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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Närstående till patienter på intensivvårds avdelningar är ofta drabbade av kris och 

sorg. Patienten befinner sig i ett livshotande tillstånd och miljön är mycket främmande för de 

närstående. En väl fungerande kommunikation sjuksköterska och närstående emellan är viktig 

för att hjälpa de närstående bemästra den svåra situation de befinner sig i. 

Omvårdnadsforskning visar vikten av att de närstående finns nära patienten, men i en 

livshotande situation kan de närstående bli anmodade att lämna rummet. 

 

Metod: För att belysa närståendes och sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter 

gällande närståendes närvaro vid HLR på en intensivvårdsavdelning utfördes en 

forskningsöversikt. Sökning gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed, med hjälp av sökorden 

cardiopulmonary resuscitation, resuscitation, witnessed resuscitation, nurse, nurse 

perspective, experience, attitude, perception, family, family presence, relative perception, och 

intensive care. 

 

Resultat: Sjuksköterskor i flera studier uttyckte att en personal bör utses att ta hand om de 

närstående vid närvaro under HLR . Sjuksköterskor uttryckte oro för att de närstående skulle 

hindra eller störa under HLR, att teamet skulle uttrycka sig olämpligt, eller att de närstående 

kunde lida psykologiskt sett. Bland de positiva aspekter som redovisades angavs att de 

närståendes förståelse för situationen ökade, det ansågs kunna hjälpa dem i sorgeprocessen. 

De närstående som hade närvarat var övervägande positiva, och några som inte närvarat hade 

ångrat det. De uttryckte att de var till fördel att de kunde se att allt gjordes, att de kunde ge 

patienten stöd, och att de inte ville att patienten skulle dö ensam. 

 

Slutsats: Flera organisationer har i riktlinjer tagit ställning till att närstående bör få närvara 

vid HLR. Sjuksköterskor förefaller inte enade i sin uppfattning om närståendes närvaro vid 

HLR, då ungefär hälften är för, och hälften mot närståendes närvaro vid HLR i de studier som 

granskats. De närstående förefaller vara mer enade i uppfattningen att de vill närvara vid 

HLR.  
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INLEDNING 

På en intensivvårdsavdelning (IVA) vårdas mycket svårt sjuka patienter. Närstående är ofta 

närvarande hos den sjuke och sjuksköterskor på IVA kan ha mycket intensiv kontakt med de 

närstående om den pågående vården. Om en patient drabbas av ett hjärtstopp följs ett 

standardiserat förfarande när det gäller vården av patienten, och situationen lämnar väldigt 

litet utrymme för önskemål från de närstående. Organisationerna European Federation of 

Critical Care Nursing Associations [EFCCNA], European Society of Paediatric and Neonatal 

Intensive Care [ESPNIC] och European Society of Cardiology Council on Cardiovascular 

Nursing och Allied Professions [CCNAP] (2007) har i ett gemensamt ställningstagande 

skrivit att patienter har rätt att ha sina närstående närvarande under HLR, samt att närstående 

bör erbjudas möjligheten att närvara vid HLR. Samma hållning har även Storbritanniens 

Royal College of Nursing som 2002 gav ut riktlinjer för sjuksköterskor angående närståendes 

närvaro vid HLR. Vilka erfarenheter finns bland sjuksköterskor och närstående angående 

närståendes närvaro vid HLR och överensstämmer sjuksköterskor och närstående med det 

ifrån organisationer förespråkade, att närstående bör erbjudas att närvara vid HLR? 

BAKGRUND 

 

Hjärtstopp och hjärt-lungräddning  

 

Safar och Elam konstruerade år 1956 det vi idag kallar mun-mot-mun metoden, men redan 

1740 rekommenderades mun mot mun andning vid drunkningstillbud (American heart 

Association [AHA], 2009). Upptäckten av hjärtkompressioner var ett bifynd till djurförsök 

med defibrillering. Det var Kouwenhoven som under djurförsök med defibrillering upptäckte 

effekten av bröstkompressioner. Kouwenhoven och hans team fann att bröstkompressioner 

inte kunde återställa en normal rytm vid ventrikelflimmer, men kompressionerna gav mer tid 

fram till defibrillering kunde utföras. Vid Maryland Medical Societys årsmöte 1960 

kombinerades hjärtkompressioner med Safars och Elams mun-mot-mun metod och resultatet 

blev modern HLR (Eisenberg & Psaty, 2010). 

 

I slutet av 1940-talet presenterade thoraxkirurgen Beck det första fallet av livräddande 

defibrillering på människa. Det var en defibrillering med elektroder direkt fästa på hjärtat. 

1956 beskrevs av Zoll för första gången defibrillering med elektroder fästa externt på 

bröstkorgen (Nilsson, 2007). 

 

Svenska rådet för hjärt- och lungräddning har sedan 2005 ett register för hjärtstopp på 

sjukhus. Femtiofyra sjukhus, vilket utgör 74 procent av de sjukhus i landet som har 

räddningsteam för hjärtstopp, har anmält sitt deltagande. I rapporten från 2010 har 48 sjukhus 

börjat rapportera. Enligt Herlitz (2010) har sedan registret startade 2005 fram till 27 augusti, 

2010, 6567 fall av hjärtstopp inrapporterats. Andelen fall av hjärtstopp som inträffade på en 

intensivvårdsavdelning [IVA] var 10 procent. Av de patienter som drabbades av hjärtstopp på 

IVA kunde 33 procent skrivas ut levande från sjukhuset mot 18 procent om hjärtstoppet 

inträffade på en vårdavdelning. Cerebral funktionsnivå kan mätas enligt Cerebral Performance 

Categories [CPC] Score, vilken graderar funktionsnivån mellan 1, som är god cerebral 

funktionsnivå och 5, som är hjärndöd. Av de patienter i rapporten som efter hjärtstopp på 

sjukhus sedan levande skrevs ut, graderades 89 procent som en etta på CPC skalan. Tre 

procent av de levande utskrivna patienterna hade 3, motsvarande svår cerebral skada och en 

procent graderades till en 4 på CPC skalan, motsvarande koma eller vegetativt tillstånd 

(Herlitz, 2010). 
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Beslutsfattande – ”Ej HLR” 

 

Enligt Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvård [SFAI] (2007) så anges det i Svenska 

Läkaresällskapets Etiska Riktlinjer från 1991, att läkare kan besluta om att avstå från att 

inleda livsuppehållande behandling såsom respiratorbehandling och annan avancerad 

behandling om den bedöms vara meningslös. Läkare kan också avbryta en livsuppehållande 

behandling. De ökade medicinska resurserna i kompetens och medicinsk teknik vi idag har, 

kan medföra att omfattande vårdinsatser leder till ett förlängt lidande för patienten (SFAI, 

2007). Vid vård av svårt sjuka patienter bör man därför ta ställning till om hjärt- lungräddning 

ska utföras om patienten får ett hjärtstopp (Svenska Läkaresällskapet, 2000).  

   

 I Stockholms Läns Landsting [SLL] har ett behandlingsprogram tagits fram, som ska avse att 

vara ett stöd och underlag för beslut om behandlingsbegränsningar. Enligt Hulting, Gretzer 

Qvick, Ludwigs och Sjöberg (2010), innebär ett beslut om ”ej HLR” att ingen åtgärd, varken 

farmakologisk, mekanisk eller elektrisk, skall vidtas i den händelse patienten får hjärt- eller 

andningsstopp. Patienten ska i övrigt behandlas enligt gängse rutiner både när det gäller 

behandlingsåtgärder, t ex blodtransfusion, och åtgärder som kräver beslut för diagnostik, t ex 

röntgenundersökning. Behandlingsbegränsningen kan i specifika fall modifieras till t ex att 

defibrillering utförs vid ventrikelflimmer eller att Atropin ges vid bradykardi (Hulting et al., 

2010). 

 

Beslut om ”ej HLR” kan komma ifråga när det gäller patienter som är i ett vegetativt tillstånd, 

drabbad av svår hjärnskada, som har metastaserande cancer, svår stroke, terminal organsvikt 

eller svår demens (Hulting et al., 2010; Ågård, Brattgård, Ekström och Haglind, i.d.). Vården 

ska i största möjliga utsträckning genomföras i samråd med patienten, och om det inte är 

möjligt i samråd med patientens närstående (Hulting et al., 2010; Ågård et al., i.d.). Patientens 

delaktighet i beslutet grundas på om denne är beslutskompetent, d v s om patienten har 

förstått vad HLR innebär. Om patienten inte önskar att bli återupplivad ska läkaren utesluta 

att önskan är uttryck för depression, krisreaktion eller annat behandlingsbart tillstånd. Om så 

inte är fallet bör även de närståendes uppfattning höras, och vägas in i beslutsfattandet (Ågård 

et al., i.d.). 

 

Beslut om ”ej HLR” eller annan behandlingsbegränsning ska dokumenteras noggrant i 

patientens journal. Enligt Patientdatalagen (2008) ska journalen innehålla de uppgifter som 

behövs för att ge en god och säker vård. Journalen ska innehålla uppgift om vem som har 

gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes (SFS, 2008:355). Beslut om 

”ej HLR” bör omprövas dagligen. Grunden för beslutet ska anges och med vilka samråd skett 

och samförstånd uppnåtts. Det skall även anges vilka av de närstående som fått information, 

och vilken information de fått. I de fall en avvikande mening finns, så ska det anges (SFAI, 

2007). Omprövning av beslutet ska ske vid väsentlig förbättring av tillståndet, om beslutet 

upphävs måste detta dokumenteras och signeras (Hulting et al., 2010).  

 

Teoretiskt perspektiv 

 

Teorier kan bygga på fakta som observerats i omgivningen, och på upphovsmannens 

sinnrikhet att knyta an de fakta som upptäckts och ge dem en mening. Genom att förstå en 

teori kan fenomen och observationer förklaras (Polit & Beck, 2004). Halm (2005) beskriver 

att identifierandet av det etisk-teoretiska perspektivet hjälper sjuksköterskan att bättre förstå 

litteraturen och därmed hur den kritisk-tänkande processen relaterat till närståendes närvaro 

under återupplivning fungerar. Författarna anser att det är av vikt att sjuksköterskan har god 
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kännedom om existentiella behov. Alla människor är unika, likaså situationer i händelse av 

hjärtstopp. Reaktioner från de närstående kan inte förutsägas och omhändertagande och 

omvårdnad av de närstående i en situation där patienten svävar mellan liv och död är förenat 

med andlighet, vare sig patienten eller de närstående tillhör en viss religion eller inte. I 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) anges att 

sjuksköterskan i omvårdnaden ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk 

människosyn och visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. 

Tillsammans med god självkännedom kan ett teoretiskt och/eller ett filosofiskt perspektiv 

vara ett verktyg för sjuksköterskan att förstå sig själv och omvärlden. 

 

Känsla av sammanhang – KASAM   

 

Upphovsmannen till KASAM, Aaron Antonovsky (- 1994) utgick i sina antaganden från ett 

salutogenetiskt synsätt, där salus betyder hälsa på latin, och genesis betyder födelse. Han 

utgick ifrån ett perspektiv där han undersökte hur det kommer sig att människor som utsätts 

för påfrestningar, såsom stress och kriser, ändå förblir friska. KASAM kan sägas vara en 

teoriram för människans bemästring av sin livsvärld. I sitt synsätt utgår Antonovsky (2005) 

från tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet: 

 

Begriplighet – syftar på i vilken utsträckning individen upplever yttre och inre påfrestningar 

som förståeliga, en information som är ordnad, sammanhängande och tydlig – eller som 

oordnad, oförklarlig och oväntad – d v s kaos. En människa med hög känsla av begriplighet 

förväntar sig enligt Antonovsky (2005) att påfrestningar som uppstår i framtiden är 

förutsägbara, att de alltid går att ordna eller förklara när de uppstår. 

 

Hanterbarhet – individen upplever att resurser finns för att klara av för att möta de krav och 

de påfrestningar som uppstår. Enligt Anonovsky (2005) så gör hög känsla av hanterbarhet att 

individen inte känner sig som ett offer för omständigheterna, eller att livet behandlat en 

orättvist. 

 

Meningsfullhet – livet har en känslomässig innebörd, de problem och krav som uppkommer i 

livet är värda engagemang och hängivelse. Antonovsky (2005) menar att om en olycklig 

omständighet inträffar så konfronteras individen med utmaningen och försöker att söka en 

mening i det som skett, och gör sitt bästa för att komma igenom utmaningen på ett värdigt 

sätt. Motsatsen är att känna sig ensam och övergiven. 

 

Dessa tre komponenter är nödvändiga för KASAM. Den viktigaste är meningsfullhet enligt 

Antonovsky (2005), som är den motiverande komponenten i KASAM. Utan denna 

komponent genererar varken hög begriplighet eller hög hanterbarhet till en hög KASAM. 

 

Sorg- och krisreaktioner och sorgprocessen 

 

En människa som drabbas av att en nära familjemedlem dör, hamnar i en krissituation. En 

första chockfas kan vara från ett kort ögonblick till ett par dygn. Chockfasen övergår i en 

reaktionsfas, och dessa faser utgör enligt Cullberg (2006) den akuta krisen. Reaktionsfasen 

börjar när den drabbade börjar förstå vad som inträffat. Det är vanligt att försvarsmekanismer 

mobiliseras. Exempel på försvarsmekanismer är enligt Cullberg (2006) regression, som 

innebär att den drabbade antar beteenden eller tankemönster som inträffade tidigare i livet, 

och projektion, som innebär att man projicerar omedvetna skuldkänslor och därmed lägger 

ansvaret på andra.  
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Sorgereaktionen är en väsentlig del i akuta kriser enligt Cullberg (2006), och enligt 

Magnusson (2006-2008) så finns det ett antal vanliga reaktioner på sorg. Det som har hänt är 

ofattbart och för smärtsamt för att kunna ta in och börja bearbeta. Den sörjande tänker mycket 

på förlusten, och kan därför ha svårt att minnas alldagliga saker. Sörjande kan pendla mellan 

olika känslolägen och uppleva motstridiga känslor. Sömnsvårigheter är vanligt bland 

sörjande, en period av sömnsvårigheter kan övergå till en period av att sova extremt mycket. 

Tankar och känslor kring det som hänt tar mycket energi, sörjande kan uppleva en trötthet 

som inte kan botas med sömn (Magnusson, 2006-2008). I intensivvårdssjuksköterskans 

uppgifter ingår att underlätta för patient och närstående att hantera sin situation, samt att 

främja en dynamisk krisutveckling hos patient och närstående. 

 

Om intensivvårdssjuksköterskan på olika sätt märker att de närstående stannar upp i sina 

reaktioner i närheten av patienten, så bör annan profession konsulteras, såsom kurator eller 

psykolog (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Patient- och närstående centrerad vård 

 

Inom intensivvården är de närstående en viktig resurs för sjuksköterskan. De närstående har 

kunskaper om patienten och kan bidra med viktig information. För att vården ska fungera 

utifrån patientens behov krävs samverkan mellan olika professioner och mellan olika 

vårdgivare (Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2003).  Patient- och närstående centrerad vård 

bygger på en god relation mellan sjuksköterska, patient och närstående där ömsesidig respekt 

och samarbete ger stöd för de närstående och för patienten (Mitchell, Chaboyer, Burmeister & 

Foster, 2009). Institute for patient- and family-centered care (2011) definierar patient och 

närstående centrerad vård som ett förhållningssätt till planering, genomförande och 

utvärdering av vård som är förankrad i ömsesidigt fördelaktigt partnerskap mellan vårdgivare, 

patienter och närstående.  

 

De centrala begreppen för patient- och närstående centrerad vård är respekt och värdighet, 

informationsutbyte, deltagande och samverkan. Patienter och närstående ska ha möjlighet att 

påverka vården så att den passar dem. Vårdgivare ska beakta patientens och de närståendes 

kulturella bakgrund och möta dem på deras kunskapsnivå. Kommunikationen mellan 

vårdgivare, patient och närstående ska vara öppen och ärlig och hjälpa patienten och de 

närstående att delta i vården på den nivå de väljer. Även på institutionell nivå ska närstående 

och patienter få en möjlighet att påverka, exempelvis vad gäller utveckling av riktlinjer eller 

utformningen av sjukhuset (Institute for patient- and family-centered care, 2011). 

 

Närstående  

 

Enligt Gulbrandsen och Stubberud (2009, sid. 61) definieras närstående på följande sätt: 

 

”Den som patienten uppger som närstående och närmast anhörig. Om 

patienten inte klarar av att uppge närstående, ska närmast anhörig vara den 

som i störst utsträckning har varaktig och löpande kontakt med patienten, och 

då gäller följande ordningsföljd: äkta maka/make, registrerad partner, personer 

som lever i äktenskapsliknande eller partnerskapsliknande samboskap med 

patienten, myndiga barn, föräldrar eller andra med föräldraansvar, myndiga 

syskon, mor- och farföräldrar, andra familjemedlemmar som står patienten 

nära, förmyndare eller god man”. 
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Dame Cicely Saunders (1918-2005), S:t Christophers Hospice, var pionjär för hospice- och 

palliativ vård i slutet på 1960-talet. Hon var den som såg att det fanns ett stort outforskat 

område som omgav döende patienter och deras närstående. Dame Cicely Saunders såg 

behovet av att ha de närstående involverade i vården, samt vikten av stöd i sorgearbetet för de 

involverade (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2008). 

 

I relationen till närstående måste intensivvårdssjuksköterskan vara öppen och medkännande 

för de närståendes situation. Målet är att hjälpa närstående att hantera situationen så att de kan 

vara ett stöd för patienten. Närståendes önskemål om hur vården ska bedrivas är viktiga att 

beakta, i synnerhet när patienten har svårigheter att uttrycka någon egen uppfattning. De 

närstående bör erbjudas möjlighet att bearbeta händelser och känslor både under 

sjukdomstiden och efter dödsfallet (Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2003). 

 

Närstående kan uppleva att det är svårt att förhålla sig till patienten, och Gulbrandsen och 

Stubberud (2009) menar att en vanlig copingstrategi de närstående antar att fokusera på 

behandlingen som patienten får, hur symtomen yttrar sig t ex i form av blodtryck, puls och 

temperatur. Engström och Söderberg (2004) visar i en studie, som gjordes för att beskriva 

erfarenheter från partners till intensivvårdspatienter, att det som var viktigt var att få vara 

tillsammans med sin kritiskt sjuka make/maka. Att hålla i handen, stryka över kinden, sådant 

som deras makar brukade tycka om. Också McKiernan och McCarthy (2010) såg i sin studie 

att de närstående starkt uttryckte hur viktigt det var för dem att vara fysiskt nära patienten. 

Det var till tröst för de närstående att själva se att patienten lever, trots alla sladdar och slangar 

 

För de närstående är omhändertagandet av dem i det akuta skedet avgörande för hur deras 

krisreaktion ska förlöpa (Kock-Redfors, 2002). Stöd från vårdpersonalen gjorde det möjligt 

för de närstående att använda både inre och yttre resurser för att hantera svårigheten med att 

ha en nära kritiskt sjuk familjemedlem på IVA (Eriksson, Lindahl & Bergbom, 2009). 

Mitchell et al. (2009) visar i sin studie att när närstående involveras i patientens vård upplever 

de mer respekt från, stöd av och samarbete med vårdpersonalen än kontrollgruppen av 

närstående som inte varit delaktiga i vården.  

 

Information och kommunikation 

 

För att vården ska bli optimal krävs god relation och kommunikation inom och mellan 

arbetslag och olika vårdare, patienter och närstående. Vårdarens livserfarenhet och empatiska 

förmåga är faktorer som kan ha betydelse för relationen till den döende och de närstående 

(Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2003). 

 

I händelse av att patienten drabbas av hjärt- eller andningsstopp blir många gånger de 

närstående ombedda att lämna rummet under tiden HLR pågår. De hänvisas till ett annat rum 

och får invänta information där. De förlorar därför möjligheten att vaka över sin anhörige 

(Wagner, 2004). Behovet av information är dock hela tiden stort hos de närstående. Det kan 

ofta dröja innan de informeras om vad som händer, kanske ända tills tillståndet stabiliserats 

eller patienten avlidit (Wagner, 2004). I en undersökning av Engström och Söderberg (2004) 

beskriver de närstående att denna väntan på information var det svåraste de upplevde under 

tiden på intensivvården. Att behöva vänta på information en lång tid förvärrade de 

närståendes situation. McKiernan och McCarthy (2010) såg att de närstående mycket 

uppskattade ärlig och förståelig information, för behovet att få veta var överväldigande. 

Sjuksköterskor som informerade utan att bli frågade uppskattades särskilt av de närstående i 
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denna undersökning. Mitchell och Chaboyer (2010) fann att när närstående engagerades i 

vården av patienten så stärktes också kommunikationen med sjuksköterskorna och de 

närstående kunde lättare relatera till sjuksköterskorna och arbetet de utför.  

 

Gulbrandsen och Stubberud (2009) menar att närståendes första möte med vårdpersonalen på 

IVA kan vara utlösande, dels för hur relationen mellan närstående och vårdpersonalen 

utvecklades, dels hur de närståendes förmåga att motivera patienten utvecklas. Bailey, 

Sabbagh, Loiselle, Boileau och McVey (2010) fann i sin studie att god kommunikation kan 

leda till att minska de närståendes oro och hjälpa dem att klara av påfrestningen av svår 

sjukdom i familjen. 

 

Viktigt är också att vårdpersonalen försäkrar sig om att given information förstås. McKiernan 

och McCarthy (2010) visar i sin studie att vårdpersonal ofta utgår ifrån att given information 

förstås, men att så inte är fallet.  Given information behöver ofta upprepas då de närstående 

kan ha svårt att ta till sig information. Om de närstående förstår patientens prognos blir det 

lättare för de närstående att hantera den svåra situationen (McKiernan & McCarthy, 2010). 

Sjuksköterskor i Engström et al. (2011) undersökning tyckte att regelbundna möten med de 

närstående var till hjälp för att stärka kommunikationen med de närstående.  

 

För att invagga närstående i trygghet menar Gulbrandsen och Stubberud (2009) att det är 

viktigt att de förvissas om att intensivvårdssjuksköterskan behärskar vårdprocedurer och den 

utrustning som används. Annars kan de närstående ta på sig ett ansvar för att följa upp och 

kontrollera den behandling som ges. Sjuksköterskor upplever ibland att tiden inte räcker till 

för att även ägna sig åt att involvera närstående i patientvården. Ronder och undersökningar 

och patientvård kanske kolliderar med de närståendes behov av information (Engström et 

al.,2011; Gulbrandsen & Stubberud, 2009).   

 

Rekommendationer  

Royal College of Nursing (RCN) gav 2002 ut ett ställningstagande beträffande närståendes 

närvaro vid HLR. RCN (2002) anger att de första rapporterna om policys angående 

närståendes närvaro vid HLR dök upp i början av 1980-talet. 1995 gav RCN och British 

Association for Accident and Emergency Medicine (BAEM) ut rekommendationer om att 

närståendes närvaro vid HLR skulle övervägas och stödjas om det var möjligt. RCN (2002) 

betonar att det är av vikt att det ska vara en erfaren, och för ändamålet tränad sjuksköterska, 

som ska informera och förbereda de närstående innan de visas in i återupplivningsrummet. 

Förberedelsen ska innefatta: 

 information om patientens tillstånd 

 information om vad de kommer att få se, höra, om det går att röra vid patienten 

 beskrivning av patientens utseende, utrustning som används, och tillvägagångssättet 

som används 

 svar på frågor eller bekymmer som uppkommer. 

En av grundreglerna är att sjuksköterskan ska vara avsatt åt de närstående och endast för dem 

under återupplivningen, och de ska inte lämnas ensamma. Socialstyrelsen (2005) betonar att 

en sjuksköterska bör få möjlighet att uppöva sin yrkesskicklighet innan han/hon utför de mest 

krävande arbetsuppgifterna. 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Omvårdnadsforskning visar vikten av att de närstående finns nära patienten, men i en 

livshotande situation som inbegriper HLR kan de närstående anmodas att lämna rummet. För 

att på bästa sätt tillse att även de närstående omhändertas optimalt kan det vara av vikt att 

belysa den erfarenhet sjuksköterskor och närstående har gällande närståendes närvaro vid 

HLR, och huruvida de närståendes och sjuksköterskors uppfattning om närståendes närvaro 

vid HLR överensstämmer eller vitt skiljer sig åt. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors och närståendes uppfattning om och 

erfarenhet av närståendes närvaro vid hjärt- lungräddning på en intensivvårdsavdelning. 

 

METOD 

 

För att belysa och kartlägga ämnet i denna studie valdes forskningsöversikt som metod. Med 

en forskningsöversikt kunde de senaste vetenskapliga resultaten i ämnet närståendes närvaro 

under HLR sammanfattas (Polit & Beck, 2004). Forskningsöversikten ska ge läsaren en 

objektiv sammanfattning av kunskapen i ämnet och visa både överensstämmelser och 

motsägelser, samt erbjuda möjliga förklaringar för motsägelser.  

 

Urvalskriterier 

 

För att inkluderas i studien skulle artiklarna vara primärstudier publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter som använde sig av peer-reviewing. Urvalet begränsades till artiklar publicerade 

från 2001 och framåt. Artiklar skrivna på engelska eller svenska och som behandlade 

närståendes närvaro vid HLR inom intensivvård inkluderades. Urvalet begränsades till att 

gälla endast vuxna patienter. 

 

 

Datainsamling 

 

Sökning efter artiklar gjordes den 20 april 2011. Sökning gjordes i databaserna Cinahl och 

Pubmed, då dessa är omfattande databaser vedertaget använda för att publicera 

omvårdnadsforskning. Sökningsbegränsningar gjordes i enlighet med ovan beskrivna 

urvalskriterier. Sökorden cardiopulmonary resuscitation, resuscitation, witnessed 

resuscitation, family, family presence, relative perception, nurse, nurse perspective, attitude, 

experience, perception och intensive care i olika kombinationer. Artiklar i det valda ämnet 

identifierades genom att först läsa titlarna. Sedan lästes abstract, och därefter kunde artikelns 

relevans för ämnet bedömas.  
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Sökning  i Cinahl 2011-04-20 

 

Antal träffar Antal utvalda 

resuscitation + family presence 73 15 

cardiopulmonary resuscitation + nurse + 

attitude 

30 0 

cardiopulmonary resuscitation + nurse + 

experience 

41 1 

cardiopulmonary resuscitation+ family + 

intensive care 

23 1 

 

relative perception + witnessed resuscitation 0 0 

nurse perspective + witnessed resuscitation 0 0 

resuscitation + nurse + perception 13 0 

resuscitation + family + perception 14 0 

intensive care + witnessed resuscitation 4 0 

 

Sökning  i Pubmed 2011-04-20 

 

 

Antal träffar 

 

Antal nytillkomna 

utvalda 

resuscitation + family presence 84 0 

cardiopulmonary resuscitation + nurse + 

attitude 

44 0 

cardiopulmonary resuscitation + nurse + 

experience 

29 0 

cardiopulmonary resuscitation+ family + 

intensive care 

23 0 

 

relative perception + witnessed resuscitation 2 0 

nurse perspective + witnessed resuscitation 1 0 

resuscitation + nurse + perception 11 0 

resuscitation + family + perception 12 0 

intensive care + witnessed resuscitation 33 1 

 

 

Sökning skedde först via databasen Cinahl. En första sökning med sökorden resuscitation och 

family presence användes och gav 73 artiklar, varav 15 valdes ut. Ytterligare sökning med 

sökorden cardiopulmonary resuscitation, nurse och attitude gav ett resultat på 30 artiklar men 

ingen ytterligare att använda. Sökningen cardiopulmonary resuscitation, nurse och experience 

gav 41 artiklar och en ytterligare valdes ut. Cardiopulmonary resuscitation, family och 

intensive care gav 23 artiklar och en utvald. Sökningen Relative perception, witnessed 

resuscitation respektive sökningen med nurse perspective, witnessed resuscitation gav inga 

träffar.  Sökningarna resuscitation, nurse, perception gav 13 artiklar, ingen ny och 

resuscitation, family, perception gav 14 artiklar och inte någon ny att använda. Slutligen gav 

sökningen med sökorden intensive care och witnessed resuscitation ett resultat på fyra artiklar 

men ingen ny användes.  

 

Kompletterande sökning via Pubmed utfördes samma dag. Sökningen resuscitation och 

family presence gav 84 artiklar, men ingen ny att använda. Intensive care och witnessed 
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resuscitation gav 33 artiklar varav en ny att använda. Relative perception, witnessed 

resuscitation gav 8 artiklar, ingen ny att använda. Sökning utfördes även med nurse 

perspective, witnessed resuscitation och gav 1 artikel, som redan erhållits i en tidigare 

sökning. De övriga kombinationerna av sökord som användes vid sökningen i Cinahl gav 

inget nytt att använda. Totalt gav våra sökningar 18 artiklar som motsvarade kraven på 

relevans. 

 

Databearbetning 

 

Artiklarna granskades och kvalitetsbedömdes utefter ett av Sophiahemmet Högskola 

modifierat ”bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats”, utifrån SBU & SSF (1999) och Willman, 

Stoltz och Batsevani (2006). Resultaten i artiklarna lästes igenom, och bearbetades därefter 

utifrån sjuksköterske- och närstående perspektiv. Bearbetningen skedde först enskilt, med 

efterföljande diskussion via SEO. De arton artiklarna som avsågs att användas i resultatet 

sammanställdes sedan i en matris, bilaga I. 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska forskning grundas på en ingående kännedom om den 

vetenskapliga litteraturen (Nilstun, 2002). Författarna bör alltid följa en god forsknings- och 

dokumentationssed, och inte fabricera eller förvränga vetenskapliga data (Forsberg & 

Wengström, 2008). Studier kommer inte att ignoreras för att resultaten motsäger andra studier 

med mera ”önskvärt” resultat i enlighet med Polit & Beck, (2004). 

 

RESULTAT 

 

Forskningsöversiktens syfte var att belysa sjuksköterskors och närståendes uppfattning om 

närståendes närvaro vid hjärt- lungräddning på en intensivvårdsavdelning. Resultaten 

redovisas under rubrikerna Sjuksköterskans uppfattning om närståendes närvaro vid HLR 

med underrubrikerna Fördelar och nackdelar - ur ett sjuksköterskeperspektiv och Fördelar och 

nackdelar för de närstående ur ett sjuksköterskeperspektiv samt under rubriken Närståendes 

uppfattning om sin närvaro under HLR. 

 

Sjuksköterskans uppfattning om närståendes närvaro vid HLR 

 

Fördelar och nackdelar - ur ett sjuksköterskeperspektiv  

 

McClement , Fallis och Pereira (2009) fann i sin studie att sjuksköterskor upplevde att de 

lättare kunde se personen bakom patienten om de närstående var närvarande vid HLR. Miller 

och Stiles (2009) intervjustudie visade att ha närstående närvarande vid HLR var en 

övervägande positiv upplevelse för sjuksköterskan, och gav sjuksköterskan en möjlighet att 

knyta an till de närstående. Sjuksköterskorna upplevde att de kunde göra skillnad för de 

närstående genom medkänsla och omvårdnad, och de kände sig validerade genom att 

närstående visade uppskattning för deras arbete (Miller & Stiles, 2009). Samples Twibell et 

al. (2008) visade att sjuksköterskor som hade förtroende för sin egen förmåga i HLR 

situationen upplevde fler fördelar och färre risker med närståendes närvaro vid HLR. 

Axelsson et al. (2010) visade att ju mindre erfarenhet sjuksköterskorna hade av närståendes 

närvaro vid HLR desto mer negativa var de till det. Sjuksköterskor som arbetade kliniskt var 

mer negativa till närvaro än de som arbetade med utbildning och arbetsledning. 
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Badir och Sepit (2007) och Günes och Zaybak (2009) visade i sina undersökningar att 

sjuksköterskor uttryckte att närståendes närvaro kunde ha en negativ effekt på 

vårdpersonalens arbete.  McLean et al. (2003) visade att sjuksköterskor uppgav oro för att 

personalen skulle bli stressad av de närståendes närvaro, det skulle innebära extra jobb som 

det kanske inte fanns personal för. Det kunde vara ont om plats, eller allmänt kaotiskt runt 

patienten. Weslien och Nilstun (2003) visade i sin studie att de som var negativa till 

närståendes närvaro uppgav att det kunde bli för stressigt både för de närstående och för 

personalen. McClement et al. (2009) angav att sjuksköterskor beskrev oro för att inte kunna 

prestera tillräckligt väl i närståendes närvaro. Duran, Oman, Jordan Abel, Koziel, och 

Szymanski (2007)) angav att sjuksköterskor uttryckte att de kände prestationsångest och att de 

inte tyckte om att bli iakttagna under återupplivningen. Flera sjuksköterskor kände att 

prestationsångesten resulterade i att det blev en brist på kommunikation i vårdteamet när 

närstående var närvarande under HLR. De ansåg även att brist på kommunikation kunde 

hindra beslutstagande, och hämma undervisning. De närstående kunde tolka denna brist på 

kommunikation som en indikation på inkompetens.  

 

Miller och Stiles (2009) studie visade att sjuksköterskor uttryckte oro för att närstående skulle 

förlora kontrollen och bli aggressiva eller våldsamma. Även Knott och Kee (2005) fann i sin 

intervjustudie att närståendes beteende inne hos patienten var en stor källa till oro, liksom 

Grice, Picton, & Deakin (2003) samt Günes och Zaybak (2009) fann oro för att närstående 

kunde vara störande. Sjuksköterskorna menade att hysteriska anhöriga kunde stjäla fokus från 

patienten. Sjuksköterskorna i studien av Köberich, Kaltwasser, Rothaug och Albarran (2010) 

beskrev tillfällen när närstående som närvarat vid HLR blivit aggressiva och försvårat 

processen. Oro för närståendes reaktioner och beteende angavs av sjuksköterskor även i 

undersökningarna av Duran et al. (2007), McClement et al. (2009) McClenathan, Torrington 

och Uyehara (2002) och MacLean et al. (2003). 

 

Fulbrook, Albarran och Latour (2005), angav i sin studie att många sjuksköterskor trodde att 

det skulle vara svårt att koncentrera sig med närstående närvarande, men endast ett fåtal 

trodde att de närstående skulle vara störande. En övervägande majoritet av sjuksköterskorna 

uttryckte oro för att vårdpersonalen skulle bete sig olämpligt under HLR, och därmed uppröra 

de närstående. Även Mc Centhan et al. (2002) visade att oro fanns för att personal kunde bli 

nervösa av närståendes närvaro. Knott och Kee (2005) visade i sin studie att flera 

sjuksköterskor ansåg att personalens beteende förändrades under HLR med närstående 

närvarande. Det blev tystare på rummet och oro fanns för att någon skulle säga något 

olämpligt. En HLR situation innebär stress även för personal och ibland hanterades den 

verbalt. Axelsson et al. (2010) angav att nästan hälften av sjuksköterskorna trodde att 

personalen kunde få svårt att koncentrera sig på att vårda patienten om de närstående 

närvarade, och 70 procent oroade sig för att personal skulle uttrycka sig olämpligt under 

pågående HLR. McClement et al. (2009) visade att sjuksköterskor oroade sig för att 

personalen skulle använda olämpligt språk eller ett olämpligt beteende pga. den stress det 

innebar att utföra HLR. 

 

I studien av Weslien och Nilstun (2003) uppgav att några av sjuksköterskorna att närstående 

kunde missförstå om någon personal uttryckte sig olämpligt under HLR. I studierna av Günes 

och Zaybak (2009) samt Köberich et al. (2010) ansåg sjuksköterskor att diskussioner mellan 

vårdpersonal och närstående kunde uppstå eftersom de närstående kunde missförstå de 

livräddande åtgärder man kan behöva använda sig av.  
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Köberich et al. (2010) och MacLean et al. (2003) fann i sina studier att ett av de problem som 

oroade sjuksköterskorna var att det kunde bli svårt att upprätthålla sekretessen. Fulbrook et al. 

(2004) fann att majoriteten av sjuksköterskor trodde att sekretessproblem kunde uppstå.  

 

En sjuksköterska intervjuad i studien av Knott och Kee (2005) sade att med närstående 

närvarande förlänger man tiden för HLR för att visa att man gör allt för att rädda patientens 

liv, men riskerar därmed att förlänga patientens lidande . Det ansågs dock att närvaron kunde 

användas som ett verktyg till att få familjen att ta beslut om fortsatt eller avslutad behandling. 

 

Sjuksköterskor i flera studier ansåg att det var viktigt att ha en person avsatt för att stötta de 

närstående (Axelsson et al., 2010; Fulbrook et al., 2005; Grice et al. 2003; Knott & Kee, 

2005;  Köberich et.al., 2010; McClement et al., 2009; MacLean et al.,2003; Oman & Duran 

2010; Weslien & Nilstun, 2003; Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund 2006). Många 

sjuksköterskor uppgav att det var av vikt att bedöma varje fall för sig, och tryckte på vikten av 

att förbereda familjen på vad de skulle se (McLean et al., 2003). I flera studier uttrycktes dock 

att en extra resurs för att ta hand om de närstående inte fanns att tillgå (Axelsson et al., 2010;  

Fulbrook et al., 2005; Knott & Kee, 2005; Köberich et.al., 2010; MacLean et al., 2003). 

 

James, Cottle och Hodge (2011) undersökte de erfarenheter sjuksköterskor haft av att vara 

stödperson för de närstående under HLR.  De ansåg att man inom intensivvård i förväg skulle 

ta reda på de önskemål de närstående hade angående sin närvaro vid HLR och att varje 

situation var unik och skulle så bedömas. Sjuksköterskorna ansåg det viktigt att de närstående 

kom så nära patienten som möjligt utan att vara i vägen. Det uppgavs vara viktigt att 

informera de närstående innan de gick in på rummet, samt fortlöpande kommentera allt som 

hände. Det ansågs vara stödpersonens skyldighet att föra ut närstående som inte klarar 

situationen, även mot deras vilja, om hälsa och säkerhet var i fara. Stöd för stödpersonen 

ansågs vara viktigt, eftersom det kunde vara en svår upplevelse även för sjuksköterskan 

(James et al., 2011). 

 

I Miller och Stiles (2009) intervjustudie beskrev sjuksköterskor hur de kom över de fördomar 

de hade beträffande närståendes närvaro vid HLR, och kom att känna sig trygga i att ha de 

närstående med. Fördomar som beskrevs var att anhöriga skulle störa, risk för anmälningar 

mot vårdpersonal, en ogynnsam psykologisk reaktion för de närstående eller ökad 

känslomässig stress för de närstående. Fördomarna övervanns genom läsning av relaterad 

litteratur, diskussioner med kollegor samt att faktiskt få erfara närståendes närvaro vid HLR.  

 

Baumhover och Huges (2009) undersökte om det fanns någon koppling mellan 

sjuksköterskors andlighet och stöd för närståendes närvaro vid HLR och fann en signifikant 

positiv relation mellan sjuksköterskans andlighet och stöd för närståendes närvaro. 

 

Fördelar och nackdelar för de närstående ur ett sjuksköterskeperspektiv  

 

Duran et al. (2007) visade i sin studie att sjuksköterskor bekymrade sig för vad de närstående 

skulle komma ihåg av den sista tiden av patientens liv. Knott och Kee (2005) uppgav att 

sjuksköterskor uttryckte oro för att det sista kvarvarande minnet de närstående hade av 

patienten var ett omgett av kaos och förvirring. McClenathan et.al. (2002) uppgav att 

sjuksköterskor var oroliga för att de närstående skulle få ett psykologiskt trauma av HLR 

upplevelsen, och sjuksköterskor i studierna av samt Grice et al. (2003), Günes och Zaybak 

(2009), Köberich et.al. (2010) och McClement et al (2009) ansåg att de närstående kunde lida 

men av den svåra situationen. Miller och Stiles (2009) studie visade att några av 
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respondenterna ansåg att vissa ingrepp var alltför otäcka att se för de närstående, såsom 

intubation eller thorakotomi. I de fall närstående inte kan hållas under uppsikt kan de komma 

att riskera skada vid exempelvis en defibrillering (McClement et al., 2009). 

 

Oman och Duran (2010)  fann att de flesta sjuksköterskor ansåg att de närstående 

känslomässigt klarade av att närvara och en majoritet av sjuksköterskorna ansåg att de 

närstående drog nytta av att närvara vid HLR. I flera studier uttrycktesjuksköterskor att en 

stor fördel för de närstående med att närvara under HLR var att de kunde se att allt gjordes för 

deras familjemedlem. Sjuksköterskor ansåg de närstående fick en bättre förståelse för 

återupplivning och att de närstående inte behövde fundera på om allt gjorts för att rädda 

patienten (Axelsson et al., 2010; Grice et al., 2003; McClement et al., 2009; MacLean et al., 

2003; Miller & Stiles, 2009). Även Köberich et.al. (2010) fann att sjuksköterskor ansåg att 

närvaro kunde hjälpa de närstående förstå att ”allt” gjorts för patienten.  

 

Sjuksköterskor uppgav att närståendes närvaro vid HLR kunde hjälpa de närstående att 

besluta att de önskade att HLR skulle avbrytas. En sjuksköterska ansåg att det kunde vara ett 

nästan grymt scenario att göra ”allt” för att försöka rädda liv, men om de närstående var 

närvarande kunde de själva se att räddningsförsöket inte ledde någonstans (Knott & Kee, 

2005; MacLean et al., 2003). Sjuksköterskor ansåg att närvaron hjälpte de närstående att 

acceptera utgången i de fall patienten avled (Miller & Stiles, 2009).  

 

Sjuksköterskor ansåg att de närstående skulle vara hjälpta i sorgeprocessen om de fått närvara 

in i det sista (Axelsson et al., 2010; Fulbrook et al., 2005; Grice et al., 2003; Knott & Kee, 

2005). Närvaro vid HLR gav de närstående en realistisk uppfattning av situationen patienten 

befann sig i och kunde underlätta både sorgeprocessen och ge acceptans för att patienten 

avlidit (Miller & Stiles, 2009; McClement et al., 2009; Weslien & Nilstun, 2003). 

 

Närståendes uppfattning om sin närvaro under HLR 

 

Duran et al. (2007), utförde en studie med syfte att undersöka de närståendes uppfattning om 

sin närvaro under HLR. Av de 65 respondenter som fullföljde undersökningen hade 20 

nyligen varit närvarande med en familjemedlem under återupplivning. Studien visade att de 

närstående tyckte att det var deras rätt att vara närvarande under en familjemedlems 

återupplivning, att de ville bli tillfrågade om möjligheten att deltaga. Grice et al. (2003) 

visade i en studie att knappt hälften av tillfrågade närstående önskade att stanna med patienten 

under återupplivning. Weslien et.al.(2006) utförde en svensk intervjustudie av närstående till 

en patient som genomgått HLR. Alla utom en patient hade drabbats av hjärtstopp utanför 

sjukhus och tagits till akutmottagningen. En patient hade drabbats av hjärtstopp på akuten. Av 

de 17 intervjuade närstående hade två varit närvarande på rummet vid HLR, de övriga 15 

hade placerats att vänta i ett annat rum. Av de 17 patienterna avled 14 under HLR, en avled 

efter 12 timmar, en efter 11 månader och en återgick till normalt liv. De två närstående som 

närvarat tog för givet att de fick vara där. Båda ansåg sig ha gjort det rätta valet genom att 

närvara. Några närstående önskade att de blivit erbjudna att närvara, även om de kanske valde 

att inte göra det. De som inte närvarat ångrade det och hade velat vara där när patienten avled.  

 

Baumhover och Huges (2009) frågade sjuksköterskor om de själva var närstående skulle de 

då föredra att närvara vid HLR, och svaren visade att övervägande delen önskade närvara. 

 

Grice et al. (2003) fann i sin studie att de skäl de närstående angav för närvaro var att det 

skulle ge stöd, att de kunde se att allt gjordes, de ville inte att patienten skulle dö ensam, och 
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dessutom ville några vara deltagande i eventuella beslut att avsluta behandlingen. Weslien et 

al. (2006) och Duran et al. (2007) fann också att de närstående ansåg att deras närvaro kunde 

ge patienten stöd, att patienten inte skulle vilja vara ensam under HLR och behöva avlida 

ensam. I Duran et al.( 2007) uttryckte de närstående att de bättre kunde förstå patientens 

tillstånd om de kunde se att allt gjordes för deras familjemedlem. 

 

Duran et al. (2007) visade att 38 procent av de närstående ansåg att det skulle vara en fördel 

för patienten om de var närvarande. Nio procent ansåg att deras känslomässiga stöd skulle 

vara en fördel för patienten, en deltagare uppgav att hon kunde ge patienten information efter 

HLR, och en deltagare önskade be under återupplivningen. Av de 20 närstående som hade 

närvarat uppgav 19 att det hade varit till nytta för dem, 18 att de skulle göra om det igen i en 

liknande situation. 

 

Weslien et al. (2006) angav de närstående att det varit en fördel för personalen att ha dem där. 

De närstående kunde bistå med information om patienten som personalen annars missat.  

 

Duran et al. (2007) fann att de närstående ansåg att de kunde kontrollera sina känslor och 

handlingar, och att de kunde klara av händelsen med närvaro under HLR känslomässigt. 

Weslien et al. (2006) fann att de närstående var hjälpta av att ha en stödperson närvarande, 

och de uppgav att det var viktigt för att de skulle kunna behålla självkontrollen. 

 

Grice et al. (2003) visade att drygt hälften av de närstående var emot närvaro under 

återupplivning. Skälen de angav mot närvaro var att det skulle bli för plågsamt, och att de var 

oroade för att de skulle hindra eller störa återupplivningsteamet. Enligt Duran et al. (2007) 

ansåg 62 procent av de närstående att deras närvaro under HLR inte var till fördel för 

patienten. 

 

Duran et al. (2007) tillfrågade de närstående om varför de trodde att intensivvårdspersonalen 

bad dem lämna rummet under HLR. Fyrtio procent trodde att det berodde på att de kunde vara 

i vägen, 27 procent trodde att personalen blev oroade för att de skulle störa. Tjugotvå procent 

uppgav att personalen kände att det skulle bli för plågsamt för närstående att stanna, och 11 

procent trodde att personalen oroades för att de närstående skulle lägga sig i patientens 

behandling. Weslien et al (2006) fann att de som inte närvarade ansåg att personalen inte ville 

att de skulle närvara. De ansåg att personalen visste vad som var bäst när de blev visade till ett 

annat rum.  

 

Bland de åsikter som uttrycktes i Weslien et al. (2006) studie nämndes att det är bättre att 

personalen ägnar sig åt att rädda patienten än att ha närstående närvarande. Närstående 

uppgav att de inte ville vara själviska och tvinga sig på för att kanske riskera att vara i vägen. 

Några uttryckte att patienten kanske inte ville att de närstående skulle se dem i den utsatta 

situationen. De fanns också de som uttryckte att närvaro var onödig eftersom patienten var 

medvetslös och hoppet ute. Oro fanns också bland de närstående för att upplevelsen av att 

närvara skulle vara för skrämmande och förfölja dem efteråt. De närstående ansåg att 

personalen var kunnig och visste vad de gjorde, vilket gav de närstående tillit och hopp. De 

fanns på plats ifall patienten skulle återfå medvetandet. De närstående uppgav att de inte 

ansåg att personalen skulle vara rädda för att tala högt, eller oroa sig för att de närstående 

skulle ta illa upp (Weslien et al., 2006). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Anledningen till att författarna valde forskningsöversikt som metod var att författarna inte var 

bekanta med ämnet och ville samla in och belysa den senaste vetenskapliga inhämtade 

kunskapen i ämnet ”närståendes närvaro under HLR” på en intensivvårdsavdelning. Med 

hjälp av de utvalda sökorden besvarades syftet väl, men då väldigt få studier beskrev svenska 

förhållanden kunde en intervjustudie bättre ha besvarat vilka erfarenheter och uppfattningar 

som råder i Sverige. 

 

Alla artiklar var skrivna på engelska. För att minimera risken för feltolkning, då vissa ord kan 

ha fler betydelser, användes översättningsprogram från engelska till svenska, tyda.se, och 

google funktionen ”översätt”.  

 

Artiklarna har granskats och kvalitetsbedömts utifrån Sophiahemmet Högskola modifierat 

”bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats”, utifrån SBU & SSF (1999) och Willman et al.,  

(2006). och eftersom författarna inte tidigare har kvalitetsbedömt artiklar så kan någon atikel 

ha felbedömts. I detta bedömingsunderlag ingår att bedöma huruvida studierna granskats 

etiskt. I 1 av studierna framgår det inte om etisk granskning, eller godkännande från någon 

styrelse har skett. Resultatet från kvalitetsbedömningen framgår i bilaga I. 

 

 

Samtliga artiklar, utom en intervjustudie som beskriver närståendes erfarenhet av HLR på 

akutmottagning i Sverige, behandlar närståendes närvaro vid HLR på IVA. Av de 18 

artiklarna som användes i resultatet så var i 12 av studierna flertalet respondenter 

intensivvårdssjuksköterskor, i 4 var fåtalet respondenter intensivvårdssjuksköterskor. 

En svaghet för studien var att några av de utvalda artiklarna inte enbart behandlade 

intensivvård, utan även sjuksköterskor verksamma inom exempelvis akutmottagningar, 

pediatrisk intensivvård och vårdavdelningar fanns bland respondenterna. De resultat som 

direkt kunde härledas komma ifrån andra verksamhetsområden än intensivvård bortsågs ifrån. 

I de fall pediatriska resultat redovisades uteslöts dessa.  I två av artiklarna var respondenterna 

deltagare i räddningsteam som rycker ut vid hjärtlarm på sjukhus. Författarna bedömde dessa 

två artiklar relevanta eftersom intensivvårdssjuksköterskor ofta deltar i dessa team. Några 

artiklar behandlade förutom närståendes närvaro under HLR även frågor om invasiva 

procedurer, men i de fall det var möjligt har resultaten angående invasiva procedurer bortsetts 

ifrån. Resultat som behandlade svar från läkare användes inte.  

 

Resultatet i artiklarna beskrev likvärdiga teman som både sjuksköterskor och närstående tog 

upp i sina svar, det såg författarna som en styrka i studien, då artiklarnas resulat var lätta att 

jämföra med varandras. Resultaten var svåra att generalisera, eftersom framför allt 

sjuksköterskor hade väldigt olika uppfattningar och erfarenheter i ämnet. 

 

De flesta artiklar kom från USA, en var kanadensisk. Två av artiklarna var turkiska och de 

övriga västeuropeiska. Två av artiklarna behandlade enbart svenska förhållanden, varav den 

ena artikeln var den ovan nämnda intervjustudien. 
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Resultatdiskussion 

 

En majoritet av de sjuksköterskor som tillfrågades var för närståendes närvaro i 

undersökningarna av Baumhover och Huges (2009), Duran et al.(2007), Grice et al. (2003), 

och Samples Twibell et al., (2008). I undersökningarna av Axelsson et al. (2010), Badir och 

Sepit (2007), Fulbrook et al. (2005), Günes och Zaybak (2009), Köberich et al. (2010), och 

McClenathan et al. (2002) gällde ett motsatt förhållande och där var en majoritet av 

sjuksköterskorna negativa till närståendes närvaro vid HLR.  

 

Duran et al. (2007) visar att 38 procent av de närstående trodde att det skulle vara en fördel 

för patienten om de var närvarande. Av deltagarna var det några som trodde att det var deras 

känslomässiga stöd som var till fördel för patienten. Nästan alla som närvarat (19/20) ansåg 

att det hade varit till nytta för dem, och 18 sade att de skulle göra om det igen. Grice et al. 

(2003) visade att knappt hälften av de tillfrågade närstående önskade stanna under 

återupplivning. I Weslien et al. (2006) studie angav de närstående som närvarat under HLR att 

det hade varit en fördel för personalen att de var med, eftersom de kunde bistå med 

information som vårdteamet annars missat. Mitchell och Chaboyer (2010) fann att när 

närstående engagerades i vården av patienten så stärktes också kommunikationen med 

sjuksköterskorna och de närstående kunde lättare relatera till sjuksköterskorna och arbetet de 

utförde. Samma resultat såg även Axelsson et al. (2010); Grice et al. (2003); McClement et al. 

(2009); MacLean et al. (2003); Miller och Stiles (2009) och Köberich et.al. (2010), vars 

studier visade att de närstående får en bättre förståelse för HLR och vad det innebär. Om de 

närstående kan ges möjlighet att vara närvarande under HLR tror författarna att närstående 

slipper funderingar som annars kunde uppstå angående vad som egentligen hände med 

patienten inne på rummet. De kan se att all behandling som är möjlig att ge tillämpas. 

Antonovsky (2005) uppger att om en situation blir begriplig för de närstående kommer de 

lättare hantera den stress det innebär för dem, och KASAM kan sägas vara en teoriram för 

människans bemästring av svårigheter i livet. Om en patient dör under HLR och de 

närstående befinner sig i ett chocktillstånd så är det nödvändigt att sjuksköterskan främjar en 

dynamisk krisutveckling, så att sorgeprocessens faser blir mer hanterbara (Cullberg, 2006; 

Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

För att vården ska bli optimal krävs god relation och kommunikation inom och mellan 

arbetslag och olika vårdare, patienter och närstående (Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2003). 

Även Institute for patient- and family-centered care (2011) förespråkar ett förhållningssätt till 

vård som är förankrad i ett partnerskap mellan vårdgivare, patienter och närstående.  

Sjuksköterskor i Duran et al. (2007) trodde att de närståendes närvaro kunde påverka 

kommunikationen i vårdteamet negativt och att beslutstagande kunde hämmas. Knott och Kee 

(2005) visade att sjuksköterskor ansåg att de närståendes närvaro på rummet förhindrade 

kommunikationen i det vårdande teamet av rädsla för att någon skulle säga något som skulle 

kunna uppfattas som olämpligt. Närstående i Weslien et al. (2006) studie ansåg å andra sidan 

inte att vårdteamet skulle vara oroliga för att tala högt eller oroa sig för att närstående tog illa 

upp. De ansåg att vårdteamet skulle fokusera på att rädda patienten och inte på att de 

närstående var närvarande. 

 

Miller och Stiles (2009) beskrev att ha de närstående närvarande vid HLR gav sjuksköterskan 

en möjlighet att knyta an till dem. Eriksson et al. (2009) beskrev att stöd från vårdpersonalen 

gjorde det möjligt för de närstående att använda både inre och yttre resurser för att hantera 

svårigheten med att ha en nära kritiskt sjuk familjemedlem på IVA. Ett sätt att minska ångest 

inför det första mötet är att förbereda de närstående genom att berätta vad de kommer att få se 
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när de kommer in på rummet (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Rädslan att komma i vägen 

eller orsaka problem kunde komma att hindra de närstående från att närma sig patienten 

(Engström & Söderberg, 2004; Engström et al. 2011; Eriksson et al. 2010; Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). James et al. (2011) fann att sjuksköterskor ansåg det vara viktigt att 

informera de närstående innan de gick in på rummet, samt fortlöpande kommentera allt som 

hände. McKiernan och McCarthy (2010) visade att information som ges kan behöva upprepas 

eftersom det kan vara svårt för de närstående att ta in given information.  

 

Bailey et al. (2010) fann i sin studie att god kommunikation kunde leda till att minska de 

närståendes oro och hjälpa dem att klara av påfrestningen av svår sjukdom i familjen. I flera 

undersökningar uttrycktes dock oro bland sjuksköterskor för hur de närstående skulle agera 

och reagera inne hos patienten (Duran et al. 2007; Knott & Kee 2005; Köberich et al. 2010; 

McClement et al. 2009; MacLean et al. 2003; Miller & Stiles 2009). Grice et al (2003) fann 

att drygt hälften av de tillfrågade närstående var emot närvaro. Skälen var att det skulle bli för 

plågsamt, och att de var oroade för att de skulle hindra och störa återupplivningsteamet. 

 

Författarnas erfarenhet av närstående på IVA säger att det är högst individuellt hur de 

närstående vill ha det. Några tar självklar plats inne hos patienten medan andra knappt vågar 

sig in i rummet. Likaså är det individuellt bland närstående hur de tar emot information, och 

hur informationen ges av sjuksköterskan. Individuell information bör ges till varje närstående 

på en nivå där de förstår, så de kan ta till sig informationen. Informationen bör kanske inte 

vara så detaljerad kring de parametrar som visas på de övervakningsskåp som en 

intensivvårdspatient är uppkopplad till. Det händer att de närstående blir fixerade vid 

apparaturen, och därför blir extra oroliga om de ser att t ex siffrorna för blodtrycket går upp 

och ner frekvent. Gulbrandsen och Stubberud (2009) uppgav att det är av vikt att de 

närstående blir trygga med vissheten om att sjuksköterskan klarar av vårdprocedurerna, 

behandlingen, och utrustningen som används, annars kan de närstående ta på sig ett för stort 

ansvar, och kontrollera behandlingen och utrustningens olika parametrar. Om sjuksköterskan 

ser att närståendes copingstrategi inte räcker till kan annan profession kontaktas, såsom 

kurator eller sjukhuspräst.  

 

Engström och Söderberg (2004) visade i en studie, som gjordes för att beskriva de 

erfarenheter närstående till intensivvårdspatienter haft, att det de närstående ansåg det vara 

viktigt var att få vara hos patienten och att få beröra patienten på sätt de vet att de uppskattar. 

De närstående i Duran et al. (2007) studie ansåg att det var en rättighet att få närvara vid 

HLR. De önskade bli tillfrågade och själv få välja om de ville vara närvarande. I andra 

undersökningar uttryckte sjuksköterskor oro för att det skulle kunna bli allt för svårt för de 

närstående att närvara och att de skulle kunna lida men av upplevelsen (Köberich et.al., 2010; 

McClement et al, 2009; McClenthan et al., 2002). Weslien et al. (2006) uppgav att de 

närstående uttryckte oro för att händelsen skulle vara för skrämmande för dem, och förfölja 

dem efteråt. Motsatsen visade i Duran et al. (2007) som fann att de närstående ansåg att de 

kunde kontrollera sina känslor och handlingar, och att de kunde kontrollera händelsen att vara 

närvarande under HLR känslomässigt.  

 

De flesta patienter som var i behov av HLR på intensivvårdsavdelningar i Sverige avled under 

behandlingen och patienten riskerade därmed att dö utan att ha de närstående närvarande 

(Herlitz, 2010). Sjuksköterskor i flera studier ansåg att de närstående skulle vara hjälpta i 

sorgeprocessen om de fått närvara in i det sista, och att patienten då inte behövt vara utan sina 

närmaste i dödsögonblicket (Axelsson et al., 2010; Grice et al., 2003; Knott & Kee, 2005). 

Grice et al. (2003) visade att de närstående inte ville att patienten skulle dö ensam. Även 
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Weslien et al. (2006) och Duran et al. (2007) fann att de närstående inte ville att patienten 

skulle vara ensam under HLR och behöva avlida ensam. Den erfarenhet författarna har säger 

att sjuksköterskor i största möjliga mån försöker tillse att närstående finns närvarande i den 

händelse att en patient avlider, men i de fall patienten avlider under pågående HLR är 

närstående ofta placerade i något angränsande rum. 

 

Författarna anser att omvårdnaden av närstående i kritiska situationer kräver att 

sjuksköterskan har god kännedom om, och en grundförståelse för hur existentiella kriser 

uppkommer och hanteras.  Vidare anges i riktlinjer (RCN, 2002) att de närstående bör 

erbjudas att närvara under HLR, och att en erfaren sjuksköterska tilldelas uppgiften som 

stödperson under tiden processen pågår, och även efteråt för att ges tillfälle att ställa frågor 

och få svar på frågorna. Duran et al. (2007) och Samples Twibell et al. (2008) visade att ju 

mer erfarenhet sjuksköterskorna fick genom att ha låtit närstående närvara, desto mer 

bekväma blev de i sin roll, och desto mer fördelar uppfattades generellt. 

 

Weslien et a.l (2006) visade att de närstående som inte närvarat under familjemedlemmens 

återupplivning hade ångrat det, och hade velat vara där när patienten avled. Mitchell och 

Chaboyer (2010) såg i sin studie att de närstående kunde slitas mellan hjälplöshet och behovet 

att vara till nytta. När de närstående inbjöds att delta i vården av patienten kunde de för sig 

själva visa att de brydde sig om.   

 

Grice et al. (2003) fann att några av de närstående ville delta i eventuella beslut att avsluta 

behandlingen. Läkaren i vårdteamet kan besluta att återupplivning ska upphöra om den 

bedöms vara meningslös (SFAI, 2007). Vården ska i största möjlighet genomföras i samråd 

med patienten, och om det inte är möjligt i samråd med patientens närstående (Hulting et al., 

2010; Ågård et al., i.d.). Författarna anser att HLR situationen är etiskt komplicerad pga. 

svårigheten att efterhöra patientens samtycke i en situation som har lett till HLR. Frågan bör 

kanske väckas i ett tidigare skede om så befinns vara möjligt. James et al. (2011) visade att 

sjuksköterskor ansåg att man inom intensivvård i förväg skulle ta reda på de önskemål de 

närstående hade angående närvaro vid HLR.  

Med den ökade medicinska kompetens vi idag har, kan omfattande vårdinsatser leda till att 

patientens lidande förlängs (SFAI, 2007). En risk med att ha närstående närvarande kan då bli 

att HLR kanske pågår längre än det i annat fall hade gjort, och att HLR-processen pågår för de 

anhörigas skull (Knott & Kee 2005). 

 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) anges det att sjuksköterskan ska ha förmåga 

att kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Vidare ska sjuksköterskan ha en dialog med patient och/eller närstående, och 

ge stöd och vägledning för att möjliggöra att delaktigheten i vård och behandling blir optimal 

(Socialstyrelsen, 2005). Författarna anser, i likhet med flertalet av de granskade studierna och 

rekommendationerna från RCN (2002), att en stödperson för de närstående är en förutsättning 

för att närståendes närvaro vid HLR ska kunna bli verklighet (Axelsson et al., 2010; Fulbrook 

et al., 2005; Grice et al., 2003; Knott & Kee, 2005;  Köberich et.al., 2010; McClement et al., 

2009; MacLean et al., 2003; Weslien & Nilstun, 2003; RCN, 2002). Författarna anser också 

att stödpersonen har en viktig uppgift i att se till att de närstående inte far illa, eftersom det är 

förenat med livsfara att vidröra en patient vid defibrillering. Det är viktigt att de närstående 

blir informerade och får kunskap om riskerna med att vara närvarande under HLR. Weslien & 

Nilstun (2003) angav att stödpersonen behöver utbildning.  
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Författarna anser även att det är av vikt att sjuksköterskan har god kännedom om KASAM. 

Dess komponenter har stor relevans för hur en människas livsvärld kan tolkas. Enligt 

Antonovsky (2005) är meningsfullhet den viktigaste och den motiverande komponenten i 

KASAM, utan denna komponent leder varken hanterbarhet eller begriplighet till en hög 

känsla av sammanhang. De centrala begreppen för patient- och närstående centrerad vård 

(2011) respekt, värdighet, informationsutbyte, deltagande och samverkan anser författarna 

kan sammanfatta ett önskvärt förhållningssätt till närståendes närvaro vid HLR inom 

intensivvård. 

 

SLUTSATS 

 

Sjuksköterskor förefaller inte enade i sin uppfattning om närståendes närvaro vid HLR, då 

ungefär hälften är för, och hälften mot närståendes närvaro vid HLR i de studier som 

granskats. De närstående tycks vara mer enade i uppfattningen att de vill närvara vid HLR. 

Här skiljer sig dock de svenska närstående från övriga genom att de förefaller förlita sig på att 

professionen vet vad som är bäst för dem.  

 

En uppfattning de allra flesta sjuksköterskor verkar dela, som även RCN, (2002) och 

organisationerna European Federation of Critical Care Nursing Associations (EFCCNA), 

European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC), och European Society 

of Cardiology Council on Cardiovascular Nursing och Allied Professions (CCNAP) (2007) i 

sitt gemensamma ställningstagande rekommenderar, är att en stödperson bör vara tillgänglig i 

de fall närstående ska närvara vid HLR. Alla situationer är unika, och personer reagerar olika. 

Med en stödperson tillgänglig finns möjlighet att utvärdera situationen kontinuerligt, med en 

lyhördhet för de närståendes önskemål och behov. 

 

Det är hittills mycket sparsamt forskat på ämnet närståendes närvaro vid HLR inom 

intensivvård i Sverige. Intressant skulle vara att se hur intensivvården i Sverige hanterar 

frågan idag. Det kunde också vara av intresse att undersöka svenska sjuksköterskors 

erfarenheter och uppfattningar om närståendes närvaro under HLR, genom intervjuer eller 

enkäter till intensivvårdssjuksköterskor på sjukhus i landet.  
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Författare      
År               
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 
Axelsson Å.B., 

Bengt Fridlund,B., 

Moons, P., 

Mårtensson, J., 

Scholte op Reimer, 

W., Smith, K., 

Strömberg, 

A.,Thompson, D.R., 

Norekvål, T.M. 

(2010)           

Sverige m.fl. 

European 

cardiovascular 

nurses' experiences 

of and attitudes 

towards having 

family members 

present in the 

resuscitation room 

Syftet var att undersöka 

kardiologsjuksköterskors 

erfarenheter och attityder 

till familjenärvaro vid HLR 

på vuxna patienter 

beträffande vad beträffar 

beslutsfattande, under 

processen och utkomsten, 

samt om det fanns 

skillnader i attityder 

beroende på land, 

erfarenhet, roll och 

arbetsplats 

 

Enkät utdelad till 

sjuksköterskor vid fyra 

kardiologiska 

konferenser i fyra 

länder 2007 

n=411 Resultatet visade att ju mindre erfarenhet ssk hade, desto mer             

negativa var de till närståendes närvaro. Hälften av ssk ansåg att     

närstående skulle störa, eller försvåra teamets koncentration under             

hlr-processen. Merparten uppgav oro för att någon skulle säga                

något olämpligt. De flesta ansåg att en personal ska vara avsatt för               

att stödja familjen. De flesta ssk angav att familjenärvaro visar att             

teamet hade gjort allt de kunde för patienten. Hälften uppgav att                  

det skulle vara meningsfullt för familjen att dela den sista tiden                

med patienten, och att närvaroskulle hjälpa familjen i                 

sorgeprocessen om patienten dog.  

 

P 

I 

Badir. A., Sepit. D.            

(2007)             

Turkiet 

Family presence 

during CPR: A study 

of the experiences 

and opinions of 

Turkish critical care 

nurses. 

Syftet var att undersöka 

vad turkiska intensivvårds-

sjuksköterskor hade för 

åsikter och erfarenheter av 

närståendes närvaro under 

HLR.  

Frågeformulär n=278     

(131) 

Resultatet visade att de flesta av deltagarna hade negativ 

erfarenhet av närståendes närvaro. Majoriteten ansåg inte att 

närstående skulle närvara. 73 % ansåg inte att närståendes 

närvaro skulle vara till fördel för patienten. Mer än hälften ansåg 

inte att närståendes närvaro skulle vara ett stöd i sorgeprocessen.  

P 

I 

Baumhover, N., 

Hughes, L.      

(2009)               

USA 

Spirituality and 

support for family 

presence during 

invasive procedures 

and resuscitations in 

adults. 

Syftet var att undersöka 

samband mellan 

vårdgivares andlighet och 

stöd för närståendes 

närvaro vid invasiva 

procedurer och HLR. 

 

Enkätstudie bland 

läkare, läkarassistenter 

och sjuksköterskor vid 

ett sjukhus i sydvästra 

USA 

n=108         

(7) 

Resultatet visade att 96 % av ssk hade erfarenhet av närståendes 

närvaro och 58% ansåg att patienten hade rätt att ha närstående 

närvarande vid HLR. Ett starkt positivt samband sågs mellan 

andlighet och stöd för närvaro. Majoriteten av ssk önskade att få 

vara närvarande under HLR om de själva skulle vara närstående. 
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Duran, C.R., Oman, 

K.S., Jordan Abel, 

J., Koziel, V.M., 

Szymanski, D. 

(2007)               

USA 

Attitudes toward and 

beliefs about family 

presence: A survey 

of healthcare 

providers, patients´ 

families and patients. 

Syftet var att beskriva och 

jämfora uppfattningar och 

attityder om 

närståendenärvaro vid HLR 

hos vårdpersonal 

(sjuksköterskor, läkare), 

patienter och närstående. 

Enkät för att samla in 

kvantitativa data och 

kvalitativa 

kommentarer vid 5 

IVA och en 

akutmottagning på ett 

sjukhus i Denver, 

Colorado. 

Vårdpersonal

202          

(893)     

Patienter     

62              

(3) 

Närstående 

72              

(1) 

 

Resultatet visade att vårdpersonal generellt var positiva till 

närståendes närvaro vid HLR. Vårdpersonal uppgav oro för att 

teamet skulle få problem med utförandet under HLR med 

närstående närvarande, att det skulle bli svårt att kommunicera, 

samt att de närstående kunde bli traumatiserade. Närstående 

ansåg att de hade rätt att närvara. Att se skulle hjälpa dem att 

förstå. 19 st. hade varit närvarande och upplevt det positivt. 

Endast en ville inte göra om det igen.  

 

P 

I 

Fulbrook, P., 

Albarran, J.W., 

Latour, J.M.    

(2005)                 

UK (Europa) 

A European survey 

of critical care 

nurses´ attitudes and 

experiences of 

having family 

members present  

during 

cardiopulmonary 

resuscitation. 

 

Syftet var att undersöka 

erfarenheter och attityder 

hos 

intensivvårdssjuksköterskor 

angående familjenärvaro 

vid HLR. 

Enkät under EfCCNAs 

konferens i Paris 2002 
n =235   

(105) 

Resultatet visade att en majoritet var positiva tll närstående 

närvaro vid HLR. Oro uppgavs för att HLR-teamet skulle få 

svårt att koncentrera sig på patienten. De flesta uppgav att 

närvaro kunde medföra sekretessproblem, och oro för att HLR-

teamet skulle uttrycka sig opassande, och att missförstånd kunde 

uppstå. Få ansåg att närstående skulle vara störande. Majoriteten 

ansåg att en stödperson skulle ta hand om närstående. Många 

ansåg att  närvaro skulle hjälpa i sorgeprocessen om patienten 

dog. 

P 

I 

Grice, A.S., Picton, 

P., Deakin, C.D.S. 

(2003)          

England 

Study examining 

attitudes of staff, 

patients and relatives 

to witnessed 

resuscitation in adult 

intensive care units. 

Syftet var att undersöka 

vad läkare och 

sjuksköterskor har för 

uppfattning om närståendes 

närvaro under 

återupplivning, patienters 

och närståendes krav på 

närvaro vid återupplivning 

samt deras upplevelser av 

fördelarna. 

Enkät. Läk 

25  

Ssk 

25  

Pt/närst 

55 

Resultatet visade att 66 % av sjuksköterskorna var för 

närståendes närvaro under återupplivning. De flesta ssk tyckte 

att närstående bör ha en personal avsedd för känslomässigt stöd 

under HLR. Fördelar som sågs var bla att närstående ser att allt 

görs, de får stöd i sorgeprocessen, bättre förståelse för vad som 

pågår. Nackdelar var att de närstående kunde bli stressade, att de 

kunde störa, att de kunde få ett dåligt sista intryck och att teamet 

kunde bli negativt påverkade.  De närstående ansåg att de kunde 

ge stöd, de ville se att allt som var möjligt gjordes, och de ville 

inte att patienten skulle dö ensam. Många av de närstående 

önskade inte närvara under återupplivning. En del kände att det 

skulle bli för stor påfrestning, och de var oroliga för att de skulle 

störa återupplivningsprocessen.  

P 

II 

Günes, Ü., Y., 

Zaybak, A.     

(2009)           

A study of Turkish 

critical care nurses´ 

perspectives 

Syftet var att återupprepa 

Fulbrook et al. (2005) och 

Badir och Sepit (2007) för 

Enkäten utformad av 

Fulbrook et al. (2005) 

användes. 

n =135   

(120) 

Resultatet visade att 10,4 % ansåg att närstående alltid skulle 

erbjudas möjligheten att närvara vid HLR. De allra flesta angav 

att närstående inte skulle förstå situationen och störa HLR-
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Turkiet regarding family- 

witnessed 

resuscitation. 

att fastslå de erfarenheter 

och attityder 

intensivvårdssjuk-

sköterskor i Izmir har 

angående 

närståendenärvaro vid 

HLR. 

teamet. De flesta ansåg att det skulle vara en alltför traumatisk 

upplevelse för närstående, att teamet skulle få svårt att 

koncentrera sig på uppgiften, och att närstående skulle lida men 

av att närvara vid HLR. 

 

 

II 

James, J. Cottle, E., 

Hodge, D.       

(2010)               

USA 

 

Registered nurse and 

health care 

Chaplains 

experiences of 

providing the family 

support person role 

during family 

witnessed 

resuscitation. 

Syftet var att undersöka 

vilka erfarenheter 

sjuksköterskor och 

sjukhuspräster har 

angående att vara 

stödperson för närstående 

som närvarar vid HLR. 

En fenomenologisk 

studie med 

djupintervjuer utförda 

utanför sjukhuset 

4 ssk            

3 präster 

Resultatet visade att olika teman framkom:                                    

1. Bedömning av situationen.                                                        

2. Hantera valet att närvara eller inte: avlägsnande av de 

närstående sågs som en nödvändighet när säkerheten var hotad 

eller om det blev för stressande för dem.                                       

3. Vara nära men inte i vägen: att de närstående var nära och 

hade möjlighet att röra vid patienten.                                                                 

4. Kommunikation/information: förberedelse för vad som 

kommer att hända och fortlöpande information om vad som 

pågår.                                                                                               

5. Stöd: stöd är nödvändigt för att utföra denna roll. Trots stor 

erfarenhet var det en svår roll att vara stödperson. 

  

K 

I 

Knott, A., Kee, 

C.C.(2005)              

USA 

Nurses´ beliefs about 

family presence 

during resuscitation. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors attityder till 

och erfarenheter av 

närståendenärvaro vid 

HLR. 

Intervjustudie bland 

sjuksköterskor som alla 

deltagit i HLR där 

närstående närvarat. 

n =10  

(0) 
Resultatet visade 4 teman som uppkom:  

1. Villkor för närvaro: den plötsliga händelsen och flera 

omständigheter kring hur familjen uppträdde vid sängkanten 

påverkade sjuksköterskornas beslut att inkludera familjen.           

2. Tvinga närstående att ta beslut: nn kan användas som ett 

verktyg för att få familjer att besluta om att fortsätta eller 

upphöra behandlingen.                                                                                  

3. Vara iakttagen: personalen betedde sig annorlunda med 

familjen närvarande.                                                                                     

4. Effekten av närvaro på närstående: positivt att se att allt 

gjordes som kunde göras. Hjälp i sorgeprocessen. Det ansågs 

viktigt med en utsedd stödperson för de närstående. 

  

K 
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Köberich, S., 

Kaltwasser, A., 

Rothaug, O., 

Albarran, J.     

(2010)        

Tyskland 

Famliy witnessed 

resuscitation- 

Experience of 

German intensive 

care nurses 

Syftet var att undersöka 

tyska iva ssk inställning till 

och erfarenhet av 

närståendes närvaro vid 

HLR. 

Enkät riktad iva 

sjuksköterskor 

n=166    

(228) 

Resultatet visade att av de flesta respondenter med erfarenhet av 

HLR hade negativa erfarenheter och tyckte inte närstående 

skulle erbjudas att närvara. Majoriteten trodde närstående lättare 

skulle förstå om de fick närvara men oro uttrycktes för att de 

närstående inte skulle förstå. Oro fanns för att sekretess skulle 

bli svår att upprätthålla. De flesta uttryckte att behov av en 

stödperson finns. 

 

P 

II 

MacLean, S., 

Guzzetta, C., White, 

C., Fontaine, D. 

Eichhorn, D., 

Meyers, T., Désy, P.    

(2003) 

USA 

Family Presence 

During 

Cardiopulmonary 

Resuscitation and 

Invasive Procedures: 

Practices of Critical 

Care and Emergency 

Nurses. 

Syftet var att identifiera 

riktlinjer, preferenser och 

arbetssätt hos iva och akut 

ssk relaterat till närståendes 

närvaro och invasiva 

procedurer. 

En enkät 

intensivvårdssjuksköter

skor, 

akutsjuksköterskor. 

n =984 Resultatet visade att sjuksköterskor kände oro bl a för att 

personal kunde bli stressad av de närståendes närvaro. Oro 

uttrycktes för de närståendes ev. reaktioner, men man trodde att 

närvaro kunde hjälpa de närstående förstå situationen. Oro fanns 

för att sekretess inte kunde upprätthållas. Det ansågs viktigt att 

en person avsattes för att stötta de närstående 

P 

II 

McClement, S.E., 

Fallis, W.M., 

Pereira, A.  

(2009)  

Canada 

 

 

Family presence 

during resuscitation: 

Canadian critical 

care nurses´ 

perspectives 

Syftet var att kvalitativt 

belysa frågor som 

framkommit I en större 

kvantitativ enkät. 

Respondenter erbjöds 

att kvalitativt 

kommentera sina svar 

om personlig eller 

professionell erfarenhet 

av närståendes närvaro 

vid HLR. 

 

n = 242  

(208) 

 

Resultatet delades in under 4 teman:  

1. Upplevda fördelar för närstående: t ex närstående kunde 

själva se HLR-teamets omfattande arbete med patienten. 

2. Upplevda risker för närstående: t ex de kunde bli 

traumatiserade; fara vid defribillering.  

3. Upplevda fördelar för vårdpersonal: t ex de såg människan 

bakom patienten. Familjen kunde mer acceptera ett avbrytande 

av HLR.  

4. Upplevda risker för vårdpersonal: t ex att de närstående störde 

eller hindrade HLR-teamet från att utföra sina uppgifter.  

 

K 
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McClenathan, B.M., 

Torrington, K.G., 

Uyehara, C.F.T. 

(2002)  

USA 

Family member 

presence during 

cardiopulmonary 

resuscitation: A 

survey of US and 

International Critical 

Care professionals. 

Syftet var att undersöka om 

intensivvårdspersonal 

stöder riktlinjen att 

närstående bör få närvara 

vid HLR. 

Enkätundersökning 

utförd vid International 

Meeting of the 

American College of 

chest physicians i San 

Fransisco 2000. 

n= 592  

(38) 
Resultatet visade att 57 %  (n=28) av ssk var emot närstående 

närvaro. Skälen man uppgav för att inte tillåta närvaro var: 

traumatiskt för den närstående, HLR-teamet skulle bli nervösa 

för att de närstående tittade på, oro för att de närstående skulle 

störa HLR-teamet. 
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Miller, J.H., Stiles, 

A.  

(2009)  

USA 

Family presence 

during resuscitation 

and invasive 

procedures: The 

nurse experience. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors upplevda 

erfarenheter av 

närståendenärvaro vid 

HLR.  

Fenomenologisk 

intervjustudie av 

sjuksköterskor med 

erfarenhet av 

närstående närvaro vid 

HLR. 

n =17  

(0) 
Resultatet visade att 4 teman med undergrupper framkom:  

1. Ssk angav att det var positivt med närvaro för att de kunde 

möta familjens behov, och svara på frågor.  

2. Närstående blev mer engagerade under processen, och 

uttryckte uppskattning. De fick en bättre förståelse om de 

närvarat och blev hjälpta i sorgeprocessen om patienten avled. 

3. Ssk överkom slentrianmässigt tänkande om hur närstående 

skulle uppträda under HLR, som det är skildrat i litteraturen.  

4. Närma sig familjen försiktigt. Ssk uppgav att det kan vara 

svårt att bedöma vilka närstående som klarar av att delta under 

pågående HLR. Oro uttrycktes för att de närstående kunde 

förlora kontrollen. 

  

K 
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Oman, K.S, Duran, 

C. R  C.R.  

         (2010)  

         USA 

 

Health care 

providers’ 

evaluations of family 

presence during 

resuscitation. 

Syftet var att utvärdera 

närståendes närvaro vid 

HLR. 

Enkät till personal som 

deltagit vid HLR där 

närstående varit 

närvarande. 

n =134  

(69) 
Resultatet visade att de flesta respondenterna ansåg att närstående  

hade fördelar av att närvara, och att de inte ansågs störa under  

HLR. Över hälften angav att de närstående kunde klara av  

situationen känslomässigt. Viktigt att ha en person avsatt för att  

stödja de närstående. 

 

P 
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Samples Twibell, 

R., Siela, D., 

Riwitis, C., 

Wheatley, J., Riegle, 

T., Bousman, D., 

Cable, S., Caudill, 

P., Harrigan, S., 

Hollars, R., 

Johnson, D., Neal, 

A.  

(2008)  

USA 

Nurses´ perceptions 

of their self-

confidence and the 

benefits and risks of 

family presence 

during resuscitation. 

Syftet var att undersöka 

demografiska variabler, 

uppfattningar om ssk 

självförtroende, risker och 

fördelar med närvaro i en 

stor grupp av ssk från olika 

avdelningar på ett sjukhus, 

och att undersöka 

skillnader i uppfattning hos 

sjuksköterskor med och 

utan erfarenhet av 

närståendes närvaro under 

HLR. 

 

Enkätundersökning till 

ssk på Ball Memorial 

Hospital i Muncie, 

Indiana. 

n =375  

(127) 
Resultatet visade att något fler fördelar än nackdelar sågs. De 

flesta ssk hade ganska högt självförtroende när det gäller att 

vårda patienter och deras närstående under HLR. Ssk med 

erfarenhet av närvaro såg fler fördelar och färre risker med 

närvaro än de ssk som inte hade erfarenhet av det.  
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Weslien M., 

Nilstun, T.  

(2003)  

Sverige 

 

 

  

Family presence 

during CPR- the 

experiences and 

attitudes of code 

team members. 

Syftet var att undersöka 

attityder och erfarenheter 

som svenska 

”hjärtlarmsgrupper” har av 

familjenärvaro vid HLR. 

Enkätundersökning till 

läkare och 

sjuksköterskor vid 

Universitetssjukhuset i 

Lund 

SSK  

89  

(18)  

Läk  

86          

(21) 

Resultatet visade att 39 ssk hade erfarenhet av att närstående 

närvarat under HLR. Det ansågs viktigt att en personal var 

avsatt att ta hand om de närstående. De som var negativa till 

närståendes närvaro uppgav risk för stress för både personal och 

närstående. Risk ansågs finnas för att de närstående kunde 

missförstå personal under HLR, men det uppgavs att de 

närstående kunde få en realistisk uppfattning om HLR-

processen.  
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Weslien, M., 

Nilstun, T., 

Lundqvist, A., 

Fridlund.  

(2006)  

Sverige 

 

 

Narratives about 

resuscitation – 

Family members 

differ about 

presence. 

Syftet var att belysa 

familjemedlemmars 

erfarenheter och 

synpunkter på att vara 

närvarande under tiden en 

närstående får hjärt- och 

lungräddning 

Intervjustudie. n= 17 Resultatet visade att de närstående var rädda för att störa 

personalen i återupplivningsförsöket och att de inte kunde hjälpa 

till. De uppgav att de trodde att patienten hade velat att de 

stannade, och att patienterna kände sig tryggare. Närstående var 

rädda för att vara i vägen, det viktigaste var att patienten fick 

bästa möjliga vård. De uttryckte en önskan om att erbjudas att 

närvara. De närstående som inte varit närvarande (n=15) trodde 

att personalen var emot familjenärvaro under HLR. De som 

stannat (n=2) tog för givet att det tilläts närvaro under HLR. Det 

ansågs viktigt med en personal avsatt som stöd för de 

närstående. 

 

K 

I 

 


