker, 2015). Hjärtstopp är ett betydande 

folkhälsoproblem med förödande konsekvenser för de överlevande, deras närstående och 

sjukvården (Attin, Tucker & Carey, 2016). Hjärt-och lungräddning påbörjas oftast av individer, 

ofta närstående, som är närvarande tills ambulanspersonal ankommer till platsen eller 

sjukvårdspersonal om tillståndet uppkommer på sjukhus. Det krävs omedelbara insatser för att 

överleva ett plötsligt hjärtstopp, där tidig hjärt-och lungräddning samt defibrillering från en 

hjärtstartare är avgörande (Hjärt-Lungfonden, 2019). 

 

Hjärtstopp orsakas i ungefär 80 procent av fallen av att det uppstår ett elektriskt kaos i hjärtats 

kamrar, ett så kallat ventrikelflimmer [VF] (Haissaguerre, Vigmond, Stuyvers, Hocini & Bernus, 

2016). Ventrikelflimmer benämns i dagligt tal som hjärtstopp och anledningen är att hjärtmuskeln 

till slut får syrebrist vilket leder till att aktiviteten i flimret avtar och utmynnar så småningom i 

asystoli (Wikström, 2018). Attin, Tucker och Carey (2016) beskriver asystoli som ett tillstånd då 

det inte finns någon elektrisk aktivitet i hjärtat och anses vara en konsekvens av ett obehandlat 

VF eller ventrikeltakykardi [VT]. Vidare förklarar Haissaguerre et al. (2016) His - purkinje 

systemet som är en del av hjärtats retledningssystem och är uppbyggt av specialiserade celler som 

utför en synkroniserad sammandragning av kamrarna. Detta system kan orsaka 

hjärtrytmrubbningar, arytmier, exempelvis när det råder obalans av elektrolyter på grund av till 

exempel viss läkemedelsanvändning eller vid myokardiell ischemi, det vill säga 

kranskärlssjukdomar såsom hjärtinfarkt. 

 

Ett hjärtstopp definieras som upphörande av hjärtaktivitet relaterat till förlust av medvetande, 

cirkulation och spontan andning (Nichol, Sayre, Guerra, & Poole, 2017). 

Hjärtats pumpkraft försvinner när båda kamrarna börjar flimra istället för att pumpa, vilket leder 

till att både pulsen och blodtrycket upphör omedelbart. Efter 10 till 15 sekunder blir individen 

medvetslös och andningen övergår i agonal andning eller upphör helt. Den agonala andningen 

uppkommer ofta vid hjärtstopp då hjärnan får syrebrist och individen är djupt medvetslös. 

Andningen brukar beskrivas som de “sista suckarna” och visas som oregelbunden, långsam och 

rosslig (Wikström, 2018). 

  

Hjärt- och lungräddning [HLR] 

 

Med hjälp av HLR räddas var sjätte person till livet (Svenska hjärt- lung registret, 2019). Enligt 

Svenska hjärt - och lungräddningsregistret (2019) behandlades 2 427 personer med HLR till följd 

av hjärtstopp som ägt rum på sjukhus år 2017. Om livräddning påbörjas omedelbart vid ett 

hjärtstopp ökar överlevnaden med 300 procent (Wikström, 2018). 

  

Avsikten med HLR är att genom artificiell andning tillföra syre och förflytta syresatt blod i 

kroppen med hjälp av bröstkompressioner. Tiden är central och av avgörande betydelse för 

patientens överlevnad. Det är därför viktigt att defibrillera tidigt så att cirkulationen kommer 

tillbaka och minskar risken för skador på hjärnan. Hjärt- och lungräddning innebär att tillföra 

patienten 30 kompressioner och två inblåsningar via mun-mot- mun metoden, som upprepas i 

serie. När kompressioner ska utföras placeras båda händerna ovanpå varandra med den nedersta 

delen av handen placerad mitt på bröstbenet och med ett djup på fem till sex centimeter med 

takten 100 - 120 slag per minut (Wikström, 2018). 
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Ytterligare ingripanden med defibrillering, intubation eller läkemedelsadministrering definieras 

som avancerad HLR (Ericson & Ericson, 2012). Vid hjärtstopp ansluts defibrillator som en gör 

en analys av hjärtrytmen. Om analysen visar asystoli eller pulslös elektrisk aktivitet [PEA] vidtas 

tre minuters bröstkompressioner i kombination av Adrenalin intravenöst, innan nästa analys. 

Pulslös elektrisk aktivitet är ett tillstånd likt asystoli men elektrokardiografi [EKG] visar normala 

eller långsamma elektriska impulser från hjärtat, men utan blodtryck och heller ingen puls. 

Pulslös elektrisk aktivitet och asystoli är tillstånd som inte anses defibrillerbara eftersom ingen 

elektrisk aktivitet mäts (Attins et al., 2016). Om det föreligger VF eller VT ges defibrillering 

omgående. Adrenalin ges efter den tredje defibrilleringen vid VF eller VT (Björkman 

Björkelund, Johansson & Wihlborg, 2012). 

 

Kedjan som räddar liv 

Chanserna att överleva minskar för varje minut som går tills dess att insatser påbörjats. Obotliga 

skador uppträder efter fem minuter på grund av syrebristen som orsakats av hjärtstoppet. Döden 

är nästintill oundviklig efter ungefär femton minuter om HLR inte påbörjats innan dess. 

(Björkman, Björkelund, Johansson & Wihlborg, 2012). De framträdande orsakerna till hjärtstopp 

bland individerna som återfår spontan cirkulation är arytmi och myokardiell ischemi (Björkman 

et al., 2012; Rundgren, Cronberg, Friberg, Forsberg, Wagner & Rylander, 2015).  

 

Yttre faktorer som ökar chansen för överlevnad är om alla insatser i larmkedjan fungerar. Kedjan 

innefattar fyra primära delar för återupplivning: tidigt larm, tidig HLR, tidig defibrillering samt 

vård efter hjärtstopp. Kedjan belyser det vitala delarna som krävs för en framgångsrik 

återupplivning (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2017; Monsieurs et al., 2015). Länkarna i 

kedjan måste vara starka, vilket menas med att delarna bör vara sammanfogade och ske utan 

tidsuppehåll för bäst behandling (Nolan, 2017). Första länken i kedjan är tidigt larm till 112 om 

en person slutar andas och blir livlös. Därefter omedelbar start av HLR inom en minut. Hjärt- och 

lungräddning ersätter cirkulationen vid hjärtstopp men startar inte igång hjärtat, därför krävs 

defibrillering helst inom tre minuter för 70 - 80 procent större chans för att rädda personens liv. 

Sista steget i kedjan handlar om att förhindra bestående skador genom att ge personen fortsatt 

vård, ta kontroller och övervakning (Hjärt- lungfonden, u.å). 

 

Akutsjukvård  

 

Enligt Svenska Akutvårdsregistret (2020) hade akutsjukhusen sammanlagt 798 192 akuta besök 

år 2019. Arvidsson (2013) beskriver uppdelningen av svensk sjukvård och menar att sjukvården 

är uppdelad i tre nivåer, primärvård, länssjukvård och regionsjukvård. I Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763), stadgas i kap. 3, 1 § att vård ska ges på lika villkor samt 

att den individ som anses ha störst behov ska få vård först. Akutsjukvård är vård som inte kan 

vänta, där personen har en skada eller sjukdom som kräver åtgärder snabbt. Akutmottagningar 

riktar sig mot större olycksfall, skador och sjukdomar som är livshotande. Det bedrivs vård med 

en bred kompetens och teknisk utrustning för att kunna ta emot patienten inom olika specialiteter 

(Arvidsson, 2013). Den prehospitala vården ingår under begreppet akutsjukvård. 

Ambulanspersonalen ger vård under transporten mot akutmottagningarna. Den specialiserade 

vården går också under akutsjukvård, exempelvis intensivvård som innefattar vård av patienter 

med livshotande tillstånd som kräver kontinuerlig övervakning samt en högre vårdnivå. 

Akutsjukvård bedrivs dygnet runt och innefattar patienter som behöver omedelbara insatser samt 

minimering att liv hotas eller individer avlider (Hirschon et al., 2013). 
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Etiska riktlinjer för hjärtstopp inom akutsjukvård 

 

Patienter inom hälso- och sjukvård ska vid hjärtstopp behandlas med HLR om inte 

dokumentation om att HLR inte ska utföras föreligger. (Svenska läkaresällskapet [SLS], Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] & Svenska rådet för hjärt-lungräddning [Svenska HLR-rådet], 

2013). Ett HLR beslut gällande behandlingsbegränsning, också kallat 0-HLR, tas av läkare i 

samråd med patienten. När beslutet kring HLR tas ska läkaren göra en individuell bedömning där 

relevanta faktorer vägs samman som; prognos, aktuellt hälsotillstånd, patientens egna värdering 

av sin livskvalitet, risk i förhållande till nytta samt inställningen patienten har till behandlingen 

(Björklund & Lund, 2017; SLS, SSF & Svenska HLR-rådet, 2013). Komplikationer, lidande och 

obehag kan medföra patienten under behandling med HLR (Socialstyrelsen, 2011). Läkare bör 

även samråda med närstående om vad patienten själv hade önskat när han eller hon inte har 

förmåga att ta detta beslut, men det avgörande beslutet tar alltid läkaren. När HLR finns 

dokumenterat som en behandling som inte ska utföras ska all sjukvårdspersonal följa detta (SLS, 

SSF & Svenska HLR-rådet, 2013).  

 

För patienter där det råder liten chans för överlevnad efter hjärtstopp kan det vara adekvat att 

överväga HLR då komplikationerna kan bli stora. Chansen att överleva och att återställas till 

tidigare funktionsnivå, är större om källan till hjärtstoppet är en defibrilleringsbar arytmi än om 

källan är PEA eller asystoli (SLS, SSF & Svenska HLR-rådet, 2013). 

  

Att avstå från HLR gäller endast vid ett eventuellt hjärtstopp där HLR inte påbörjats inom 15 

minuter. Beslutet utesluter inte annan livsuppehållande behandling som exempelvis dialys, 

intensivvård, behandling med antibiotika eller respirator. Ställningstagande kring att avstå från 

HLR gäller endast under det aktuella vårdtillfället och inom ett verksamhetsområde på sjukhuset. 

Det yttersta ansvaret om att se till att det finns rutiner som är säkra för dokumentering av 

ställningstagande om HLR och att personalgruppen känner till det här ligger hos 

verksamhetschefen (SLS, SSF & Svenska HLR-rådet, 2013).  

  

När ett prehospitalt hjärtstopp inträffar ska ambulanspersonal påbörja HLR när de anländer till 

olycksplatsen. Om ovisshet råder i frågan om HLR ska utföras eller ej ska HLR alltid påbörjas. 

Om HLR inte påbörjats inom 15 minuter behöver inte ambulanspersonalen initiera HLR. 

Påbörjad HLR kan även avbrytas när en kontinuerlig asystoli ligger till grund för hjärtstoppet och 

avancerad HLR utförs i minst 20 minuter (SLS, SSF & Svenska HLR-rådet, 2013).   

 

I enlighet med de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning bör närstående få möjlighet att närvara 

under pågående HLR om det önskas och om de negativa riskerna gällande behandling av 

patienten inte blir för stora. Riktlinjerna betonar vikten av att närstående tilldelas stöd av 

sjukvårdspersonalen. Vidare understryker de etiska riktlinjerna vikten av att alla inblandade, vid 

en händelse där HLR avbryts, är medvetna om att sjukvårdspersonalen gjort det som var möjligt 

för patienten i medicinsk väg (SLS, SSF & Svenska HLR-rådet, 2013). Forskning har visat att 

närstående ser familjens närvaro som en grundläggande rättighet vid återupplivning av en patient 

(Zali, Hassankhani, Powers, Dadashzadeh & Rajaei- Ghafouri, 2017).  

 

Närstående 

 

Begreppet närstående kan gestaltas på olika sätt eftersom tolkningen är subjektiv. 

Enligt Socialtjänstens termbank (2019) definieras närstående som en person som den enskilde 

individen anser sig ha en nära relation till. Det äldre begreppet anhörig inkluderar inte alltid olika 

familjekonstellationer eller personer som inte är biologiskt besläktade (Agell, Helander & 
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Norman, u.å.). Med hänsyn till detta kommer författarna till föreliggande litteraturöversikt 

använda begreppet närstående för att inkludera alla individer som patienten anser sig ha en nära 

relation till.  

 

Närståendes närvaro vid hjärt - och lungräddning  

Att som närstående få möjlighet att närvara vid ett återupplivningsförsök är ett ämne som är 

omdebatterad. Närstående hänvisas många gånger ut ur akutrumen eller till ett avskilt rum under 

det akuta skedet (Stubberud, 2013). Enligt Monsieurs et al. (2015) tillhandahåller 31 procent av 

länder i Europa i allmänhet närstående att närvara under HLR. Turdor et al. (2014) förklarar 

effekter av att involvera närstående i patientens vård medför en ökad patientsäkerhet samt 

vårdkvalitet, som idag är det en rutin i omvårdnadsarbetet. Synen och inställningen till 

närståendes närvaro bland sjuksköterskor är dessvärre väldigt olika. Det är sällan det finns 

upprättade rutiner och riktlinjer gällande närvaro av närstående. Detta kan leda till ett större 

ansvar hos sjuksköterskan att själv fatta ett beslut i den stressfulla situation som råder. 

Reaktionen hos närstående kan vara så distinkt och stark så att den närstående eventuellt 

utvecklar posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] (Axelsson, Fridh & Thorén, 2012). 

 

Posttraumatiskt stressyndrom  

Enligt Yehuda et al. (2015) påverkar PTSD kroppens endokrina-, immunologiska- och 

metaboliska funktion. När en människa är med om en stressig situation skickas signaler till 

Hypotalamus, som fungerar som en ledningscentral i hjärnan. Hypotalamus kommunicerar med 

övriga delar av kroppen genom det autonoma nervsystemet, vars uppgift är att styra ofrivilliga 

funktioner i kroppen som andning, hjärtats pumpförmåga, blodtryck med flera (Yehuda et al., 

2015). Kortisol, adrenalin och noradrenalin är stresshormoner som utsöndras från binjuren och 

sedan ut i blodomloppet. Hormonerna har som uppgift att vid stress se till att puls och blodtryck 

ökar och att det finns tillräckligt med energi till hjärnan samt musklerna för den så kallade kamp- 

och flyktreaktionen (Palmer, 2019). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

Inom Hälso- och sjukvård är ansvar ett viktigt begrepp där sjuksköterskan ansvarar för patientens 

omvårdnad. Att svara an i en situation är det som innebär att ta ansvar. Ansvar handlar om vad 

som är önskvärt och vad som är möjligt att kunna påverka. Det en individ bör eller kan ansvara 

för handlar såväl om vad som kan finnas värdefullt att göra och vad som faktiskt kan göras 

(Sandman & Kjellström, 2018). 

  

Svensk sjuksköterskeförening (2017) har utformat en kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor som innefattar sjuksköterskans ansvar av omvårdnad där de sex 

kärnkompetenserna ligger till grund. De sex kärnkompetenserna består av samverkan i team, 

personcentrerad vård, säker vård och informatik, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, 

evidensbaserad vård, samt ledarskap och pedagogiska insatser i arbetet för omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskeyrket måste utgå från en etisk synvinkel där 

sjuksköterskan erhåller ett personligt ansvar för sin yrkesutövning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I enlighet med International Council of Nurses  [ICN] etiska kod 

(2017) har sjuksköterskor ett eget ansvar för ett ständigt lärande för att vidmakthålla sin 

yrkeskompetens. Genom aktiva inlärningsövningar kan sjuksköterskan förbättra sina kunskaper 

inom sin profession (Marshall & Flanagan, 2010; Plagisou et al., 2015). Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) kap. 6, 2 § säger att ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv 

ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.” 
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Sjuksköterskans ansvar under pågående hjärt- lungräddning 

Sjuksköterskan har många ansvarsområden och roller i samband med HLR. Ansvarsområdena 

innebär att känna igen när en patient blir försämrad, känna igen symptom vid hjärtstopp samt att 

påbörja HLR i väntan på larmteamet (Bowden & Smith, 2017). Enligt Rose (2018) och svenska 

rådet för hjärt- lungräddning (2017) bör möjligheten för närstående att närvara under ett 

återupplivningsförsök erbjudas. Powers och Candela (2016) belyser vikten av att närstående ska 

få närvara om önskan finns.  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar vid ett hjärtstopp innefattar att initiera kompressioner, 

dokumentera, påbörja defibrillering, kontakta akutteam, administrera läkemedel efter ordination 

samt finnas som stöd för familj och närstående. Det är av stor vikt att sjuksköterskan förklarar 

vad som händer med patienten under HLR och förklarar vikten av de närståendes närvaro under 

återupplivningen då närvaron kan ge stöd för patienten (Rose, 2018; O´Donoghue et al., 2015). 

 

Teoretisk utgångspunkt - Familjefokuserad omvårdnad 

 

När en enskild individ drabbas av ohälsa eller sjukdom är det inte bara den som påverkas, utan 

det drabbar även familjemedlemmar. Teorin familjefokuserad omvårdnad innebär att familjen ses 

som ett system som inkluderar enskilda individer med specifika egenskaper som i sin tur bildar 

en helhet. Definitionen av familj inom den familjefokuserade omvårdnaden fokuserar på de 

känslomässiga band som individer har mellan varandra och utgår från en emotionell premiss. 

Vem som ingår i familjen bestämmer personerna själv. Därmed behöver inte en familj vara en 

grupp av individer som är anknutna till varandra genom blodsband utan familjen är de som säger 

sig tillhöra den (Wright, Watson & Bell, 2002). Att inkludera familjen i patientens omvårdnad 

betyder att familjen tas hand om med övertygelse och kunskap om att familjen är en bestående 

del av patientens liv. Förståelse bör finnas om att patienten påverkas och påverkar de som en har 

en relation med (Alfaro-Díaz, Esandi-Larramendi, Gutiérrez-Alemán & Canga-Armayor, 2019). 

  

Den familjefokuserade omvårdnaden bygger på en icke hierarkisk och systemisk relation mellan 

sjuksköterskan och familjen som präglas av ömsesidighet. Familjen och sjuksköterskan tar med 

sig resurser och styrkor in i relationen med varandra eftersom att de besitter olika kompetenser på 

hur hälsoproblem kan bemästras och hur hälsa kan vidmakthållas. Att ha kunskap om varandras 

kompetenser och föreställningar bidrar till att ett icke hierarkiskt möte uppstår mellan 

sjuksköterskan, familjen och patienten (Wright, Watson & Bell, 2002). En fördel för 

sjuksköterskan är att ha kunskap och förståelse för familjen som helhet och hur familjer 

förändras. Familjen anses kunna bidra till ökat välbefinnande, förbättrad hälsa samt minskat 

lidande för alla som ingår i familjen (Davidson et al., 2017; Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

Familjen kan komma att känna sig utanför och hamna i bakgrunden om fokus endast är på den 

sjuke. Beslut som rör vården av den närstående bör familjen inkluderas i för att allas kompetenser 

ska nyttjas (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017; Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt har valt att definiera familj enligt ovan, med detta 

anser författarna att närstående ingår i begreppet familj.  

 

Problemformulering  

 

Hjärtstopp kan uppstå när som helst och drabba vem som helst. Tillståndet är mycket kritiskt och 

den drabbade svävar mellan liv och död. För att öka chansen för överlevnad kräver tillståndet att 

behandling startas med HLR omgående. Att som närstående bevittna ett hjärtstopp och närvara 

under pågående HLR kan tänkas vara ett av det största trauma en människa kan erfara. En sådan 
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akut situation kan tänkas komma att orsaka konsekvenser för de närstående. I enlighet med etiska 

riktlinjer för HLR beskrivs vikten av att närstående ges möjlighet att närvara vid pågående HLR. 

Det är därför av vikt att beskriva och sammanfatta hur närstående upplever en sådan akut 

situation.  

 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att närvara vid hjärt- och lungräddning inom 

akutsjukvård.  

 

METOD  

 

Design  

 

Metoden som valdes för det självständiga arbetet var litteraturöversikt som innebär en översikt 

och sammanställning av originalartiklar. Kristensson (2018) menar att metoden litteraturöversikt 

är att föredra vid forskning där specifika frågor ska besvaras genom att författarna sammanställer 

andra forskningsresultat för att skapa förståelse kring specifika kliniska svårigheter. Även 

Henricson (2015) argumenterar för att metoden är användbar med ansats för att belysa syftet 

genom att framföra resultatet av olika studier i en jämförelse med varandra och genom detta 

skapa en nyansering samt större förståelse (Henricson, 2015; Kristensson, 2018).  

 

Datainsamlingen utfördes i databaserna The Cumulative Index to Nursing [CINAHL] och Public 

Medline [PubMed]. Databaserna användes eftersom forskning inom omvårdnad är databasernas 

huvudsakliga innehåll, vilket stämde överens med föreliggande litteraturöversikts syfte (Polit & 

Beck, 2017). Valet av metod motiverades eftersom en litteraturöversikt kartlägger kunskap kring 

ett helt område, både genom kvantitativa och kvalitativa studier. Då kunde stora mängder 

information hanteras genom granskning och insamling av redan publicerade vetenskapliga 

artiklar som redogjorde det väsentliga ämnet (Henricsson, 2015). Författarna till 

litteraturöversikten inhämtade data från originalstudier, sorterade samt tog fram data som var 

relevant för litteraturöversiktens syfte för att sammanställa och analysera resultatet (Friberg, 

2017). 

 

Urval  

15 stycken vetenskapliga artiklar inkluderades i föreliggande litteraturöversikt.  

 

Avgränsningar 

Polit & Beck (2017) beskriver att litteraturöversikten ska vara systematiskt utformad vilket 

innefattar att inklusions- och exklusionskriterier är tydligt definierade. Detta bidrar till hög 

kvalitet på litteraturöversikten. Syftet med ovanstående är att litteraturöversikten ska vara 

reproducerbar. Författarna till föreliggande litteraturöversikt använde avgränsningar för att icke 

relevanta artiklar relaterat till litteraturöversiktens syfte kunde sorteras bort, vilket ökade 

litteraturöversiktens kvalitet. Kristensson (2018) betonar hur artiklar väljs ut och att sökstrategin 

avgör litteraturöversiktens kvalitet. Genom noggrann planering kan författarna dra slutsatser 

utifrån resultatet. Litteraturöversiktens syfte ska ligga som grund för avgränsningar i det 

självständiga arbetet (Kristensson, 2018). 

 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt valde att avgränsa språket till engelska i både 

PubMed och CINAHL, vilket underlättade tolkning och läsning. Inga geografiska avgränsningar 

implementerades. Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten skulle vara publicerade 
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mellan år 2010 och år 2020 i ett försök att finna senaste forskningen. Vidare i CINAHL lades 

filtret “Peer review” och “Research article” (forskningsartikel) på.  

 

Inklusionskriterier 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva närståendes upplevelser kring närvaro vid HLR. Därav 

inkluderades närstående och deras upplevelser av situationen. Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt valde att inkludera artiklar där hjärtstoppet och återupplivningen skedde inom 

akutsjukvård. Närmare innefattar akutsjukvård akutavdelningar, akutmottagningar, 

intensivvårdsavdelningar samt de prehospitala vårdenheterna. Vidare inkluderades vuxna 

patienter över 18 år som drabbats av hjärtstopp samt närstående över 18 år. Föreliggande 

litteraturöversikt inkluderade båda könen hos närstående. I enlighet med Forsberg & Wengström 

(2015) skulle artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten vara Peer review samt att 

studierna skulle vara etiskt godkända, detta säkerställde en hög etisk kvalitet i föreliggande 

litteraturöversikt. 

 

Exklusionskriterier 

Litteraturöversikten exkluderade artiklar där fokus låg på vårdpersonalens och patientens 

upplevelser eftersom det inte överensstämde med litteraturöversiktens syfte. Därtill exkluderades 

artiklar som inte var skrivna på engelska eller svenska samt artiklar som var publicerade före år 

2010. Vidare har artiklar exkluderats då patienter vars behandling ansågs moraliskt oetiska. 

Artiklar som redogjorde för behandling av barn samt människor under 18 år exkluderades. Detta 

för att föräldrar ska engageras i behandlingen enligt Föräldrabalken kap. 6, 11§ (SFS, 1949: 381) 

samt att behandlingen av hjärtstopp skiljer sig från vuxna och barn (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2017). 

 

Datainsamling  

 

Databaserna som användes vid datainsamlingen var CINAHL och PubMed. PubMed är en bred 

databas inriktar sig på både omvårdnad, medicin och odontologi medan CINAHL endast är 

inriktat på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Eftersom hjärtstopp kräver 

både omvårdnad samt medicinsk behandling var det gynnsamt att både PubMed och CINAHL 

användes.  

  

För att finna relevanta artiklar för resultatet användes olika söktermer eller indexord. Indexord är 

nyckelord eller en typ av etiketter som grundas på vad artiklar handlar om. I CINAHL kallas 

dessa nyckelord för CINAHL- headings och i PubMed för Medical Subject Headings [MeSH-

termer] (Forsberg & Wengström, 2015). 

  

Utifrån syftet valdes följande sökord ut som sedan tillämpades i databassökningarna: 

“resuscitation”, “heart arrest”, “family”, “family attitudes”, “psychology”, “emotions”, “family 

perspective” och “cardiopulmonary resuscitation”.  

  

I januari 2020 påbörjades sökningarna på varsitt håll efter artiklarna till resultatet. Författarna till 

föreliggande litteraturöversikt diskuterade och identifierade olika sökkombinationer och MeSH-

termer. En manuell fritextsökning utfördes initialt där orden “resuscitation” och “heart arrest” 

användes för att få en uppfattning om hur mycket forskning det fanns kring ämnet. Författarna 

valde att kombinera sökorden i de olika databaserna med så kallade booleska operatorer som 

består av orden AND, OR och NOT. De booleska operatorerna gör det möjligt att kombinera 

olika termer samtidigt för att antingen kunna bredda eller smalna av sökningen. Sökorden 

kombinerades med AND och OR. AND användes när författarna ville smalna av sökningen och 
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OR användes när en bredare sökning ville uppnås (Forsberg & Wengström, 2015). I databasen 

CINAHL användes även funktionen “explode” för att få med underliggande ord, som motsvarar 

“+” efter ett sökord i tabell 1.  

 

MeSH-termerna som kombinerades i PubMed vid sökning av resultatartiklarna var: 

(Heart arrest[MeSH Terms]) AND "family/psychology"[MeSH Terms], ((((Heart arrest[MeSH 

Terms]) OR Resuscitation[MeSH Terms])) AND ((Family[MeSH Terms]) NOT Health 

Personnel[MeSH Terms])) AND "emotions"[MeSH Terms], (((Heart arrest[MeSH Terms]) OR 

Resuscitation[MeSH Terms])) AND family perspective samt ((((Heart arrest[MeSH Terms]) OR 

Cardiopulmonary Resuscitation[MeSH Terms])) AND Family[MeSH Terms]) AND 

"emotions"[MeSH Terms]. I CINAHL kombinerades CINAHL-headings termerna: (MM "Heart 

Arrest+") OR (MM "Resuscitation") AND (MH "Family+"). Se fullständig presentation av 

databassökningen i Tabell 1. 

 

Kristensson (2018) har utformat en trestegsmodell som författarna till föreliggande 

litteraturöversikt valde att utgå ifrån vid inhämtning av resultatartiklarna. Författarna valde 

tillsammans ut relevanta titlar som sökningarna resulterade i. Därefter lästes artiklarnas abstrakt 

tillsammans för att återigen bedöma relevansen. De artiklar som besvarade litteraturöversiktens 

uppsatta syfte lästes i sin helhet och valdes slutligen ut. 

 

För att en litteraturöversikt ska anses ha tyngd i resultatet bör minst 15 vetenskapliga artiklar 

inkluderas (Forsberg & Wengström, 2015). Föreliggande litteraturöversikt slutliga antal 

inkluderade artiklar var 15 stycken.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL complete 

 

Databas  

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed  

2020-01-31 

(Heart arrest[MeSH Terms]) 

AND 

"family/psychology"[MeSH 

Terms]  

58  16 5  3 

CINAHL 

2020-01-30 

(MM "Heart Arrest+") OR 

(MM "Resuscitation+") 

AND (MH "Family+") 

 173  30  10  5 

PubMed 

2020-02-01 

((((Heart arrest[MeSH 

Terms]) OR 

Resuscitation[MeSH 

Terms])) AND 

((Family[MeSH Terms]) 

NOT Health 

Personnel[MeSH Terms])) 

AND "emotions"[MeSH 

Terms]  

41 9 1 1 

PubMed  

2020-02-04 

(((Heart arrest[MeSH 

Terms]) OR 

Resuscitation[MeSH 

Terms])) AND family 

perspective  

98 25 3 2 
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* Manuell 

sökning 
 - - - 4 

TOTALT  393  87  20 15 

 

*Manuell sökning 

Manuella sökningar användes som en komplettering till databassökningarna. Sökningarna 

utfördes genom inkluderade artiklars referenslistor. De artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte samt motsvarade de inklusions och exklusionskriterierna som 

författarna använt sig av inkluderades.  

 

Kvalitetsgranskning  

 

I enlighet med Friberg (2017) granskades de inkluderade artiklarna för att fastställa kvaliteten, 

vilket medförde att det blev enklare i kommande steg att ta ställning till om artiklarna besvarade 

syftet och speglade tillräcklig kvalitet. De 15 vetenskapliga artiklar som inkluderades i 

litteraturöversiktens resultat granskades i enlighet med “Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansatser” (Bilaga A). Detta för att undersöka kvaliteten på de 

inkluderade artiklarna samt säkerställa forskningsresultatets trovärdighet och validitet. 

Bedömningsunderlaget syftade till att granska studien med utgångspunkt av en tregradig skala 

där I kännetecknade hög kvalitet, II medel kvalitet och III låg kvalitet på artikeln (Berg, Dencker 

& Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Samtliga artiklar genomgick 

granskning av författarna och graderades vara av minst medel kvalitet. Granskade artiklar 

presenterades sedan i en matris för att möjliggöra en översiktsbild för läsaren av valda artiklar. 

För fullständig information och kriterier se Bilaga B.  

 

Följande frågor ställdes under granskningen av artiklarnas kvalitet; Vilken metod har använts? 

Hur gammal var studien? Vilken typ av studie var det? Var studien tydligt och gedigen 

beskriven? Hur stor var studien? Var informationen i studien fortfarande aktuell? samt Vad var 

det för studiepopulation? 

 

Dataanalys  

 

I enlighet med Kristensson (2018) utfördes en integrerad analys i tre steg och var en metod för att 

sammanställa resultatet på ett överskådligt sätt. I steg ett skrev författarna till föreliggande 

litteraturöversikt ut de valda artiklarna i pappersform för att på ett enklare sätt läsa och analysera 

dem. Därefter lästes de 15 utvalda artiklarna översiktligt igenom tillsammans av författarna för 

att identifiera om det fanns skillnader eller likheter i resultatet. I steg två delades artiklarna upp 

mellan författarna för att analysera dem mer ingående för att identifiera och koda olika kategorier 

i de olika artiklarnas resultat. Artiklarna kodades med olika färger utifrån upplevelser ur 

närståendes perspektiv, psykologiska effekter av att närvara vid hjärt-lungräddning samt vad som 

påverkar valet av att närvara under hjärt-lungräddning. Detta var kategorier som identifierades av 

författarna som sedan kom att användas i föreliggande litteraturöversikts resultatredovisning. En 

sammanfattning av resultaten sammanställdes sedan på post-it lappar på framsidan av artiklarna. I 

det tredje och sista steget, när alla artiklar var lästa och kodade, diskuterades dessa i detalj mellan 

författarna för att sedan kunna sammanställa artiklarnas resultat. 
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Forskningsetiska överväganden  

 

Enligt Helgesson (2015) handlar forskningsetik om de etiska aspekterna av forskning och 

innefattar forskningsverksamheten samt de konsekvenser som kan tillkomma. Frågor som 

analyseras och diskuteras är huruvida forskare utövar sin forskning, handlingssätt, vilka normer 

och värderingar som ska leda forskningen samt hur andra individer ska vara i förhållande till 

verksamheten. 

 

Föreliggande litteraturöversikt präglades av ett etiskt förhållningssätt då valda artiklar i arbetet 

har gått i linje med Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen omfattar generella 

riktlinjer rörande medicinsk forskning där människor är inkluderade. Deklarationen kan 

sammanfattas i fyra centrala principer; rättviseprincipen, nyttoprincipen, inte- skada principen 

och autonomiprincipen. På så sätt främjar deklarationen integriteten för människor som deltar i 

studier samt rätten till informerat samtycke (World Medical Association, 2018). De inkluderade 

artiklarna som författarna använde sig av i föreliggande litteraturöversikt har haft etiskt 

godkännande och samtliga deltagare har givit informerat samtycke (Kristensson, 2018). Med 

etiskt resonemang ska artiklar ha blivit godkända och granskade av en etisk kommitté. Eller vara 

Peer review eftersom artiklarna då håller en hög standard. Författarna har, i enlighet med 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer, inte använt sig av någon typ av fabricering av data, plagiat av 

data eller stöld. Litteraturöversikten har inte heller givit en felaktig analys av data där tolkningen 

kan förvrängas. För att försäkra sig om att artiklarna höll en god etisk standard valdes endast 

artiklar ut där en etisk kommitté har givit studien tillstånd eller att artiklarna var Peer review. 

Resultaten som presenterades innehöll inte på något sätt författarnas egna åsikter (Forsberg & 

Wengström, 2015). I enlighet med Helgesson (2015) har författarna till föreliggande 

litteraruröversikt redovisat resultatet med ärlighet, tillförlitlighet och rättvisa. 

 

Litteraturöversikten har beskrivits samt genomförts med en stringens. Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt har inte funnit något syfte att plagiera och därmed är referat gjorda enligt 

American Psychological Associations [APA] referenssystem där även omskrivningar har utförts 

noggrant och med försiktighet. Den legitimerade sjuksköterskan ska enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) säkerställa evidensbaserad vård, verkställa säker vård och ett 

självständigt förbättringsarbete. Med hänsyn till detta krävdes det att den kunskap som 

publicerades i databaserna inhämtades korrekt. 

 

RESULTAT  

Litteraturöversiktens resultat var baserat på 15 vetenskapliga artiklar som ämnade upplevelser 

hos närstående vid hjärt- och lungräddning. Dataanalysen resulterade i att tre teman 

identifierades; närståendes upplevelser av att närvara vid HLR, psykologiska konsekvenser av att 

närvara vid HLR samt orsaker som påverkar valet av att närvara vid HLR. 

 

 

  
Figur 1. Huvudteman i resultatet. 



 

12 

 

 

Närståendes upplevelser av att närvara vid hjärt- och lungräddning 

 

Fyra studier visade att närstående som påbörjade HLR innan ambulanspersonal anlände upplevde 

att dem varit en del i återupplivningsprocessen. Vidare uppgav dem att de kunde bistå 

ambulanspersonalen med medicinsk information om patienten, något som kunde vara till hjälp 

för personalens insatser och arbete. För dem flesta närstående var upplevelsen av att påbörja HLR 

skrämmande, kaotiskt och svårt, tills ambulanspersonalen tog över. Närstående uttryckte 

tacksamhet till ambulanspersonalen och deras insatser, samtidigt som dem hade panik och svårt 

att tänka klart i situationen (De Stefano et al., 2016; Holm, Norekvål, Fålun & Gjengedal, 2012; 

Larsson, Wallin, Rubertsson & Kristoferzon, 2012; Löf, Sandström & Engström, 2010).  

 

I två studier uppgav närstående att det under HLR var en lättnad att få närvara under processen. 

Det uttrycktes en lättnad över att få se att allt gjordes för patienten. Närvaron gav dem förståelse 

och acceptans kring den kritiska situationen samt att närvaron under en misslyckad 

återupplivning hade en positiv inverkan på deras sorgeprocess (De Stefano et al., 2016; Giles, De 

lacey & Muir-Cochrane, 2016). Vidare menade De Stefano et al. (2016) att många närstående 

förklarade att deras närvaro gav dem bilder som de fortfarande bearbetade. En närstående menade 

att återupplivningen såg brutal ut, exempelvis då sjukvårdspersonalen använde en apparat för 

hjärtkompressioner. Att närstående fick ge stöd till patienten under återupplivningen väckte 

känslor som lättnad och kunde handla om att röra, ge moraliskt stöd eller vara en andlig 

mellanhand samt att en form av kommunikation upprätthölls. De närstående som befann sig 

utanför akutrummen upplevde känslor som brutalitet och våld samt kraftiga känslor av att bli 

utestängd i samband med deras hörselupplevelser (De Stefano et al., 2016). Andra närstående 

ville stå intill dörren där återupplivningen pågick för att kunna lyssna efter ljud från apparaterna 

inne i rummet. Detta för att dem skulle finna tecken kring patientens tillstånd (Masa-Deh, Saifan, 

Timmons & Nairn, 2013).  

 

Fem studier visade att närståendes närvaro vid återupplivningen var till hjälp då de insåg allvaret 

trots att det var en känslomässigt utmanande och skrämmande situation. När närstående såg 

sjukvårdspersonalens insatser skapades lugn och acceptans samt förståelse när patienten avled. 

Närvaron bidrog till att närstående lättare började bearbeta sin sorg efter att ha sett att allt har 

gjorts samt att få se patientens kropp. Att få ha bevittnat sjukvårdspersonalens arbete till att 

försöka återföra patienten till liv samt kommunikationen mellan sjukvårdspersonalen gav stöd för 

närstående att förstå den plötsliga döden. Närvaron upplevdes som mycket mer än att endast vara 

en “åskådare” eftersom närstående gavs tid med patienten (De Stefano et al., 2016; Dwyer, 2015; 

Löf et al., 2010; Masa-Deh et al., 2013). En studie visade att 12 procent av totalt 186 närstående 

upplevde ånger då dem inte närvarade under återupplivningen medan samma studie visade att tre 

procent ångrade deras deltagande (Jabre et al., 2013). 

 

Två studier betonade vikten av att förse närstående med medicinsk information och stöd av 

sjukvårdspersonalen, då det upplevdes som positiv. Närstående förstod vikten av att bli 

informerade om vad som pågick under återupplivningen. Brist på kunskap hos de närstående 

orsakade ofta att de inte förstod allvaret i situationen. En del närstående fick inte stöd eller 

information under återupplivningen, utan istället utanför akutrummet, vilket enligt de upplevdes 

negativt då situationen blev svår att förstå. Däremot fanns förståelse hos närstående att det kunde 

bero på sjukvårdspersonalens brist på tid (De Stefano et al., 2016; Masa-Deh et al., 2014). 
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Masa-Deh et al. (2014) studie utfördes i Jordanien. Landets befolkning ansåg att religionen var en 

viktig del i deras vardag, exempelvis hur de interagerar med människor och relationen mellan 

nära och kära. Det framgick att hos närstående där religionen existerade var det av vikt att de fick 

möjlighet att be till Gud. Genom bönen ansåg de sig hjälpa patienten och medförde att närstående 

lättare kunde hantera känslor under återupplivningen. Närstående påstod att bönen kunde se på 

valfri plats men att be vid patienten förstärkt bönen.  

 

 

Psykologiska konsekvenser av att närvara vid hjärt- och lungräddning 

Tre studier visar att närvaron under hjärt- och lungräddning förorsakade mer PTSD-symtom 

bland de närstående som inte blev tillfrågade att närvara under återupplivningen, jämfört med de 

närstående som fått frågan och som informerades om hur HLR går till samt vad som skett under 

processen. I studierna användes mätinstrumenten Impact of event scale [IES] och Hospital 

Anxiety and depression scale [HADS] för att utvärdera förekomsten av PTSD, depression samt 

ångestsymtom. IES använde vid traumatiska händelser, där frågorna i formuläret är utformade 

efter en specifik händelse, i detta fall av att närvara vid hjärt- och lungräddning. Frågorna 

graderades från 0-5 där maxpoängen var 75. En poäng över 44 visade en hög grad av PTSD. 

HADS används för att utvärdera i vilken grad en person upplever depressions och ångestsymtom 

efter en händelse där symptom som dessa kan uppkomma. Frågorna i HADS- formuläret är 

markerade med antingen D eller Å, där D står för depression och Å för ångest. Frågorna 

graderades från 0-3 och maxpoängen var 21. Om poängen visade 10 eller mer fanns det risk för 

depressions och ångestsymtom (Jabre et al., 2013; Jabre et al., 2014; Soleimanpour et al., 2017).   

  

Jabre et al. (2013) och Jabre et al. (2014) redovisade i sina studier, förekomsten av PTSD symtom 

hos närstående i en kontrollgrupp och interventionsgrupp. De närstående som tilldelades 

kontrollgruppen blev inte enligt rutin tillfrågade att närvara under HLR medan närstående i 

interventionsgruppen fick frågan att närvara under HLR. Studiernas resultat visade att bland 

närstående som inte närvarade under återupplivningen förekom betydligt mer symtom på PTSD. 

Hos närstående som inte närvarade under återupplivningen syntes symtom på depression och 

ångest signifikant högre än hos de närstående som närvarade (Jabre et al., 2013; Jabre et al., 

2014). Jabre et al. (2014) redovisade att det efter ett år efter händelsen visade sig tydligare hos 

närstående som inte bevittnade. Resultatet från dessa två studier konstaterade att graden av sorg 

var betydligt lägre hos de närstående som blivit erbjudna att bevittna HLR. Att låta närstående 

vara närvarande under återupplivningen underlättade sorgeprocessen och förhindrade mental och 

fysisk sjuklighet relaterat till traumatisk sorg (Jabre et al., 2013; Jabre et al., 2014). Liknande 

resultat framställdes i Soleimanpour et al. (2017) studie där forskargruppen gjorde en utvärdering 

90 dagar efter händelsen av närståendes närvaro. Resultatet visade att ångest, depression och 

PTSD var signifikant vanligare hos närstående som inte närvarade än hos de som närvarade och 

som tilldelades en sjuksköterska som förklarade återupplivningsprocessen (Soleimanpour et al., 

2017). 

I Compton et al. (2011) studie fanns det ingen skillnad mellan närstående som närvarade och de 

som inte närvarade gällande sorgrelaterad depression samt PTSD. Resultatet tydliggjorde att det 

inte 30 och 60 dagar efter händelsen fanns någon skillnad i uppkomst av PTSD samt 

sorgrelaterad depression. Däremot framkom det att depression och PTSD-symtom visades 

tydligare hos de närstående som förlorade sin familjemedlem under återupplivningen (Compton 

et al., 2011). Löf et al. (2010) förklarar att närstående uppgav att de kände att framtiden var oviss, 

men hittade stöd hos varandra. 
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Närstående till patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningar visade i större utsträckning 

risk att drabbas av PTSD. Orsakerna till uppkomsten av PTSD berodde delvis på att det tog 

längre tid för de närstående att få initial information av sjukvårdspersonalen samtidigt som 

konflikter ofta uppstod mellan de närstående och sjukvårdspersonalen där de närstående upplevde 

att behandlingen till patienten inte var tillräcklig. Studien menade även att det fanns tre olika 

riskfaktorer, såsom kvinnligt kön, om de närstående levde ihop med patienten samt tidigare 

depressioner. Risken att få PTSD hos närstående ökade från noll procent om inga riskfaktorer 

förelåg, till 63 procent om tre eller fler riskfaktorer förelåg (Zimmerli et al., 2014).  

  

Orsaker som påverkar valet av att närvara vid hjärt- och lungräddning 

Två studier visade att närstående uppgav att det var känslomässiga skäl låg till grund för om dem 

skulle närvara eller inte. En del kopplade deras villighet till tidigare erfarenheter av att finnas som 

stöd för patienten. Närstående uttryckte att deras närvaro inte skulle påverka behandlingen av 

patienten negativt även om de blev känslomässigt instabila av att närvara. De närstående 

upplevde det svårt att finna ord till varför de skulle vilja bevittna och närvara under HLR i den 

kaotiska situationen runt omkring. De ansåg att det tillhör människans natur att följa sin anhörig 

och att då inte få närvara talade emot detta (De Stefano et al., 2016; Masa-Deh et al., 2014).  

 

I tre av studierna framkom det olika anledningar gällande om de närstående valde att närvara eller 

inte under HLR. De Stefano et al. (2016) förklarade att närstående uttryckte att deras villighet att 

närvara påverkades av känslan att de behövde skydda sig själva från att erfara en sådan procedur. 

Samtidigt som andra närstående närvarade på grund av att dem redan varit med från start och 

initierade HLR i hemmet, och att detta låg till grund för deras val av att närvara efter att 

ambulanspersonalen tog över. Vidare menade De Stefano et al. (2016) att närstående närvarade 

då de inte ville lämna patienten ensam i återupplivningsrummet. En studie från Dwyer (2015) 

uppgav en närstående oro gällande deras närvaro under återupplivningen. Detta kunde bero på 

känslan att de skulle distrahera sjukvårdspersonalen. Ungefär tio procent av de närstående visste 

inte att möjligheten att närvara fanns. En stor andel av de närstående deltog med anledning att få 

vara tillsammans med sin närstående samt för att försäkra sig om allt allting gjordes i mån om att 

rädda patientens liv (Dwyer, 2015). En studie av Holm et al. (2012) framförde att närstående var 

ambivalenta i akutrummet, där de hade känslor av både lättnad och rädsla. De flesta närstående 

hade redan varit delaktiga i det akuta skedet i hemmet och ansåg därför att de visste hur det 

kändes att närvara under HLR. En del närstående upplevde att dem kunde koppla av när patienten 

var ansluten till de livsuppehållande apparaterna och kände att dem då inte behövde närvara 

under den pågående återupplivningen. Dessa närstående uttryckte dessvärre en stark oro när de 

såg att patienten inte var uppkopplad till apparaterna längre. Samtidigt som andra närstående 

upplevde apparaterna som något skrämmande och när patienten blev av med dem indikerade 

detta att patienten var påväg att återfå kontroll över sin egna kropp (Holm et al., 2015).  

 

Tre studier framförde att närstående gärna ville närvara under återupplivningen. De närstående 

som befann sig i rummet där återupplivningen skedde var mer benägna att få stanna kvar. 

Närstående som tillfrågades att närvara i akutrummet uttryckte en stark önskan att få närvara, 

men var rädda för att vara i vägen. De uttryckte att få stötta sin närstående och kunna påverka 

beslut samt se vad som hände. Dem fick genom närvaron se sin egna roll samt den roll som 

sjukvårdspersonalen hade. De upplevde deras roll som skyddande och stödjande gentemot 

patienten medan sjukvårdspersonalens roll var att rädda patienten. Om de närstående blev 

uppmanade att lämna rummet gjorde de flesta det utan att ifrågasätta, men beskrev en förvirring 

och rädsla över att inte få tillräckligt med förklaringar eller stöd (Giles, de-Lacey & Muir- 

Cochrane, 2016; Hung & Pang, 2010; Leske, McAndrew & Brasel, 2013).  
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Vidare menade Leske et al. (2013) att närstående som bevittnat HLR till följd av hjärtstopp var 

positiva till deras deltagande i akutrummen. Närstående imponerades av sjukvårdspersonalens 

arbete och att samtliga närstående återgav närvaron som tröstande samt upplevde tillförlit när de 

såg sjukvårdspersonalens insatser. Flertal närstående skulle rekommendera att närvara till andra 

personer, medan en del närstående ansåg att beslutet om att närvara bör bedömas från individ till 

individ. Att få vara nära och vidröra patienten ansåg närstående som viktigt samt att de ansåg att 

deras roll var att trösta och skydda patienten. De närstående som inte fick möjligheten, hade velat 

hålla handen och ge stöd (Leske et al., 2013).  

I studien från Mortelmans et al. (2010) upplevde närstående att sorgeprocessen lindrades genom 

närvaron samt att de inte var oroliga för vad de såg eller hörde under återupplivningen. Studien 

använde sig av anonyma enkäter med frågor om huruvida det var troligt att de ville närvara under 

HLR till en nära familjemedlem. Det framkom att närstående till patienter som tidigare erfor 

allvarliga medicinska situationer var mer benägna att närvara under återupplivningen 

(Mortelmans et al., 2010).  

 

 

DISKUSSION 

Under resultatdiskussionen resonerade författarna till föreliggande litteraturöversikt utifrån 

arbetets bakgrund, teoretiska bakgrund samt författarnas egna reflektioner. Under 

metoddiskussionen diskuterade författarna över metoden litteraturöversikt samt dess svagheter 

och styrkor. 

 

Resultatdiskussion  

Det överordnade resultatet framställde betydelsen av att närstående ska få möjlighet att närvara 

under återupplivningen samtidigt som närvaron skapade olika känslor bland närstående så som; 

rädsla, oro, ovisshet och lättnad att se sjukvårdspersonal ta över samt att allt gjordes för patienten. 

Psykologiska konsekvenser som visade sig i litteraturöversiktens resultat var posttraumatiskt 

stressyndrom och att tillståndet uppkom oftare hos närstående som inte bevittnade. Resultatet 

redogjorde även för riskfaktorer som påverkar uppkomsten av PTSD. Information och stöd under 

återupplivningen visade sig enligt närstående vara betydelsefullt och en viktig del under 

återupplivningen. 

 

Det framkom tydligt i resultatet att närstående uppgav tacksamhet när ambulanspersonalen 

anlände till platsen och att de under deras närvaro kunde bidra med medicinsk information om 

patienten (De Stefano et al., 2016; Holm et al., 2012; Larsson et al., 2012; Löf et al., 2010). 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att tacksamhet inte var ett förvånansvärt 

resultat när ambulanspersonal anlände, utan mer naturligt i och med den akuta situation som 

närstående hamnar i. Författarna diskuterade att närstående lätt hamnade i bakgrunden, men att 

den medicinska information som närstående uppgav att dem kunde bidra med ökade möjligtvis 

deras känsla av delaktighet. Att känna sig delaktig i en sådan situation anser författarna till 

föreliggande litteraturöversikt kan ha bidragit till ökat välmående hos närstående ur ett längre 

perspektiv. I enlighet med den familjefokuserade omvårdnaden ska det råda en icke-hierarkisk 

situation mellan sjuksköterska och närstående. För att som närstående inte uppleva att hamna i 

bakgrunden kan båda parters kunskaper tas hänsyn till eftersom de besitter olika kompetenser 

(Wright et al., 2002). Enligt författarna ses ett icke hierarkiskt möte utifrån studiernas resultat i 

och med den kunskap som de närstående kunde bistå ambulanspersonalen med. Författarna till 

föreliggande litteraturöversikt fick detta bekräftat i en nyfunnen studie av Monks och Flynn 
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(2014) som beskrev betydelsen av att bygga en relation där allas kompetenser tas hänsyn till 

under återupplivningen var positiv för alla inblandade, såväl sjuksköterskan som den närstående. 

  
Resultatet visade att närvaron skapade olika känslor bland de närstående. Majoriteten uppgav 

lättnad över att sjukvårdspersonalen gjorde allt i sin makt för att försöka återfå liv i patienten. 

Samtidigt som andra uppgav att återupplivningen var brutal och skapade bilder som de hade svårt 

att glömma långt efter händelsen (De Stefano et al., 2016; Giles et al., 2016). Diskussion väcktes 

hos författarna till föreliggande litteraturöversikt kring huruvida upplevelserna skilde sig hos de 

närstående. Eftersom situationen inte tillhör vanligheten och kan tänkas vara brutal hade 

författarna väntat ett resultat som tydde mer på negativa än positiva upplevelser. Med hänsyn till 

det redovisade resultatet anser författarna att professionen bör ha i beaktning att närstående 

reagerar olika trots den påfrestande situation som bevittnad HLR är, för att på ett optimalt sätt 

bemöta de närstående. Med hänsyn till att närstående hade olika reaktioner och upplevelser 

förstår författarna vikten i att frågan om närvaro är viktig. Den familjefokuserade omvårdnaden 

innefattar just hur sjuksköterskan och familjen uppfattar, hanterar och upplever 

omvårdnadsrelationen dem emellan (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2017). Vidare nämner 

Benzein et al. (2017) att familjen kan komma att känna sig utanför om de inte blir inkluderade i 

vården, vilket kan ha påverkat upplevelserna för de närstående under återupplivningsprocessen 

huruvida de fick tillräcklig information och stöd från vårdpersonalen eller inte.  

 

Fortsättningsvis framkom det i resultatet att PTSD och psykisk ohälsa var mer förekommande 

hos närstående som inte närvarade under återupplivningen. Även riskfaktorer ansågs ligga till 

grund för uppkomsten av PTSD såsom kvinnligt kön och tidigare depressioner med flera 

(Compton et al., 2011; Jabre et al., 2013; Jabre et al., 2014; Soleimanpour et al., 2017; Zimmerli 

et al., 2014). Som tidigare nämnt menade Axelsson et al. (2012) att PTSD kan utvecklas efter en 

traumatisk händelse. Därav anser författarna till föreliggande litteraturöversikt att resultatet var 

förvånansvärt eftersom att PTSD var mer förekommande hos de som inte bevittnade HLR. 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt har diskuterat angående de riskfaktorer som 

Zimmerli et al. (2014) nämnde såsom; kvinnligt kön, tidigare depression samt om individerna 

levde ihop. Författarna anser att om en individ tidigare fått depressioner kan denne möjligtvis 

vara mer mottaglig i detta sammanhang. Individer som lever ihop kan antas ha ett starkare 

känslomässigt band till varandra och därmed kan den närstående bli mer påverkad av 

återupplivningen och troligtvis i ett senare skede utveckla PTSD. Författarna diskuterade vidare 

kring orsaker som kunde påverka förekomsten av PTSD hos de som inte närvarade. En orsak som 

författarna ansåg kunde påverka förekomsten var att närstående som inte bevittnade HLR har fler 

tankar och funderingar relaterade till deras ovisshet gällande vad som gjordes, än hos närstående 

som fått närvara och se vad som gjorts under återupplivningen. Författarna kan även koppla 

förekomsten av PTSD till familjefokuserad omvårdnad. Att känna sig inkluderad i sin 

närståendes vård är centralt inom den familjefokuserade omvårdnaden samt att familjen i sin 

helhet bidrar till ökat välbefinnande, förbättrad hälsa samt minskat lidande (Wright et al., 2002). 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt diskuterade vidare angående möjliga orsaker att 

PTSD i högre utsträcknings syntes hos närstående som inte bevittnade. Författarna fann att 

känslan av att bli exkluderad från händelsen samt den traumatiska händelsen i sig förmodligen 

kunde ha ökade symtom på lidande och PTSD. 

Resultatet belyste de närstående som ville närvara i återupplivningsrummet, men att dem 

samtidigt uppgav en oro för att vara i vägen för sjukvårdspersonalen (Giles et al., 2016; Hung et 

al., 2010; Leske et al., 2013). Författarna till föreliggande litteraturöversikt uppmärksammade de 

positiva effekterna av närståendes närvaro och även de åsikter samt erfarenheter som uttrycktes 

från sjukvårdspersonalen kring närståendes närvaro. Författarna såg att åsikterna från 
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sjukvårdspersonalen oftast grundades i tidigare erfarenheter och att närvaron var en vattendelare. 

Detta bekräftades i en nyfunnen studie från Köberich et al. (2010) där sjuksköterskor visade en 

reserverad attityd angående närståendes närvaro vid HLR. Sjuksköterskorna uttryckte närståendes 

närvaro som ett störningsmoment genom att de observerades under insatserna. En del ansåg att 

närstående skulle påverkas negativt av närvaron (Köberich et al, 2010). Sjuksköterskornas 

infallsvinklar kan bekräftas i Monks och Flynn (2014) som påpekade den problematiska 

balansgången för sjuksköterskor, att dem i en sådan situation ska vara en stödjande funktion för 

närstående samt ingripa professionellt gällande utförandet av korrekt HLR. I både Köberich et al. 

(2010) och Monks och Flynn (2014) uttryckte sjuksköterskorna att närvaron kunde påverka deras 

koncentrationsförmåga med tanke på att sjukvårdspersonalen kan påpeka något som kan skapa 

upprördhet och oro hos närstående. Författarna till föreliggande litteraturöversikt ser utifrån 

sjukvårdspersonalens synvinkel och dess orsaker som kan ha bidragit till att närstående blivit 

utestängda under återupplivningen relaterat till möjliga störningsmoment. Däremot ansåg 

författarna till föreliggande litteraturöversikt att det är av vikt att sjukvårdspersonalen bjuder in 

och möjliggör för närstående att få närvara om så önskas, samtidigt som sjukvårdspersonalen ska 

tydliggöra att närvaron inte är en skyldighet. Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser 

att ett sådant klimat kan komma att skapa mindre orosmoment hos närstående i en redan kaotiskt 

och påfrestande situation.  

Ur resultatet från De Stefano et al. (2016) och Masa-Deh et al. (2013) studie framkom det att 

närstående som valde att närvara under HLR, uppgav att få stöd och medicinsk information av en 

stödperson under processen bidrog till ökad förståelse och lugn. Bland de närstående som inte 

fick tillgång till en stödperson uppgav att situationen var svårare att förstå. Vidare beskrev De 

Stefano et al. (2016) och Masa-Deh et al. (2013) att närstående lätt hamnar i bakgrunden i en 

sådan situation där sjukvårdspersonalen behandlar ett kritiskt tillstånd och fokus ligger på 

patienten. Närståendes positiva upplevelser av en stödperson bekräftades i en nyfunnen studie 

från Porter et al. (2015) som beskrev vikten av stödpersonens funktion och att denne fanns 

tillgänglig för en mer framgångsrik behandling. I enlighet med familjefokuserad omvårdnad ser 

författarna till föreliggande litteraturöversikt en koppling av resultatet eftersom en legitimerad 

sjuksköterska ansvarar för både patienten och deras närstående. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) innebär begreppet “säker vård” att sjuksköterskan ska arbeta med 

målet att inte patientens säkerhet riskeras samt förhindra att vårdskador uppkommer. Under HLR 

ska sjuksköterskan agera och säkerställa säker vård, detta innefattar både patient och närstående. 

Därmed ser författarna till föreliggande litteraturöversikt en möjlig koppling till två av 

sjuksköterskans kärnkompetenser “säker vård och informatik” samt “ledarskap och pedagogik”. 

För att säkerställa att kärnkompetenserna upprätthålls krävs det att sjuksköterskor är pedagogiska 

i sitt sätt att informera närstående om situationen för att bibehålla en säker vård. Författarna 

menade att det i tidigare studier framkom att närstående lätt kan förlora kontrollen när dem inte 

förstår handlingar eller beslut som tas. Detta kunde möjligtvis leda till att sjuksköterskan inte kan 

säkerställa att kärnkompetensen “säker vård” upprätthålls. Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt kan se fler situationer som kunde påverka att kärnkompetenserna inte 

upprätthålls. Situationerna kunde exempelvis vara störningsmoment från närstående som 

påverkade arbetsmiljön, som i sin tur kan påverkade hantering och administrering av läkemedel. 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att om lugn existerar i akutrummet fanns en 

ökad chans att sjuksköterskor inte såg närståendes närvaro som ett hinder. Därav finner 

författarna att det är av vikt att utse en stödperson eftersom det medför positiva effekter hos både 

närstående som sjukvårdspersonalen och att dess kompetens bibehålls.  

 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att familjefokuserad omvårdnad kan kopplas 

till de folkhälsopolitiska målen: Mål sju, kontroll, inflytande och delaktighet samt mål åtta, en 
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hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Folkhälsomyndigheten, 2019). Inom den familjefokuserade 

omvårdnaden ligger fokus på närståendes möjlighet att känna delaktighet i situationen de 

befinner sig, detta möjliggör ökad kontroll och inflytande i patientens vård. En hälsofrämjande 

sjukvård kan uppnås om hänsyn tas till patientens behov och resurser. Behov i sammanhanget 

kan ses som att inkludera familjen i sin vård. Den familjefokuserade omvårdnaden bidrar till ökat 

välbefinnande, minskat lidande samt ökad hälsa för alla som ingår i familjen, på så sätt kan en 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård uppnås. På lång sikt är det av vikt att inkludera familjen i 

patientens vård för att uppnå delaktighet, inflytande och kontroll samt en hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård. Detta för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås. 

 

Sammanfattningsvis belyste resultatet i föreliggande litteraturöversikt vikten av närstående själva 

får bestämma kring att närvara under återupplivningen eller inte. Genom att tydliggöra 

möjligheten ökade positiva upplevelser hos de närstående. Även om upplevelserna skilde sig åt 

bland de närstående under återupplivningen var det av vikt att få se att allt gjordes för sin 

närstående. Att som sjuksköterska trygga närstående och deras hälsa i en sådan ovanlig situation, 

blir chansen att lättare komma ur en kris samt komma framåt i sorg utvecklingen på ett 

hälsosammare vis. Genom ett hållbart tankesätt kan depressioner som är orsakade av en kris 

mildras eller hämmas. Med andra ord bidrar mer fokus på närstående till en ökad hållbarhet. 

 

 

Metoddiskussion 

Enligt Henricsson (2017) skall metoddiskussion påvisa hur examensarbetets kvalitet har 

säkerställts. Författarna till föreliggande litteraturöversikt kommer i enlighet med Henricsson 

(2017) ha ett kritiskt förhållningssätt till det framtagna materialet i litteraturöversikten samt 

diskutera såväl svagheter som styrkor under detta avsnitt. Syftet i föreliggande litteraturöversikt 

var att beskriva närståendes upplevelser kring närvaro under hjärt- och lungräddning. För att 

svara på litteraturöversiktens syfte utfördes en icke- systematisk litteraturöversikt. Författarna till 

föreliggande litteraturöversikt anser att metoden lämpade sig väl då den skapade en överblick 

kring kunskapsläget angående det valda forskningsämnet samt förbättringsområden, vilket även 

bekräftas i Forsberg & Wengström (2016). En icke- systematisk litteraturöversikt innebär 

däremot att en begränsad mängd av väsentlig forskning inkluderas. Detta tog författarna i 

beaktning i och med att det finns en del forskning inom problemområdet samt att författarna har 

tidigare kunskap, fanns risken att förförståelse kan ha påverkar de artiklar som inkluderades 

(Polit & Beck, 2017). Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan detta reducera trovärdigheten 

då forskare som arbetar kring samma område kan komma att dra andra slutsatser.  

 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt valde, i enlighet med Polit och Beck (2017), att 

endast inkludera originalkällor till resultatet. Varför endast originalkällor användes var för att öka 

validiteten i föreliggande litteraturöversikt eftersom författarna då kunde försäkra sig om att 

informationen som inhämtats inte processats av en annan part. I föreliggande litteraturöversikt 

valde författarna att inkludera närstående till patienter över 18 år som drabbats av hjärtstopp. 

Författarna anser att validiteten stärks eftersom litteraturöversikten hade blivit för stor och en 

större mängd data hade behövt hanteras samtidigt som behandlingen skiljer sig från barn till 

vuxna vid hjärtstopp. Å andra sidan hade det varit intressant att inkludera barn i föreliggande 

litteraturöversikt i och med att syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att närvara vid 

hjärt-lungräddning och författarna menar att upplevelserna är av vikt att lyfta oavsett om det är ett 

barn eller en vuxen som drabbas av hjärtstopp. Eftersom HLR utförs i de flesta länder valde 

författarna till föreliggande litteraturöversikt att inte begränsa sökningarna geografiskt. 

Författarna ville bilda en sådan universell uppfattning av ämnet som möjligt och därav 
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inkluderades artiklar från olika länder. Författarna till föreliggande litteraturöversikt valde till en 

början att inkludera länder i Europa, USA samt Australien då författarna ansåg att vården i dessa 

länder likande den svenska vården. Men eftersom syftet var att beskriva närståendes upplevelser 

ansåg författarna att den geografiska avgränsningen inte skulle vara betydande för syftet. Olika 

länder inkluderades därmed och författarna ansåg att resultatet inte påverkades av att upplevelser 

inkluderades från flera olika länder utan ansåg istället att validiteten stärkts. 

 

Datainsamlingen utfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Att flera databaser användes var 

för att inte gå miste om relevanta artiklar. Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser 

därmed att validiteten i resultatet ökade. I enlighet med Henricson (2017) ökar validiteten om fler 

databaser används. Enligt Rosén (2017) är det av vikt att erhålla en sökstrategi som resulterar i 

vetenskapliga artiklar som är relevanta för litteraturöversiktens syfte. Sökorden 

”cardiopulmonary resuscitation” och ”resuscitation” användes som huvudsökord vid sökningarna 

av artiklarna för att datainsamlingen skulle bibehålla en struktur. Svensk MeSH användes av 

författarna för att få en korrekt översättning av sökorden och för att eliminera risken för att 

översättningen skulle bli felaktig. Författarna anser att sökningarna möjligtvis hade kunnat 

breddas om fler sökord hade använts samtidigt som det hade varit önskvärt med mer precisa 

sökord för just närståendes upplevelser. I och med detta hade möjligtvis fler relevanta artiklar 

påträffats. Fritextsökningar utfördes i båda databaserna för att komplettera sökningarna samt för 

att inkludera artiklar som inte hunnit bli indexerade under ämnesord och på så sätt inte gå miste 

om relevanta artiklar till föreliggande litteraturöversikt (Henricson, 2017). Reproducerbarheten 

anses hög av författarna till föreliggande litteraturöversikt eftersom datainsamlingens olika steg 

redovisades på ett systematiskt sätt.  

 

I enlighet med Sophiahemmets Högskolas kvalitetsgranskningsprotokoll utformat av Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2016) har de valda artiklarna granskats för att bedöma dess kvalitet se 

(Bilaga A) “Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansatser”. Artiklarna granskades 

utifrån metodavsnittet och syftet i respektive artikel genom att de jämfördes med 

kvalitetsgranskningsprotokollet. Författarna delade upp artiklarna jämt för att noggrant granska 

de var och för sig. Efteråt diskuterades alla artiklar mellan författarna kring vad författarna 

kommit fram till. Författarna kom gemensamt fram till vilka kriterier artikeln behövde uppfylla 

för att nå nivåerna I, II och III. Genom denna metod stärker detta reliabiliteten i granskningen. 

Samtidigt som en svaghet ses i granskningsprotokollet i och med att bedömning av nivån på 

artiklarna blir subjektiv, kan nivån av artiklarna bedömas olika beroende på författare. Enligt 

författarna ansågs metoden ändå vara behjälplig då det skapade en överblick kring validiteten av 

de inhämtade datan samt ökad reliabilitet till litteraturöversikten. Författarna anser även att 

föreliggande litteraturöversikt har en högre tillförlitlighet, då inkluderade artiklar höll medel- 

eller hög kvalitet.  

 

Författarna angås att dataanalysen låg till grund för skapandet av resultatets kategorier. 

Litteraturöversikten innefattar jämförelsestudier, kvalitativa samt kvantitativa vetenskapliga 

artiklar. Användandet av de olika forskningsansatser skapar olika synvinklar, översiktlig 

information samt tar fram varierad information (Forsberg & Wengström, 2016). Vidare nämner 

Forsberg och Wengström (2016) att det anses vara fördelaktigt att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa forskningsansatser, då styrkor av de olika metoderna gynnar resultatet och ökar även 

trovärdigheten.  

Artiklarna som inkluderades i föreliggande litteraturöversikt var totalt 15 stycken varav nio 

stycken kvalitativa, en kvantitativ och fem stycken jämförelsestudier. Enligt Henricson (2017) 
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ökar validiteten om de inkluderade studierna använt sig av samma design. De kvalitativa 

studierna innefattade subjektiva upplevelser från personer som varit närvarande när en närstående 

behandlades med HLR. Den kvantitativa studien gav information kring patienters och deras 

närståendes inställning till familjebevittnad återupplivning. Jämförelsestudierna jämförde 

upplevelsen kring närstående som varit närvarande under ett återupplivningsförsök jämfört med 

de som varit i väntrummet samt graden av psykologiska effekter hos de som närvarat och de som 

inte närvarat under återupplivningen. Enligt författarna till föreliggande litteraturöversikt var det 

intressant med olika design på de artiklar som inkluderades i och med att det gav olika synvinklar 

på ämnen. Dock anser författarna att det hade varit önskvärt att endast studier med samma design 

inkluderats för en ökad validitet. Men i och med att forskning kring det valda ämnet upplevdes 

det enligt författarna till föreliggande litteraturöversikt som snävt,  inkluderades därav artiklar 

med olika typer av design.  

 

Billhult (2017) beskriver hur bortfall kan komma att påverka studier och dess resultat. 

Föreliggande litteraturöversikt har inkluderat artiklar där bortfall beskrivs men även artiklar som 

inte fått bortfall. De inkluderade artiklarnas bortfall har både varit planerade före datainsamling 

samt oplanerade bortfall. Billhult (2017) förklarar att planerade bortfall innebär att forskaren 

exkluderat forskningspersoner då dem inte överensstämt med forskningen av någon anledning. 

Medan oplanerade bortfall innebär att forskningspersonen valt att inte fortsätta delta eller av olika 

skäl inte kunna fortfölja. Författarna har diskuterat huruvida de inkluderade artiklarnas bortfall 

skulle komma att påverka föreliggande litteraturöversiktens resultat. I Jabre et al. (2014) studie 

framkom ett bortfall på 162 deltagare av totalt 570 stycken. Vidare menar Jabre att bortfallet inte 

påverkade studiens resultat eller dess validitet. Författarna till föreliggande litteraturöversikt 

instämde med Jabre:s resonemang angående deras bortfall eftersom antalet deltagare i studien var 

relativt liten i förhållande till den totala deltagarskaran. Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt ansåg därför att bortfallet inte påverkade föreliggande litteraturöversikts 

resultat. I Zimmerli et al. (2014) studie syntes ett bortfall på 98 från 199 deltagare varav 72 

stycken exkluderades från studien på grund av språkförbristning eller att de inte gick att nå via 

telefon. Resterande 26 deltagare nekade informerat samtycke därav exkluderades dessa från 

studien. Zimmerli et al. menar att detta potentiellt skulle kunna ha påverkat studiens resultat. 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt ansåg att bortfallet i Zimmerli et al. (2014) studie 

kan ha påverkat föreliggande litteraturöversikens resultat i och med det stora bortfallet i relation 

till det totala antalet deltagare.  

Olika mätinstrument har använts i de inkluderade resultatartiklarna som är ett verktyg för 

insamling av data (Kristensson, 2018). Där de psykologiska effekterna av att närvara vid HLR 

undersöktes var IES och HADS de två mätinstrument som var mest förekommande i fyra av de 

fem studier där det undersöktes. IES anses vara tillförlitligt över ett brett spektrum av händelsen 

som är traumatiska (Jabre et al., 2013; Jabre et al., 2014; Soleimanpour et al., 2017; Zimmerli et 

al., 2014). I den kvalitativa studien Mortelmans et al. (2010) som var en av de inkluderade 

artiklarna, användes enkäter för insamling av data. Enligt Henricson (2017) kan svaghet med 

enkäter ses eftersom frågorna i enkäter möjligtvis kan uppfattas olika av olika personer, vilket 

kan påverka validiteten i föreliggande litteraturöversiktens resultat. I resterande artiklar, även de 

som använt sig av IES och HADS användes intervjuer för datainsamling. Författarna till 

föreliggande litteraturöversikt upplevde att detta var ett bra instrument i och med att intervjuer 

ger en subjektiv bild på ämnet vilket var en fördel för föreliggande litteraturöversikts syfte. 

Diskussioner väcktes av författarna kring styrkor och svagheter med olika mätinstrument. En 

styrka som diskuterades var att om samma mätinstrument används ger det ett trovärdigt svar i och 

med att svaren baseras på samma grund. Samtidigt diskuterades svagheter där infallsvinklar kan 

missas om samma mätinstrument används i alla inkluderade artiklar. Författarna till föreliggande 
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litteraturöversikt anser dock att, av att använda studier med olika mätinstrument ger det en 

bredare synvinkel på det valda ämnet. Detta styrks även av Borglin (2017) som menar att 

validiteten i en litteraturöversikt stärks om studier använt sig av olika mätinstrument. 

För författarna till föreliggande litteraturöversikt var det av vikt att exkludera de artiklar där 

ovisshet rådde kring huruvida de var etiskt granskade eller inte, samt att artiklarna var i enlighet 

med helsingforsdeklarationen, som betonar vikten kring informerat samtycke och integriteten för 

människor som deltar i studier (World Medical Association, 2018). Att inte ha inkluderat 

forskning som inte varit etisk granskad anser författarna till föreliggande litteraturöversikt varit 

fördelaktigt i och med att det stärker validiteten i arbetet. Enligt Kjellström och Sandman (2016) 

är det av vikt att bibehålla ett forskningsetiskt förhållningssätt under arbetets gång. Författarna till 

föreliggande litteraturöversikt har ständigt fört diskussioner under analys och bearbetning av den 

inhämtade data för att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt. 

Enligt Kristensson (2018) handlar överförbarhet och generaliserbarhet om i vilken utbredning 

föreliggande litteraturöversiktens resultat kan vara lämplig i en annan kontext. Författarna till 

föreliggande litteraturöversikt menar att följande litteraturöversiktens resultat inte kan 

generaliseras för alla närstående, eftersom litteraturöversikten utgick både från kvalitativa och 

kvantitativa artiklar vilka kan inneha subjektiva upplevelser som därigenom inte kan antas som 

generella upplevelser för en hel population.  

Enligt Rosén (2017) finns både styrkor och svagheter med en icke systematisk litteraturöversikt. 

Författarna diskuterade angående valet av metod och huruvida en annan metod skulle kunnat 

resultera i likvärdigt resultat samt besvara litteraturöversiktens syfte. I enlighet med Kristensson 

(2018) produceras en litteraturöversikt genom sammanställning av tidigare forskning. Med 

hänsyn till detta kan författarna se en eventuell svaghet i valet av metod eftersom olika tolkningar 

av tidigare studiers resultat kan uppstå. Diskussion kring huruvida en intervjustudie kunnat 

appliceras på studiens syfte sågs som en styrka. Fördelar med en semistrukturerad intervjustudie 

att deltagarna i studien får chansen att beskriva fritt om det valda ämnet (Polit & Beck, 2017). Då 

författarna valde ett syfte för att belysa upplevelser hos närstående kunde möjligtvis resultatet 

utvecklas om författarna själv tagit fram enkäter och ordnat intervjuer. Samtidigt ses möjliga 

styrkor med den valda metoden med ansats att de inkluderade artiklarna i föreliggande studie är 

kvalitetsgranskade samt noggrant framtagna med hänsyn till urval. 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att reliabiliteten på det självständiga arbetet är 

hög. Detta eftersom det gjordes en total beskrivning av urvalsprocessen samt datainsamlingen. 

Författarna kan se att de självständiga arbetets trovärdighet har stärkts ytterligare med hjälp av de 

regelbundna träffarna i handledargruppen, vars syfte var granska arbetet under processen.  

Slutsats  

Närståendes upplevelser av att närvara under hjärt- och lungräddning uppgavs till största del vara 

positiv och väckte känslor som lättnad. Men även känslor som ovisshet, brutalitet och våld 

framkom. Det visade sig att närstående som inte fick möjlighet att närvara utvecklade i större 

grad symtom på PTSD än hos de som närvarade. Kunskap och förståelse för närståendes reaktion 

eller handlingar kan öka kompetensen hos all vårdpersonal samt att om kompetensen stärkt kan 

närståendes upplevelse i sin helhet bli mer positiv.  
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Fortsatta studier   

Föreliggande litteraturöversikt ligger till grund för vidare forskning inom ämnet hjärt- och 

lungräddning och närståendes upplevelser. Föreliggande litteraturöversikt kan tillföra ökad 

förståelse och kunskap gällande hur återupplivning kan upplevas med hänsyn till två olika 

perspektiv. Genom att ge bättre stöd och bemötande till närstående från sjukvårdens sida kan det 

på sikt öka förutsättningarna för den familjecentrerade omvårdnaden. Vidare forskning skulle 

kunna vara kring huruvida ur patient- och närståendeperspektiv behövs för att förtydliga 

betydelsen av närståendes närvaro vid HLR? Även huruvida upplevelserna skiljer sig ur ett 

genusperspektiv och hur sjuksköterskor kan bemöta dessa på bästa sätt?  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultaten från föreliggande litteraturöversikt visade på att sjuksköterskor och övrig personal kan 

behöva förbättra tillhandahållandet av information och stöd för närstående under en 

återupplivningsprocess. Med andra ord kan ökad kompetens bland sjukvårdspersonal kring olika 

reaktioner från närstående vara till hjälp. Författarna till föreliggande studie anser att genom att 

skapa en tydligt formulerad handlingsplan gällande närvaro från närstående för 

sjukvårdspersonalen kan komma att eliminera moraliska besvär, som personalen kan komma att 

utsättas för under en sådan stressfull händelse. Genom att belysa närståendes upplevelser av 

närvaro vid hjärt- och lungräddning samt vilka konsekvenser det kan medföra skapas en större 

förståelse hos sjuksköterskan som kan bidra till en mer anpassad vård för patientens närstående. 

Genom att identifiera närståendes behov av stöd och information medför att sjuksköterskans 

kärnkompetenser upprätthålls.  

 

Författarna tar med sig kunskapen kring hur viktigt det är att låta närstående få närvara under 

hjärt-lungräddning om så önskas. Samt vikten kring att stödja de närstående under processen för 

att de ska få mer förståelse för vad som görs och att känna att man inte hamnar i bakgrunden samt 

att sjuksköterskan och hennes team ska kunna bibehålla samma kvalité på insatserna. Författarna 

har dessutom tagit lärdom av att vara lyhörd för de olika reaktioner som kan uppkomma hos 

närstående. Lyhördhet medför att sjuksköterskan därefter kan anpassa omvårdnaden för de 

närstående.  
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Köberich, S., Kaltwasser, A., Rothaug, O., & Albarran, J. (2010). Family witnessed resuscitation 

- Experience and attitudes of German intensive care nurses. Nursing in critical care, 15(5), 241-

50. doi: 10.1111/j.1478-5153.2010.00405.x 

*Larsson, I. M., Wallin, E., Rubertsson, S., & Kristoferzon, M. L. (2012). Relatives´ experiences 

during the next of kin´s hospital stay after surviving cardiac arrest and therapeutic hypothermia. 

European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(4), 353-359. doi: 10.1177/1474515112459618 

 

*Leske, J. S., McAndrew, N. S., & Brasel, K. J. (2013). Experiences of Families When Present 

During Resuscitation in the Emergency Department After Trauma. Journal of trauma nursing, 

20(2), 55-85. doi: 10.1097/JTN.0bb013e31829600a8 

 

https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Plotsligt-hjartstopp/Mer-lasning/Kedjan-som-raddar-liv/
https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Plotsligt-hjartstopp/Mer-lasning/Kedjan-som-raddar-liv/
https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/Plotsligt_hjartstopp.pdf
https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/Plotsligt_hjartstopp.pdf
https://docs.google.com/document/d/10_wCbPB-HkuaIHT1Xcq3ZnSHmzUg-xUP/edit#_heading=h.28h4qwu
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://docs.google.com/document/d/10_wCbPB-HkuaIHT1Xcq3ZnSHmzUg-xUP/edit#_heading=h.28h4qwu


 

 

27 

*Löf, S., Sandström., & Engström, Å. (2010). Patients treated with therapeutic hypothermia after 

cardiac arrest: relativés experiences. Journal of advanced nursing 66(8), 1760-1768. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2010.05352.x 

 

Marshall, S.D., & Flanagan, B. (2010). Simulation-based education for building clinical teams. 

Journal of Emergency Trauma and Shock, 3(4), 360-368. doi: 10.4103/0974- 2700.70750 

 

*Masa-Deh, R. M., Saifan, A., Timmons, S., & Nairn, S. (2013). Families´ stressors and Needs at 

Time of Cardio-Pulmonary Resuscitation: A Jordanian Perspective. Global Journal of Health 

Science 6(2), 1916-9736. doi: 10.5539/gjhs.v6n2p72 

 

Monks, J., & Flynn, M. (2014). Care, compassion and competence in critical care: A qualitative 

exploration of nurses’ experience of family witnessed resuscitation. Intensive and Critical Care 

Nursing, 30(6), 353-359. doi: 10.1016/j.iccn.2014.04.006 

Monsieurs, K. G., Nolan, J. P., Bossaert, L. L., Greif, R., Maconochie, I. K., Nikolaou, 

N.,...Zideman, D. A. (2015). European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015 

section 1. Executive summary. Resuscitation, 95, 1-80. doi: 

dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.038 

*Mortelmans, L., Van Broeckhoven, V., Van Boxstael, S., De Cauwer, H., Verfaillie, L., Van 

Hellemond, P., & ... Cas, W. (2010). Patients' and relatives' view on witnessed resuscitation in the 

emergency department: a prospective study. European Journal Of Emergency Medicine: Official 

Journal Of The European Society For Emergency Medicine, 17(4), 203-207. 

doi:10.1097/MEJ.0b013e328331477e 

 

Nichol, G., Sayre, M. R., Guerra, F., & Poole, J. (2017). Defibrillation for Ventricular 

Fibrillation: A Shocking Update. Journal of the American College of Cardiology, 70(12):1496-

1509. doi: 10.1016/j.jacc.2017.07.778 

  

Nolan, J. (2017). Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation. Seminars in neurology, 

37(1):5-12. doi: 10.1055/s-0036-1597832 

 

O`Donoghue, S., Madeya, S. D., Fealy, N., Saba, C. R., Smith, S., & McHugh, A. T. (2015). 

Nurses´Perceptions of Role, Team Performance, and Education Regarding Resuscitation in the 

dult Medical-Surgical Patient. Medsurg Nursing, 24(5), 309-317. Hämtad från 

http://dartmouth.imodules.com/s/1353/images/gid8/editor_documents/box3/mchugh-

medsurg_2015_sep-oct_24_5_309.pdf 

 

Palmer, S. J. (2019). The neuroscientific connections between the body and mind. British Journal 

of Healthcare Assistance, 15(5), 585-587. doi: 193.011.166.164 

  

Patil, K. D., Halperin, H. R., & Becker, L. B. (2015). Cardiac arrest: resuscitation and 

reperfusion. Circulation research, 116(12), 2041-2049. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.304495 

Persson, J., & Stagmo, M. (2014). Perssons kardiologi: hjärtsjukdomar hos vuxna (7:e uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Plagisou, L., Tsironi, M., Zyga, S., Moisoglou, I., Maniadakis, N., & Prezerakos, P. (2015). 

Assessment of nursing staff’s theoretical knowledge of cardiovascular resuscitation in an NHS 

http://dartmouth.imodules.com/s/1353/images/gid8/editor_documents/box3/mchugh-medsurg_2015_sep-oct_24_5_309.pdf
http://dartmouth.imodules.com/s/1353/images/gid8/editor_documents/box3/mchugh-medsurg_2015_sep-oct_24_5_309.pdf


 

 

28 

public hospital. Hellenic J Cariol, 56(2), 149-153. Hämtad från 

https://www.hellenicjcardiol.org/archive/full_text/2015/2/2015_2_149.pdf 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing Research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Porter, J. E., Cooper, S. J., & Taylor, B. (2015). Family presence during resuscitation (FDPR): A 

survey of emergency personnel in Victoria, Australia. Australasian Emergency Nursing Journal, 

18(2), 98-105. doi: 10.1016/j.aenj.2014.12.003 

 

Powers, K A., & Candela, L. (2016). Family presence during resuscitation: Impact of online 

learning on nurses’ perception and self-confidence. American Journal of Critical Care, 25(4), 

302-309. doi: 10.4037/ajcc2016814 

  

Rose, S. (2018). Supporting relatives who choose to witness resuscitation attempts. Nursing 

Times, 114 (3), 30-32. Hämtad från https://cdn.ps.emap.com/wp-

content/uploads/sites/3/2018/02/180221-Supporting-relatives-who-choose-to-witness-

resuscitation-attempts.pdf  

  

Rosén, M. (2017). Systematisk Litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl. ss. 376, 382). Lund: Studentlitteratur. 

 

Rundgren, M., Cronberg, T., Friberg, H., Forsberg, S., Wagner, H., & Rylander, C. (2015). 

Sjukhusinläggning för hjärtstopp utanför sjukhus. Läkartidningen, 112(14-15), 1-2. Hämtad 2 

februari, 2020, från https://portal.research.lu.se/ws/files/4281470/8410009 

  

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Studentlitteratur: 

Lund. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 23 mars, 2020, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--

ochsjukvardslag- 1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763 

 

SFS 1949:381. Föräldrabalk. Hämtad 2 februari, 2020, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-

1949381_sfs-1949-381 

  

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Riksdagen 

 

Socialstyrelsen. (2011). Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling - Handbok för 

vårdgivare, verksamhetschefer och personal. Hämtad från 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2011-6-39.pdf 

  

Socialstyrelsens termbank. (2019). Hämtad 20 december, 2019, från 

https://termbank.socialstyrelsen.se/?Term=närstående 

 
*Soleimanpour, H., Tabrizi Sadegh, J., Rouhi Jafari, A., Glozari Ej, Samad., Mahmoodpoor, A., 

Esfanjani Mehdizadeh, R., & Soleimanpour, M. (2017). Psychological effects on patient’s 

https://www.hellenicjcardiol.org/archive/full_text/2015/2/2015_2_149.pdf
https://cdn.ps.emap.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/180221-Supporting-relatives-who-choose-to-witness-resuscitation-attempts.pdf
https://cdn.ps.emap.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/180221-Supporting-relatives-who-choose-to-witness-resuscitation-attempts.pdf
https://cdn.ps.emap.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/180221-Supporting-relatives-who-choose-to-witness-resuscitation-attempts.pdf
https://docs.google.com/document/d/10_wCbPB-HkuaIHT1Xcq3ZnSHmzUg-xUP/edit#_heading=h.28h4qwu
https://portal.research.lu.se/ws/files/4281470/8410009
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2011-6-39.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2011-6-39.pdf
https://docs.google.com/document/d/10_wCbPB-HkuaIHT1Xcq3ZnSHmzUg-xUP/edit#heading=h.28h4qwu
https://termbank.socialstyrelsen.se/?Term=n%C3%A4rst%C3%A5ende


 

 

29 

relatives regarding their presence during resuscitation. Journal of Cardiovascular and Thoracic 

Research, 9(2), 113–117. doi: 10.15171/jcvtr.2017.19 

 

Stubberud D.G, (2013) Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom. Norge, Gyldendal 

Norsk Forlag AS. 

 

Svenska Akutvårdsregistret. (2020). Akuta besök i SVAR. Hämtad 24 mars, 2020, från 

https://www.ucr.uu.se/svar/om-svar/graf-akuta-besok 

  

Svenska hjärt-och lungräddningsregistret. (2017). Statistik. Hämtad 22 januari, 2020, från 

https://shlrsjh.registercentrum.se/statistik/statistik/p/rk_hSFgx- 

  

Svenska Läkaresällskapet. (2013) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). [Broschyr]. 

Hämtad från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/hjart.och.lung.raddning.riktlinjer_2013.pdf 

 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning. (2017). Hjärtstopp inom sjukvården: Behandling och 

utbildning. [Broschyr]. Hämtad från https://www.hlr.nu/wp-

content/uploads/2018/03/Hj%C3%A4rtstopp-inom-sjukv%C3%A5rden-2017.pdf 

  

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. 

Hämtad från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

Söderberg, J. (2019). EKG: Översikt. I Vårdhandboken. Hämtad 5 mars, 2020, från 

https://www.vardhandboken.se/undersokning-och-provtagning/ekg/oversikt/ 

Torrente, A. G., Mesirca, P., Neco, P., Rizzetto, R., Dubel, S., Barrere, C … Mangoni, M. E. 

(2016). L-type Cav1.3 channels regulate ryanodine receptor-dependent Ca2+ release during sino-

atrial node pacemaker activity. Cardiovascular Research, 109(3), 451-461. doi: 

10.1093/cvr/cvw006 

Tudor, K., Berger, J., Polivka, B. J., Chlebowy, R., & Thomas, B. (2014). Nurses perceptions of 

family presence during resuscitation. American journal of critical care 23(6), 88-96. doi: 

10.4037/ajcc2014484 

Walker, W. M. (2014). Emergency care staff experiences of lay presence during adult 

cardiopulmonary resuscitation: A phenomenological study. Emergency Medical Journal 31(6), 

453-8. doi: 10.1136/emermed-2012-201984 

 

Wikström, J. (2018) Akutsjukvård: Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011) Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

  

World Medical Association. (2018). WMA declaration of Helsinki: Ethical principles for medical 

research involving human subjects. Hämtad 4 februari, 2020, från https://www.wma.net/policies-

https://shlrsjh.registercentrum.se/statistik/statistik/p/rk_hSFgx-
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/hjart.och.lung.raddning.riktlinjer_2013.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/hjart.och.lung.raddning.riktlinjer_2013.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/hjart.och.lung.raddning.riktlinjer_2013.pdf
https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2018/03/Hj%C3%A4rtstopp-inom-sjukv%C3%A5rden-2017.pdf
https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2018/03/Hj%C3%A4rtstopp-inom-sjukv%C3%A5rden-2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.vardhandboken.se/undersokning-och-provtagning/ekg/oversikt/
https://docs.google.com/document/d/10_wCbPB-HkuaIHT1Xcq3ZnSHmzUg-xUP/edit#heading=h.28h4qwu
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


 

 

30 

post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-

subjects/  

 

Wright, L. M., Watson, W. L., & Bell, J. M. (2002). Familjefokuserad omvårdnad (upplaga 

1:10). Lund: Studentlitteratur. 

  

Yehuda, R., Hoge, C. W., McFariane, A. C., Vermetten, E., Lanius, R. A., Nievergelt, C. M., … 

Hyman, S. E. (2015). Post-traumatic stress disorder. Nature Reviews Disease Primers, 

8;1:15057. doi: 10.1038/nrdp.2015.57 

  

Zali, M., Hassankhani, H., Powers, K. A., Dadashzadeh, A., & Rajaei-Ghafouri, R. (2017). 

Family presence during resuscitation: A descriptive study with Iranian nurses and patients’ 

family members. International Emergency Nursing, 34(1), 11-16. doi: 10.1016/j.ienj.2017.05.001 

 

*Zimmerli, M., Tisljar, K., Balestra, G. M., Langewitz, W., Marsch, S., & Hunziker, S. (2014). 

Prevalence and Risk Factors for PostTraumatic Stress Disorder in Relatives of Out-of-Hospital 

Cardiac Arrest Patient. Resuscitation, 85(6), 801-808. doi:10.1016/j.resuscitation.2014.02.022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


I 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016).  

  

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Compton, S., Levy, 

P., Griffin, M., 

Waselewsky, D., 

Mango, L. M., & 

Zalenski, R. 

2011 

USA  

Family-Witnessed 

Resuscitation: 

Bereavement 

Outcomes in an 

Urban Enviroment 

Syftet var att jämföra 

markörer för negativa 

förluster av 

familjemedlemmar 

som förblir I 

väntrummet med dem 

som var inbjudna att 

bevittna hjärt- 

lungräddning. 

Design: En prospektiv 

jämförande studie. 

Urval: Engelsktalande, 

familjemedlemmar 

över 18 år, patienter 

som behandlats med 

hjärt-lungräddning.  

Datainsamling: 

Intervjuer 30 och 60 

dagar efter händelsen. 

Analys: w2 

65 

 (0) 

 

PTSD och sorgrelaterad depression 

förekom i både den gruppen som inte 

bevittnat HLR samt den gruppen som 

hade bevittnat HLR. 24 personer 

bevittnade HLR medan resterande 

personer befann sig i väntrummet. 30 

eller 60 dagar efter händelsen var inte 

avgörande för uppkomsten av PTSD och 

sorgrelaterad depression. 

CCT 

I 

De Stefano, C., 

Normand, D., Jabre, 

P., Azoulay, E., 

Kentish-Barnes, N., 

Lapostolle, F., 

Baubet, T., Reuter, P. 

G., Javaud, N., 

Borron, S. W., Vicaut, 

E., & Adnet, F. 

2016 

Frankrike 

Family Presence 

during Resuscitation: 

A Qualitative 

Analysis from a 

National Multicenter 

Randomized Clinical 

Trial 

Syftet var att genom 

en systematisk 

kvalitativ analys 

förstå hur familjer 

upplever en anhörigs 

HLR genom att 

specificera den 

känslomässiga 

betydelsen av 

fördelarna och 

nackdelarna med att 

närvara. 

Design: En multicenter 

RCT studie. 

Urval: 75 stycken 

slumpmässigt utvalda 

familjemedlemmar. 

Datainsamling:  

Intervjuer. 

Analys: NVivo 

software v.10 

75 

(45) 

Resultatet visade att de närståendes 

närvaro kan underlätta återupplivningen 

samtidigt som de närstående kände en 

lättnad att få närvara. Att få bevittna 

hjärt-lungräddning gav en förståelse och 

acceptans kring döden, samtidigt som att 

de närstående fick se att allt gjordes för 

deras anhörig. Närvaron vid HLR 

upplevdes vara positivt i sorgeprocessen. 

Möjligheten att få information om allt 

som hände upplevdes positivt.   

RCT 

I 

Bilaga B 
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Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dwyer, T. A. 

2015 

Australien  

Predictors of 

public support for 

family presence 

during 

cardiopulmonary 

resuscitation: A 

population based 

study 

Syftet var att identifiera 

faktorer som förutspår 

allmänhetens stöd för 

att ha familjen 

närvarande under hjärt-

lungräddning 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Personer över 18 år i 

Australien. 

Datainsamling: Intervjuer över 

telefon.  

Analys: SPSS version 19 

1208 

(0) 

 

12% av deltagarna hade tidigare 

erfarenheter av att närvara vid hjärt-

lungräddning hos en familjemedlem. 

Familjemedlemmar som tidigare närvarat 

under hjärt-lungräddning, vill få 

möjligheten att närvara om det skulle ske 

igen. De tidigare upplevelserna var att 

man inte bara var en ”åskådare” utan man 

fick vara med sin anhörig och fick se att 

den bästa vården gavs. 

P 

I 

Giles, T., DeLacey, 

S., & Muir-

Cochrane, E. 

2016 

Australien 

Factors 

influencing 

decision-making 

around family 

presence during 

resuscitation: a 

grounded theory 

study 

Syftet var att undersöka 

faktorer och 

uppfattningar som 

påverkar beslutet kring 

familjens närvaro 

under återupplivning i 

den akuta vårdmiljön 

Design: Grundad teori metod. 

Urval: Vårdpersonal som utfört HLR 

med familjens närvaro, 

familjemedlemmar som varit 

närvarande eller vill närvara under 

HLR, patienter som har haft familjen 

närvarande under HLR. 

Datainsamling: Intervjuer som 

spelades in och transkriberades. 

Analys: Komparativ analys. 

25 

(0) 

Familjemedlemmar som befann sig i 

rummet där återupplivningen skedde var 

mer benägna att få stanna kvar. Om de 

blev ombedda att lämna rummet gjorde 

de flesta familjemedlemmar det utan att 

ifrågasätta, men beskrev en rädsla och 

förvirring om de inte fick tillräckligt med 

stöd eller förklaringar. De upplevelser 

som hos de flesta kom i uttryck var en 

lättnad över att få se att allt som gjordes 

för patienten gjordes. Att vara närvarande 

underlättade sorgeprocessen.  

P 

I 

Bilaga B 
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Matris över inkluderade artiklar  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Holm, M. S., 

Norekvål, T. M., 

Fålun, N., & 

Gjengedal, E. 

2012 

Norge  

Partners´ 

ambivalence 

towards 

cardiac arrest 

and 

hypothermia 

treatment: a 

qualitative 

study 

Syftet var att undersöka 

partners upplevelse av 

hjärtstopp med 

efterföljande hypotermi 

behandling hos sina 

nära och kära på 

intensivvårdsavdelning 

Design: Fenomenologisk 

design.  

Urval: Personer som har en 

partner som behandlats med 

hypotermi samt personen 

som blivit behandlad ska ha 

överlevt utan allvarliga 

hjärnskador.  

Datainsamling: Intervjuer.  

Analys: Giorgi´s 

fenomenoliska metod. 

9 

(0) 

 

För de flesta deltagarna var upplevelsen av att 

påbörja HLR skrämmande, svårt och kaotiskt tills 

ambulanspersonalen anlände. Deltagarna uttryckte 

tacksamhet till ambulanspersonalen under tiden av 

panik. De anhöriga upplevde ambivalens i 

behandlingsrummet där känslor uppkom som 

rädsla och lättnad.   

K 

I 

Hung, M. S. Y., & 

Pang, S. M. C. 

2010 

Kina 

Family 

Presence 

preference 

when 

patients are 

receiving 

resuscitation 

in an 

accident and 

Emergency 

departement 

Syftet var att belysa 

anhörigas syn på att 

närvara 

under återupplivning 

på en akutmottagning 

när den anhörige 

överlever. 

Design: En tolkande 

fenomenologisk metod.  

Urval: Familjemedlemmar 

över 18 år, patienter som 

överlevt en akut situation. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Intervjuerna 

transkriberades och 

granskades beträffande 

textnoggranhet, övergripande 

förståelse och 

intervjufärdigheter. 

18 

(2) 

Resultatet visade att majoriteten av de deltagande 

önskade få närvara i akutrummet under 

återupplivningen. De närstående uttryckte även 

osäkerhet kring att deras närvaro skulle kunde 

orsaka besvär hos vårdpersonalen samtidigt som 

de närstående ville vara med för att kunna stötta. 

De närstående önskar att stödet från 

vårdpersonalen ska vara konstant under 

återupplivning. 

K 

II 

Bilaga B 
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Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jabre, P., Belpomme, V., 

Azoulay, E., Jacob, L., 

Bertrand, L., Lapostolle, F., 

Tazarourte, K., Bouilleau, 

G., Pinaud, V., Broche, C., 

Normand, D., Baubet, T., 

Ricard-Hibon, A., Istria, J., 

Beltramini, A., Alheritiere, 

A., Assez, N., Nace, L., 

Vivien, B., Turi, L., Launay, 

S., Desmaizieres, M., 

Borron, S. W., Vicaut, E., & 

Adnet, F. 

2013 

Frankrike 

  

Family Presence 

during 

Cardiopulmonary 

Resuscitation 

Syftet var att 

bestämma om en 

minskad sannolikhet 

för PTSD- relaterade 

symptom uppstod om 

anhöriga fick närvara 

under hjärt- 

lungräddning. 

Design:  En prospektiv, kluster RCT studie. 

Urval:  släktingar till patienter som drabbats 

av hjärtstopp och fick hjärt lungräddning av 

15 stycken prehospitala akutläkare 

inkluderades.  

Datainsamling: 90 dagar efter 

återupplivningen bad en utbildad psykolog 

familjemedlemmar att besvara ett 

frågeformulär över telefon. 

Analys: Statistisk analys. 

570 

(90) 

 

266 av 570 familjemedlemmar fick 

systematiskt möjligheten att närvara 

under hjärt-lungräddning. 304 av 570 

familjemedlemmar frågades inte 

rutinmässigt. De familjemedlemmar 

som inte närvarat upplevde ånger kring 

att inte få ha varit där. Symptom som 

depression och ångest förekom i högre 

utsträckning hos de familjemedlemmar 

som inte varit närvarande under 

återupplivningen än de som varit 

närvarande 

RCT 

I 

Jabre, P., Tazarourte, K., 

Azoulay, E., Borron, S, W., 

Belpomme, V., Jacob, L., 

Bertrand, L., Lapostolle, F., 

Combes, X., Galinski, M., 

Pinaud, V., Destefano, C., 

Normand, D., Beltramini, A., 

Assez, N., Viven, B., Vicaut, 

E., & Adnet, F. 

2014 

Frankrike 

Offering the 

opportunity for 

family to be 

present during 

cardiopulmonary 

resuscitation: 1-

year assessment 

Syftet var att 

utvärdera de 

psykologiska 

följderna bland 

familjemedlemmar 

som fick möjlighet att 

närvara vid hjärt-

lungräddning hos en 

anhörig, jämfört med 

de som inte 

rutinmässigt blev 

tillfrågade. 

Design:  En prospektiv, kluster RCT studie. 

Urval: 15 stycken prehospitala 

akutmedicinska enheter i Frankrike deltog. 

570 vuxna familjemedlemmar till vuxna 

patienter som drabbats av hjärtstopp i hemmet 

inkluderades. 

Datainsamling:  Ett år efter återupplivningen 

bad en utbildad psykolog familjemedlemmar 

att besvara ett frågeformulär över telefon. 

Analys: Statistisk analys. 

570 

(162) 

408 familjemedlemmar utvärderades 

efter ett år. 59% av medlemmarna hade 

bevittnat återupplivning hos en 

anhörig. I kontrollgruppen visade det 

sig vara mer förekommande med 

PTSD symptom än i 

interventionsgruppen. Även ångest och 

depression var mer förekommande i 

kontrollgruppen. PTSD symptom, 

depression. Ångest, och traumatisk 

sorg var mindre när familjer fick 

närvara under hjärt- lungräddning. 

RCT 

I 

Bilaga B 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Larsson, I. M., Wallin, 

E., Rubertsson, S., & 

Kristoferzon, M. L. 

2012 

Sverige  

Relatives´experiences 

during the next of 

kin´s hospital stay 

after surviving 

cardiac arrest and 

therapeutic 

hypothermia 

Syftet var att beskriva 

närståendes 

upplevelser under den 

anhöriges 

sjukhusvistelse efter 

att ha överlevt ett 

hjärtstopp som 

behandlats med 

hypotermi på en 

intensivvårdsavdelning 

Design:  En kvalitativ 

deskriptiv design. 

Urval: Familjemedlemmar till 

patienter som överlevt ett 

hjärtstopp och sedan behandlats 

med terapeutisk hypotermi. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Systematisk analys 

med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

20 

(0) 

 

De närstående som var närvarande när 

den anhörige fick hjärtstopp upplevde 

det som overkligt och en oväntad 

dramatisk händelse. De kände att tiden 

stod stilla. De närstående upplevde 

väntan på ambulansen som de värsta de 

varit med om men kände stor tacksamhet 

när ambulanspersonalen kom och tog 

över. Det var smärtsamt att se sin 

anhörig så allvarligt sjuk. De upplevde 

bra stöd och information från 

vårdpersonalen kring den anhöriges 

tillstånd. 

K 

I 

Leske, J. S., 

McAndrew, N. S., & 

Brasel, K. J. 

2013 

USA 

Experiences of 

Families When 

Present During 

Resuscitation in the 

Emergency 

Department After 

Trauma 

Syftet var att beskriva 

närståendes 

upplevelser av att 

närvara under 

återupplivning efter 

skottskada och trauma 

 Design: En deskriptiv 

kvalitativ design. 

Urval: En familjemedlem per 

patient som var 18 eller äldre, 

som besökt patienten på 

intensivvårdsavdelning. 

Datainsamling: Intervjuer.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

28 

(0) 

Resultatet visade att 

familjemedlemmarna gärna ville närvara 

vid återupplivningen. Närvaron gjorde 

att de kunde ha koll på 

sjukvårdspersonalen samt sin egna roll. 

De närståendes upplevde att deras roll 

var att stödja och skydda sin anhörig 

medan synen på vårdpersonalen var att 

fixa den anhörige.  

 

K 

II 

Bilaga B 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Löf, S., Sandström, 

A., & Engström, Å. 

2010 

Sverige 

Patients treated 

with therapeutic 

hypothermia 

after cardiac 

arrest: relative´s 

experiences 

Syftet var att beskriva 

anhörigas 

erfarenheter när en 

närstående överlevde 

ett hjärtstopp och 

blev behandlade med 

terapeutisk hypotermi 

på en 

intensivvårdsavdelnin

g 

Design: Kvalitativ 

design. 

Urval: 

Familjemedlemmar till 

personer som överlevt 

hjärtstopp och behandlats 

med hypotermi.  

Datainsamling: 

Intervjuer.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

8 

(0) 

Resultatet visade att vara närvarande vid 

pågående hjärt-lungräddning var utmanande. 

Två av de som varit närvarande upplevde 

händelsen som för jobbigt att se på. De 

närstående beskrev att det var en obegriplig 

upplevelse att se när patienten låg på 

intensivvårdsavdelningen. Framtiden 

upplevdes som oviss av de närstående.   

K 

II 

MasaDeh, R., Saifan, 

A., Timmons, S., & 

Nairn, S. 

2014 

Jordanien 

Families’ 

Stressors and 

Needs at Time 

of Cardio-

Pulmonary 

Resuscitation: A 

Jordanian 

Perspective 

Syftet var att beskriva 

närståendes 

upplevelser när en 

patient är involverad i 

ett akut 

omhändertagande och 

att sätta in detta i ett 

religiöst och 

kulturellt kontext 

Design: Kvalitativ 

forskningsmetod. 

Urval: 

Familjemedlemmar som 

närvarat vid HLR hos en 

anhörig. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: NVivo software. 

7 

(0) 

Många av de närstående stod intill dörren i det 

rummet där återupplivningen pågick för att se 

vad som hände i rummet, speciellt när 

vårdpersonalen gick in och ut från rummet. 

Många av de närstående upplevde att religion 

var en viktig aspekt i HLR. Religionen gjorde 

att de närstående kunde kontrollera deras 

känslor under HLR. Många upplevde stress 

under bevittnandet. Närvaon av de närstående 

under HLR gjorde att de kunde få bevittna att 

allt gjordes för patienten.  

 

K 

II 

Bilaga B 



 

 

VIII 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Mortelmans, L. J., Van-

Broeckhoven, V., Van-Boxstael, S., 

De-Cauwer, H. G., Verfaillie, L., 

Van-Hellemond, P. L., Van-Colen, 

S., & Cas, W. M. 

2010 

Belgien  

Patients’and 

relatives’ view on 

witnessed 

resuscitation in the 

emergency 

department: a 

prospective study 

Syftet var att 

undersöka 

patienter och 

deras 

närståendes 

inställning till 

att närstående 

närvarar under 

återupplivning 

Design: En kvantitativ metod. 

Urval: Patienter på en 

intensivvårdsavdelning samt deras 

anhöriga.  

Datainsamling: Enkäter. 

Analys:  En statistisk analys. 

Analysmetod SPSS V12.0. 

300 

(0) 

 

Resultatet visade att 72% av patienterna 

föredrog närhet av sina närstående under 

återupplivning medan 35% av dessa 

menade att en sådan händelse skulle vara 

traumatisk för de. 75% av 

familjemedlemmarna ville närvara under 

återupplivning och menade inte att det 

skulle vara traumatiskt.  

 

P 

II 

Soleimanpour, H., Sadegh-Tabrizi, 

J., Jafari-Rouhi, A., Ej-Golzari, S., 

Mahmoodpoor, A., Mehdizadeh-

Esfanjani, R., & Soleimanpour, M. 

2017 

Iran 

Psychological effects 

on patient´s relatives 

regarding their 

presence during 

resuscitation 

Syftet var att 

undersöka de 

psykologiska 

effekterna som 

kan uppstå hos 

den närstående 

när denne är 

närvarande 

under HLR. 

Design: Quasi-experimentell design. 

Urval: 18 år eller äldre, fall av 

hjärtstopp, familjemedlemmar till 

patienter som drabbats av hjärtstopp. 

Datainsamling: Intervjuer.  

Analys: Statistisk analys.  

133 

(0) 

Resultatet visade att efter 90 dagar var 

PTSD, ångest och depression mer 

förekommande i kontrollgruppen än i 

interventionsgruppen. Kontrollgruppen 

hade inte blivit rutinmässigt frågade om att 

närvara vid hjärt-lungräddning samt inte 

fått information om hur processen går till. 

CCT 

I 

Zimmerli, M.,  

Tisljar, K., Balestra, G. M, 

Langewitz, 

W., Marsch, S., & 

Hunziker, S. 

2014 

Schweiz 

Prevalence and Risk 

Factors for 

PostTraumatic Stress 

Disorder in Relatives 

of Out-of-Hospital 

Cardiac Arrest 

Patients 

Syftet var att 

studera PTSD 

frekvensen och 

riskfaktorer 

hos närstående 

till patienter 

som drabbats 

av hjärtstopp 

utanför 

sjukhus 

Design: En observationsstudie. 

Urval: Närstående som haft en anhörig 

som varit inlagd på en 

intensivvårdsavdelning för behandling 

av hjärtstopp som skett utanför 

sjukhus. 

Datainsamling: Deltagarna 

intervjuades genom att använda 

validerat frågeformulär. 

Analys: Sata 11 software, statistisk 

analys. 

199 

(98) 

Resultatet visade att det inte fanns någon 

koppling mellan tiden efter hjärtstoppet och 

risken för att få PTSD. PTSD förekom i 

högre utsträckning hos kvinnor, hos de som 

hade levt ihop med patienten samt 

depression innan patientens hjärtstopp. 
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