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SAMMANFATTNING 

 

Diskussioner kring närståendes möjligheter att närvara när en patient genomgår ett akut 

omhändertagande startade redan under 1980-talet och det råder än idag olika meningar i 

frågan. Mycket forskning har bedrivits för att belysa vårdpersonalens tankar kring och 

reaktioner på närståendenärvaro men patienten själv och närstående kommer inte till tals i 

frågan i samma utsträckning. Patientlagen som trädde i kraft 2015 syftar till att stärka 

patientens ställning och i lagen lyfts närståendes roll som informationsbärare fram när det 

gäller patient som inte själv kan tala för sig. Under ett akut omhändertagande är patienten 

själv inte alltid i stånd att förmedla information till personal och eventuell medföljande 

närstående spelar en viktig roll. 

 

Syftet med detta arbete var att belysa närståendes upplevelse av att befinna sig i det rum där 

det pågår hjärt-lungräddning eller annan medicinsk intervention av livräddande karaktär.  

 

En litteraturöversikt valdes som metod för att svara på syftet och frågeställningarna. 

Vetenskapliga artiklar sökets i databaserna Pubmed, Cinahl, PsykINFO och Swemed+.  

17 artiklar inkluderas, dessa sammanställdes efter genomgången kvalitetsgranskning i en 

matris. 

 

Resultatet visar att närvaro vid ett akut omhändertagande väcker många motstridiga känslor 

hos närstående men resultatet visar att en majoritet önskar få möjlighet att närvara när en 

närstående är kritiskt sjuk och att de som har erfarenhet av närståendenärvaro skulle välja att 

närvara om situationen uppstår igen. Fyra tema träder fram oro för den närstående, oro för att 

vara i vägen, önskan att få vara med, samt rädsla för att vara med. 

  

Slutsatsen var att det finns stark önskan hos många närstående att få möjlighet att närvara när 

en patient är föremål för ett akut omhändertagande. Det kan vara en skrämmande och 

känslomässigt påfrestande situation där den närstående slits mellan olika motstridiga känslor. 

 

Nyckelord: närstående, närvaro, behov, erfarenhet, kritiskt sjuk, hjärt-lungräddning,  
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INLEDNING 

 

När och hur närstående blir vittnen till ett akut omhändertagande varierar, kanske är det i 

samband med ett akut insjuknande i hemmet, i ambulansen på väg in till sjukhuset, eller 

senare under pågående behandling. Hur en närstående reagerar påverkas av bakgrundsfaktorer 

som personalen i akutrummet endast har begränsad kunskap om och närståendes närvaro i 

akuta situationer kan väcka känslor hos inblandad vårdpersonal. Förhoppning är att detta 

arbete skall vara ett bidrag till en ökad förståelse hos sjuksköterskor kring närståendes 

upplevelser av akuta situationer, och att denna ökade förståelse kan användas för att bättre 

kunna stötta såväl närstående som kolleger.  

 

BAKGRUND 

Historik 

Sjukvården har inte alltid varit öppen för närståendes närvaro eller deltagande. Det var först 

på 1960-talet som vården började tillåta att fäderna var med vid förlossningen och så sent som 

på slutet av 1970-talet var det inte helt självklart att föräldrarna tilläts besöka sina barn som 

var inlagda på sjukhus (Käll, 2013; Waldenström, 2007). I dag ser vi föräldrars och blivande 

föräldrars närvaro som en självklarhet och föräldrarna ses som en aktiv part i vårdandet 

(Hallström, 2009).  På 1980-talet kom de första diskussionerna med närståendes närvaro i 

akutrummet efter två händelser vid Foote Hospital i Michigan, USA. I det första fallet rörde 

det sig om en närstående som medföljde i ambulans till sjukhuset och sedan vägrade lämna 

akutrummet, den andra händelsen rörde en polisman som blivit skjuten och där närstående 

bad att få träffa den skadade en kort stund och fick så göra i sällskap av en sjukhuspräst. När 

dessa händelser utvärderades fann utredarna att närstående hade upplevt det positivt att få vara 

med och utformade lokala riktlinjer för närståendes närvaro i akuta situationer (Demir, 2008). 

  

År 1993 publicerade Emergency Nurses Association (ENA) som första professionella 

organisation riktlinjer rörande närståendes närvaro i akutrum (MacLean et al., 2003, Walker, 

2005) och 1996 följde the Resuscitation Council UK (RCUK) efter (Boucher, 2010; Walker, 

2005). Idag tas ämnet upp inom ENAs traumautbildning för sjuksköterskor TNCC (Trauma 

Nursing Core Corse) i ett utbildningskapitel som berör psykosociala aspekter vid trauma 

(Manual, grundkurs i TNCC, ENA, 2007). Sedan 2000-talet finns det inskrivet i Svenska 

HLR-rådets riktlinjer att ”Närstående bör få möjlighet att närvara under HLR om de så önskar 

under förutsättning att behandlingen av patienten inte påverkas negativt”(Svenska HLR-rådet, 

2013).  Begreppet närstående innefattar familj, släktingar, partner eller någon som patienten 

väljer att ha med (Morse & Pooler, 2002). 

 

Patientlagen 

Den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 har som syfte att stärka och 

tydliggöra patientens ställning. Den verkar även för att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Lagen stärker patientens rätt till information och stöder 

närståendes roll när det gäller att erhålla information i patientens ställe när så behövs och 

närståendes möjligheter att medverka vid vård och behandling. Information ska lämnas 

skriftligen om det behövs eller om mottagaren begär det (Patientlag, SFS 2014:82). 
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Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård utgår från individen och dennes upplevelse och behov. Den 

personcentrerade vården tar hänsyn till hela människan och utgår från ett holistiskt synsätt. 

Patientens egen berättelse är här en hörnsten i ett partnerskap som upprättas mellan patient 

och vårdpersonal. Vid ett akut omhändertagande kan den närståendes roll vara att helt eller 

delvis bidra till patientens berättelse. Personalens förmåga att lyssna till patient och/eller 

närstående är viktig även vid det hastiga möte som ett akut omhändertagande innebär och kan 

utgöra grund för planering och genomförande av såväl den akuta insatsen som vidare 

planering (Centrum för personcentrerad vård 2015, Vårdförbundet, 2015). 

 

Reaktioner hos närstående 

 

Krisreaktioner 
Cullberg (2006) beskriver vad som kallas ett naturligt krisförlopp utifrån psykodynamiska 

teorier. Han delar upp förloppet i fyra faser: chockfas – reaktionsfas – bearbetningsfas – 

nyorienteringsfas. Chockfasen, som är den första omedelbara reaktionen och varar i några 

dagar, kännetecknas av kraftig ångest, inre kaos, overklighetskänsla och förnekelse. Några 

kan dölja dessa känslor bakom en fasad och ytligt sett verka oberörd medan andra reagerar 

ytterst häftigt och utåtagerande. Reaktionsfasen tar vid och varar i veckor till månader. Denna 

fas kännetecknas av att chocken från det inträffade skall interagera med verkligheten och 

försvarsmekanismer som förnekande, undertryckande och regression förekommer. Under 

bearbetningsfasen återupplever den drabbade det som skett och har ett stort behov av att 

bearbeta genom att tala om det inträffade. Fasen syftar till att bekräfta separationen från det 

som gått förlorat. Slutligen ersätts bearbetningsfasen av nyorienteringsfasen, det inträffade 

integreras i personligheten och smärtan efter det förlorade har klingat av och är under kontroll 

eller borta. Hur lång tid det tar att genomgå varje fas är individuellt och det är inte ovanligt att 

pendla mellan olika faser (Cullberg, 2006).  

 

Ett akut omhändertagande sker när det föreligger ett hot mot patientens liv och hälsa. Detta 

hots påverkan på närstående kan utlösa en kris hos dessa. Kris definieras av Cullberg (2006, 

sid 19) som ett tillstånd då ”ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är 

tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt bemästra den livssituation man råkar in i” och 

han menar vidare att hur denna kris hanteras kan påverka personens välbefinnande för lång tid 

framöver. Individens förmåga att fungera under och efter en traumatisk kris varierar med hur 

starkt individen upplever krisen. Vid en kris som inte upplevs alltför stark kan individen 

komma vidare av egen kraft, i andra fall krävs fler resurser. När en traumatisk kris inte får en 

upplösning som stärker individen finns risk för kvarstående psykisk ohälsa vilken ibland kan 

diagnostiseras som post traumatisk stress (PTSD) (Cullberg, 2006).  

 

Uttryck för reaktioner 

I en studie genomförd av Morse och Pooler (2002) har de genom att analysera filmer som 

tagits under akut omhändertagande studerat interagerandet mellan närstående, personal och 

patient. Resultaten visar på två huvudkategorier av reaktioner hos närstående, uthärdande 

respektive öppet lidande. Uthärdandet beskrivs som en reaktion hos den närstående som 

kännetecknas av ett behärskat agerande med nedtryckande av känslor och fokus på nuet. Den 

känslomässiga reaktionen ger även fysiska uttryck som monoton röst och stelt ansiktsuttryck, 

stel kroppshållning och mekaniskt rörelsemönster, hen tar inga eller få initiativ till 

konversation och svarar fåordigt på tilltal. I kontrast till det behärskade, uthärdande 

uttryckssättet beskrivs ett agerande där den närstående inte längre kan styra och kontrollera 
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sina känsloreaktioner. Här gråter hen öppet eller snyftar och hulkar med ett ihopdraget 

ansikte, kroppshållningen är ihopsjunken och hen kan ha svårt att hålla sig upprätt. Den 

närstående kan växla mellan dessa sinnesstämningar på samma sätt som hen växlar mellan de 

olika psykodynamiska faserna (Morse & Pooler, 2002) 

 

Krisens psykodynamiska faser beskrivs som ett linjärt förlopp men ska inte ses som ett stelt 

sådant. En individ kan växla mellan de olika stadierna; en kortare tid i chockfas som går över 

i reaktionsfasen och sedan tillbaka till chockfasen en tid igen när individens psykiska energi 

inte räcker till. De huvudkategorier av agerande som Morse och Pooler (2002) beskriver att 

närstående kan pendla emellan, uthärdande respektive öppet lidande, visar på stora likheter 

med Cullbergs teori om krisreaktion. I en sådan liknelse kan uthärdandet utgöra chockfasen 

och det öppna lidandet reaktionsfasen. Enligt Morse och Pooler (2002) påverkar 

reaktionssätten vårdpersonalens agerande. När en närstående uppvisar det uthärdande 

reaktionssättet står personalen oftast tyst bredvid utan fysisk kontakt med den närstående, 

medan den mer öppet ledsna närstående oftast hålls om och får muntligt stöd. De finner även i 

studien att patienten kan agera utifrån dessa två poler och att detta påverkar såväl närstående 

som personal. Patienter kan i vissa lägen inta en tröstande roll gentemot närstående likaväl 

som de tröstas och även här pendlar de mellan reaktionerna. 

 

Kontext 

 

Till akutmottagningen på ett av Sveriges universitetssjukhus söker sig 90 000 patienter under 

ett år. Omkring fyra procent av dessa bedöms vara i behov av ett mycket akut 

omhändertagande (Karolinska Universitetssjukhuset, 2014) och några avlider på akutrummet. 

Ankomstsätten varierar, den stora merparten patienter kommer in på larm med ambulans, men 

några patienter tar sig till sjukhuset själva eller med hjälp av närstående. Mötet mellan 

vårdgivare och patient är själva kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet och en akut 

situation kan ha många inblandade; patient, närstående och flera olika yrkesgruppen från 

vården. Idag finns ingen tydlig definition från Socialstyrelsen av begreppen akut 

omhändertagande (Elmqvist, 2011). Walker (2005) presenterar i en begreppsanalys tre 

definitioner av akut omhändertagande utifrån ordet resuscitation:  

• Återställande av andning hos någon som är medvetslös eller är tillsynes död  

• Återupplivning från hotande eller skenbar död 

• Arbetet med att uppehålla vitala funktioner hos en person med sviktande andning o/e 

sviktande hjärtfunktion med hjälp av assisterad andning och 

hjärtmassage/hjärtkompressioner 

(Walker, 2005) 

 

Arbetet i en akut situation fokuserar på patienten och inblandad vårdpersonal har sina givna 

roller, läkaren är medicinskt ansvarig och sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden. Ofta kan 

fler aktörer, t e x undersköterska eller personal från andra specialiteter, vara inblandade i 

arbetet och individernas förmåga till teamarbete är av största vikt för att ge patienten den 

bästa vården. Stora variationer finns, kanske är det den anhöriga som har initierat det akuta 

omhändertagandet genom att slå larm. Anhöriga kan i de fallen med telefonstöd själva ha 

påbörjat ett akut omhändertagande i väntan på ambulans, i sådana situationer aktualiseras 

frågan om närståendes närvaro på akutrummet. Närvaro innebär att närstående befinner sig i 

samma rum som patienten och kan se eller röra vid denne (Demir, 2008). Det är en 

mångfasetterad fråga som rymmer flera vinklingar: 



4 
 

• Kan patienten ta ställning till om närstående ska vara med? 

• Om patienten kan ta ställning; vill hen att de ska vara med? 

• Vill närstående vara med? 

• Klarar närstående av att vara med? 

• Är inblandad personal trygg med att närstående är med? 

• Behövs närstående för att hjälpa till med att förstå patienten, språkligt eller 

kognitivt?  

 

Sjuksköterskans uppgift blir här att skydda såväl patient som närstående. Med skydd avses i 

detta sammanhang dels sjuksköterskans möjlighet att finna en balans mellan närståendes 

behov/önskan att vara delaktig och bevarande av patientens integritet men också möjligheten 

att stödja närstående och ge möjlighet att bearbeta intryck och känslor. Det är inte ovanligt att 

den personal som deltar i ett akut omhändertagande består av ett multiprofessionellt team som 

representerar olika specialiteter inom vården, teamets sammansättning kan variera under tid i 

ett och samma omhändertagande. Kulturen på arbetsplatsen, skillnader i åsikter mellan 

yrkeskategorier och kulturella skillnader mellan vårdpersonal och närstående påverkar synen 

på närståendenärvaro (Demir, 2008; Madden & Condon, 2007). 

 

Vårdpersonalens etiska riktlinjer 

 

Svenska HLR-rådet, Svenska läkareföreningen och Svensk sjuksköterskeförening har sina 

etiska riktlinjer för HLR tagit ställning för att närstående skall få möjlighet att närvara under 

pågående HLR om de så önskar och om detta inte påverkar behandlingen negativt, samt att 

det är viktigt att det i så fall finns personal avsatt för att stötta närstående och kunna svara på 

frågor. De etiska riktlinjerna pekar också på de närståendes möjligheter att föra patientens 

talan om/när hen är beslutsoförmögen. Organisationer i flera andra länder har kommit till 

samma slutsats och även gått så långt att man utformat riktlinjer för hur man kan stärka 

närståendes möjligheter att vara med under ett akut omhändertagande (Boucher, 2010; 

MacLean et al., 2003, Madden & Condon, 2007).  

 

Enligt statistik från HLR-rådet är överlevnadsfrekvensen för personer som får hjärtstopp 

utanför sjukhuset cirka fem procent och man beräknar att siffran för överlevare på sjukhus är 

något högre. Det är skillnader i synsätt på hur närstående upplever situationen, hur 

arbetsgruppen hanterar att ha närstående med och det finns en skillnad mellan olika 

yrkeskategorier. Med högre utbildning och mer erfarenhet följer ofta en mer positiv 

inställning till att låta närstående vara närvarande i akuta situationer (Ellison, 2003).  

Oavsett om det finns lokala riktlinjer eller inte uppger cirka hälften av alla sjuksköterskor som 

deltagit i en undersökning av MacLean et al. (2003) att de låter närstående vara närvarande i 

akuta situationer. Det som vårdpersonalen är mest orolig för när det gäller närståendes 

närvaro är att närstående skall vara i vägen eller påverka de medicinska insatserna, att 

närstående inte skall klara av situationen och därmed riskera att ta resurser från patienten samt 

att närvaro kan bidra till ett mer långvarigt trauma (Ellison, 2003).  

 

Knott och Kee (2005) visar i sin forskning på konflikten mellan oron i arbetsgruppen för vad 

som kan hända och vinsten för närstående när det gäller förståelse för vad som hänt och vilka 

insatser som satts in, möjligheten att få ta ett farväl och hur detta kan påverka den följande 

sorgeprocessen på ett positivt sätt. I en tidigare randomiserad studie intervjuades patienter 

som varit föremål för ett akut omhändertagande. Kontrollgruppen var patienter inlagda på 

avdelningar där det fanns en förhöjd risk att behöva få ett akut omhändertagande. Resultaten 
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från de båda cohorterna visar på en övervägande önskan att få ha en närstående med 

(McMahon-Parkes, 2009). 

Sjuksköterskans arbete i akuta situationer 

 

I fjärde området i International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor  

beskrivs sjuksköterskans roll när det gäller samarbete mellan olika professioner inom vården 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Enligt koden skall sjuksköterskan: 

 

• Utveckla medvetenhet om specifika och överlappande funktioner där det kan 

uppstå motsättningar mellan yrkesgrupper.  

• Utveckla strukturer på arbetsplatsen som stödjer allmänna, professionella och 

etiska värderingar och förhållningssätt. 

• Förmedla omvårdnadsetik till andra yrkesgrupper.  

• Utveckla förståelse för andra professioners etiska problemställningar  

• Utvecklar metoder för att skydda individen, familjen eller samhället när vården 

hotas av vårdpersonalens handlande. 

 

 

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor (Swedish Emergency Nurses Association [SENA]) är 

en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening som 2010 presenterade en 

kompetensbeskrivning för akutsjuksköterskor. I denna kompetensbeskrivning framhålls 

akutsjuksköterskans ansvar för att bland annat ”Identifiera och förebygga vårdlidande genom 

fördjupad kunskap och handlingsberedskap inför akut sjuka eller skadade patienter och deras 

närståendes fysiska och psykiska sårbarhet”(Riksförening för akutsjuksköterskor, 2010, s 6).  

 

Grundläggande kunskap i krisreaktion, att veta vad som kan förväntas efter att ha varit med 

om en allvarlig händelse eller bevittnat ett akut omhändertagande och vilka uttryck dessa kan 

ta sig är en trygghet för såväl sjuksköterskan som närstående och patienten och en 

förutsättning för att kunna leva upp till SENAs riktlinjer. 

SENA lägger i sin kompetensbeskrivning för akutsjuksköterskor in vikten av information 

under flera aspekter på omvårdnad: 

- Omvårdnad och biomedicin: förebygga vårdlidande genom kunskap om patienters och 

närståendes sårbarhet utifrån ett såväl fysiskt som psykiskt perspektiv 

- Omvårdnad och etik: informera och involvera patient och närstående i vårdprocesser och 

beslut kring vården 

- Omvårdnad och pedagogik: tillgodose patient och närståendes informations- och 

undervisningsbehov med hänsyn tagen till situationens karaktär. 

 

Attityder till närståendenärvaro 

 

I en studie som utförts på individer som inte varit med om att närvara vid ett akut 

omhändertagande men som fick svara på frågan ur ett hypotetiskt perspektiv visar resultaten 

att det i allmänhet anses positivt att såväl få möjlighet att vara med som att få ha en 

närstående med sig. Forskarna gick i en enkät ut och frågade allmänheten om deras syn på 

närstående närvaro ur såväl patient- som närståendeperspektiv och i bägge perspektiven fann 

de att de svarande i 76-81procent av fallen ställer sig positiva till närvaro. Svaranden som 

diagnostiserats med en obotlig sjukdom var mest positiva till närståendes närvaro (Chew & 

Ghani, 2014). 
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PROBLEMFORMULERING 

Det råder delade meningar om för- och nackdelar beträffande närståendes närvaro i akuta 

situationer. Dessa delade meningar har ibland sin grund i hur personalen upplever att ha 

närstående närvarande och har inte fokus på vad de närstående själva tycker. Genom att bättre 

förstå hur närstående upplever att vara närvarande när en närstående vårdas i en akut situation 

får sjuksköterskan beredskap att stärka patient och närstående i en känslig situation. En ökad 

kunskap kan även ge sjuksköterskan ökad förståelse för närstående och deras syn på att vara 

närvarande på akutrummet och därmed även möjlighet att bevaka etiska ställningstaganden i 

akuta situationer 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av att befinna sig i det rum där det 

pågår medicinsk intervention av livräddande karaktär.  

 

METOD 

Denna studie är en litteraturöversikt, vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär att 

inom ett valt område eller problem, systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur. Litteraturöversiktens syfte är att åstadkomma en syntes med resultat från tidigare 

genomförda empiriska studier på aktuell forskning.  

Urval 

Sökning efter vetenskapliga artiklar publicerade i granskade tidskrifter och som svarar mot 

syftet har gjorts i följande databaser: Pubmed, CINAHL, Swemed + och psychinfo. 

Inklusionskriterier har varit att det skall vara vetenskapliga originalartiklar, med antingen 

svensk eller engelsk text, som har tillgängliga abstracts och har genomgått etisk prövning. 

Samtliga granskade artiklar har varit tillgängliga i fulltext, antingen direkt via databasen eller 

via prenumeration från Stockholms Läns Landsting.  

För att beakta den något nyare forskningen har en tidsgräns satt till artiklar skrivna efter år 

2000. Exklusionskriterierna har varit till närstående till patienter under 18 år för att på så sätt 

fokusera på patienter som tas om hand inom akutsjukvården för vuxna.  

 

Genomförande 

Sökningen baserades på MESH-termer rörande familj/närstående i kombination med akut, 

närvaro och bevittna: family, reletives, partner, loved one, presence, resuscitation, emergency, 

emergencyroom, lived experience. Därefter lästes rubriker för att få en översikt av lämpliga 

artiklar. Abstract lästes vid relevant rubrik för att se om studien skulle inkluderas i arbetet, 

vidare lästes hela artikeln för att hämta information. Artiklarna som svarade på syftet 

inkluderades i resultatet. Totalt tio artiklar hämtades via databassökning. När en sökt artikel 

öppnas för abstractläge i databasen Pubmed presenteras automatisk förslag på artiklar 

liknande den som just då läses. Genom denna automatiserade generering av artikelförslag 

identifierades tre artiklar. 

Via hjälp från biblioteket på Karolinska sjukhuset i Huddinge skapades söksträngen  

(emergency[ti] OR ER[ti] OR Resuscitation[ti] OR CPR[ti] OR "critical care"[ti] OR 

trauma[ti]) AND (parents[ti] OR parent[ti] OR relative[ti] OR relatives[ti] OR "next of 

kin"[ti] OR family[ti] OR families[ti]) AND (presence OR view OR views OR attitude OR 

attitudes OR psychology OR experience OR experiences OR perception OR perceptions OR 

witness OR witnessed). Det totala sökresultatet via denna söksträng blev 725 träffar. Samtliga 

rubriker lästes igenom, abstract lästes igenom på de artiklar där rubriken stämde mot syftet. 
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Ytterligare två artiklar till studien identifierades samt en artikel till bakgrunden. Två artiklar 

hittades via studier av referenslistor till uppsatser på magisternivå. 

Sökningarna gjordes i februari 2015 och totalt användes 17 artiklar till resultatet. 

Databas Sökord Träffar Lästa abstr/art Använd Dublett 

Pubmed Family 

presence 

during 

resuscitation 

373 22/17 8  

Pubmed Family presens 

AND 

emergency 

AND 

resuscitation 

28 1/1 1 2 

Cinahl Relatives in the 

emergency 

room  

5 1  4 

Cinahl Family 

presence during 

resuscitation 

8 1  7 

Cinahl Lived 

experience 

AND 

emergency 

room AND 

resuscitation 

2 0 0 0 

PsycINFO Family 

presence during 

resuscitation 

46 0 0 5 

 

PsycINFO 

Relatives or 

family or 

partner or loved 

one AND 

emergency 

AND 

resuscitation 
 

49 1/1 1 4 

Svemed+ 

 
 

Relatives in the 

emergency 

room 

15 0 0 0 

 

Databearbetning 

Valet föll på att göra en litteraturöversikt för att utifrån tidigare forskning försöka skapa en 

bild av närståendes upplevelse av att närvara vid akut omhändertagande. I de sökningar som 

gjordes föll många artiklar bort då de endast belyste vårdpersonalen upplevelser av 

närståendes närvaro. I flera av de artiklar som använt till studien finns såväl personal som 

närståendes och patienters tankar och upplevelser redovisade men i arbetet har endast de 

resultat som rör närstående använts. De artiklar som funnits vara mest relevanta har skrivits ut 

och sedan lästs igenom av författaren. De artiklar som enligt författaren svarade mot syftet 
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kvalitetsgranskades sedan enligt Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering (bilaga 2).  

 

Data har sedan bearbetats genom upprepade genomläsningar av valda artiklar. Under 

genomläsningarna identifierades övergripande resultat/centrala fynd som skrevs upp på post-

it-lappar. Artiklarna sorterades utifrån dessa lappar och ytterligare fördjupade genomläsningar 

genomfördes. Under dessa genomläsningar markerades återkommande begrepp med 

färgpenna. Dessa färgmarkeringar lades sedan samman och skapade de fyra teman som 

redovisas i detta arbete 

 

Reliabilitet och validitet 

För att en artikel skall räknas som vetenskaplig skall den ha en tillförlitlig struktur, detta 

innebär att den ska vara tydligt uppbyggd med inledning, bakgrund, klart syfte, utförlig 

beskrivning av metod, samt välarbetat resultat och diskussion (Forsberg & Wengström, 2008). 

I detta arbete används originalartiklar, vilket gör att feltolkningar via andrahandskällor 

undviks. Samtliga studier är publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilket innebär att de är 

peer-reviewed och granskade för att hålla en tillförlitlig standard. 

 

Forskningsetiskt övervägande 

Forskningsetik är inget välavgränsat område men innehåller frågor och krav på såväl 

forskningen som forskaren. Forskningsetik kan enkelt uttryckas som etik som berör den eller 

dem som medverkar i forskningen medan forskaretik rör forskarens ansvar i arbetsprocessen 

och gentemot övriga forskarsamhället (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt Forsberg och 

Wangström (2008) måste forskningsprocessen vid litteraturöversikter bedrivas utifrån etiska 

ställningstaganden att inte fuska eller agera ohederligt i forskningsarbetet. Med detta menas 

att forskaren inte får stjäla, plagiera eller fabricera data. Forskningsprocessen får inte 

förvrängas och alla artiklar som ingår i studien måste redovisas. I processen ingår även att 

presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder författarens frågeställning, det är 

oetiskt att utesluta artiklar som går emot författarens åsikt.  

 

Att utröna om och att endast välja artiklar som genomgått etisk prövning blir därmed ett sätt 

att säkerställa kvaliteten i översikten. Forskning inom ett område som ligger nära forskarens 

arbetsfält ställer dessa punkter i en extra skarp dager då förförståelse för problematiken 

riskerar att påverka olika ställningstaganden (Henricson, 2012). 
 

RESULTAT 

Fyra teman 

Fyra teman tog form utifrån analysen: oro för den närstående, oro för att vara i vägen, 

önskan att få vara med, samt rädd att vara med. 

 

När individer reflekterar över närståendenärvaro i akuta situationer speglar detta inte bara 

påverkan på den egna personen, reflektionen innefattar även patienten och personalen. Den 

bild som framkommer kan illustreras med följande figur: 
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Fig 1. Temata över upplevelser 

 

 

Oro för den närstående 

Kan beskrivas utifrån två perspektiv, dels en av mer praktisk karaktär för att personalen 

behöver mer information om den närstående än vad som finns i journaler och att den som är 

sjuk inte kan ge dem detta och dels en känslomässig oro för vad som sker eller kan komma att 

ske i en akut situation. Hos närstående väcks tankar om att personalen kanske inte har tid att 

läsa gamla journaler i tillräcklig utsträckning, att då få möjlighet att ge kompletterande 

information och att trösta och lugna sin anhöriga är ett ämne som lyfts i flera studier (Leske et 

al., 2013; Masa’deh et al., 2013; Wagner, 2004; Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 

2006).  

 

Patient och närstående har ett behov av sjuksköterskan som förespråkare för patienten och 

önskar se henne/honom som en samarbetspartner (Cypress, 2013). Det är sällan bara en 

närstående närvarande på sjukhuset och möjligheten att kunna ge ögonvittnesinformation till 

flera beskrivs som viktigt (Jabre et al., 2013; Leske et al., 2013; Meyers et al., 2000). 

Närstående har ett stort behov av information och i intervjuer framkommer att den 

information som ges till närstående skall vara korrekt och personalen skall inte försköna 

omständigheterna i ett försök att underlätta för de närvarande (Masa’deh, Saifan, Timmons & 

Nairn, 2013) Det är också lättare för närstående att förstå och acceptera vad som händer 

(Duran, Oman, Abel, Koziel & Szymanski, 2007; Holzhauser et al., 2006), att förstå allvaret i 

situationen (Meyers et al., 2010) och flera närstående påpekar att de vill vara med när olika 

beslut tas (Grice, Picton & Deacin, 2003).  

 

Många närstående uttrycker att starka känslomässiga band gör det svårt att lämna en anhörig i 

en allvarlig situation och kanske riskera att hen dör utan någon närstående närvarande (Grice 

et al., 2003; Hung & Pang, 2011; ). En andra del är att få se med egna ögon vad som görs och 

att få möjlighet uppleva att allt görs är av stor vikt för närstående (Duran et al., 2007; Hung & 

Pang, 2011; Leske et al., 2013; Masa’Deh et al., 2013;  Meyers et al., 2000; Wagner, 2004). 

Närstående beskriver att det är en trygghet att se vad som görs och många har tankar om att 

patienten får bättre vård och kanske blir subjekt mer än ett objekt (Duran et al., 2007; Hung & 

Pang, 2011; Leske et al., 2013; Meyers et al., 2000; Wagner, 2004). 

 

Närstående ser att deras närvaro har en lugnande effekt på patienten och att få se vad som 

händer och att kunna stötta och trösta är viktiga områden för närstående (Masa’deh et al., 

2013; Meyers et al., 2000, Mortelmann, 2010). Ersoy et al.(2009) visar i sina resultat att de 

inte funnit någon skillnad i önskemål från närstående när det rör patienter med kronisk 

Oro för den 

närstående 

 

Oro för att vara 

i vägen 

 

Rädd att vara 

med 

 

Önskan att vara 

med 
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sjukdom eller om situationen uppkommit i samband med ett trauma. Behovet att stötta 

uttrycks också som en oro för att en närstående ska behöva dö ensam och att närstående inte 

skall hinna ta adjö (Grice et al., 2003, Hung & Pang, 2011).  

 

Informationsöverföring finns också med som en gemensam nämnare; från närstående till 

personalen angående patienten (som kanske inte kan redogöra för sig) och från personalen till 

närstående angående hur arbetet fortskrider och vad som planeras men även från närstående 

som är närvarande till andra närstående (Cypress, 2013; Hung & Pang, 2011; Leske et al., 

2013; Masa’deh et al., 2013; Meyers et al., 2000; Wagner, 2004; Weslien et al., 2006). 

Önskan att närvara kan här beskrivas som att närstående utövar ett ambassadörskap och för 

patientens talan(Weslien et al., 2006) 

 

Oro för att vara i vägen 

Patienten är huvudperson och många närstående har tankar kring hur deras närvaro kan 

uppfattas av personalen.  Personalen skall få göra sitt arbete i fred och närstående har andra 

uppgifter än aktivt deltagande (Leske et al., 2013). Det finns en rädsla beskriven i flera 

studier, en rädsla att störa eller hindra arbetet eller att det skall bli för trångt (Grice et al., 

2003; Hung & Pang, 2011; Weslien et al., 2006) men även att vara i vägen på något sätt för 

teamet (Holzhauser et al., 2006).  

 

Det finns också en oro för att störa mer om man inte är närvarande genom att det skapas mer 

frågor och funderingar (Masa’deh et al., 2013). Trots oron att störa ser närstående en 

möjlighet att närvaron genom en tydligare informationsöverföring bidrar till att stärka 

relationen mellan närstående och personal och att förväntningarna på utgången av det akuta 

omhändertagandet blir mer realistiska (Masa’deh et al., 2013).  

 

Det råder en osäkerhet hos närstående när det gäller närvaro; är det verkligen lämpligt eller till 

och med tillåtet att be att få vara med eller är det en rättighet? (Hung & Pang, 2011). 

Närståendenärvaro ställer krav på såväl närstående som personal, det gäller att kunna uppföra 

sig (Hung & Pang, 2011) och personalen måste kunna se vem som klarar av att vara med 

(Leske et al., 2013).  

 

Ett drömscenario beskrivs som att få välja att vara närvarande eller inte utan att behöva ta 

hänsyn till vad personalen kan tänkas tycka, det är svårt vara närvarande om man känner 

motvilja från teamet (Weslien et al., 2006). Närstående vill inte behöva förhandla sig till 

närvaro (Wagner, 2004) men är i behov av att någon är med som kan stötta och förklara vad 

som händer (Masa’deh et al., 2013). På så sätt kan närstående känna sig säkra på att teamet 

inte behöver bry sig om något annan än patienten (Weslien et al., 2006). 

 

Önskan att vara med 

I temat önskan att vara med återfinns samma motiv som när det gäller oro för den närstående: 

en önskan att se att allt görs för patienten (Ersoy et al., 2009; Grice et al., 2003) och att få veta 

vad som händer (Hung & Pang, 2011) men även vara en del i processen (Holzhauser et al., 

2006). 

  

Genom sin närvaro ser närstående en möjlighet att vara ett stöd för den sjuke genom att 

skydda och stötta patienten (Ersoy et al., 2009; Grice et al., 2003; Holzhauser et al., 2006; 

Leske et al., 2013). Närstående kan även se det som en rättighet att vara med (Duran et al., 

2007; Masa’deh et al., 2013; Wagner, 2004).  
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En viktig del i önskan att få vara med är möjligheten att erbjuda tröst till och lugna patienten 

och närstående vill komma in tidigt för att kunna göra detta. En stor del i önskan att vara 

närvarande är knutet till den närstående själv: att få stilla sin oro och (Duran et al., 2007; 

Leske et al., 2013) att få veta vad som händer samt ge information till personalen (Hung & 

Pang, 2011) och att som närstående förstå mer när hen ser vad som händer (Meyers et al., 

2000). Även här finns en önskan om att bli inviterad till närvaro (Hung & Pang, 2011) och 

inte sitta i ett angränsande rum (Leske et al., 2013) men många närstående poängterar att de 

önskar att någon följer med in (Duran et al., 2007).  

Resultat från tidigare studier har antingen varit ett hypotetiskt antagande från närstående hur 

de tror att de skulle uppleva att närvara vid ett akut omhändertagande eller också ha forskarna 

fått ta del av reella erfarenheter. Oavsett ansats så finns hos närstående en förförståelse för 

vad ett akut omhändertagande kan innebära och vilken utgång man kan förvänta sig. Grice et 

al. (2003) visar att nästan 50 procent av del tillfrågade närstående uppskattade överlevnaden 

för patienter som drabbats av hjärtstopp till mellan 60-95 procent. Duran et al. (2007) visar i 

sin forskning att närstående tenderar ha en övertro på överlevnadsfrekvensen vid hjärtstopp. 

Närstående har en förhoppning om att patienten ska vara vid medvetande och uppfatta 

närståendenärvaron och närstående vill kunna berätta efteråt. 

Sextiofyra procent av de tillfrågade ville vara med eller åtminstone bli tillfrågade (Ersoy et 

al., 2009), närstående till multisjuka i än högre grad (Mortelmans et al., 2010). Att inte riskera 

möjligheten att få säga adjö är också ett starkt motiv (Meyers et al., 2000). Oavsett om 

ansatsen är hypotetisk eller speglar reella upplevelser finns en stark önskan och eller 

förhoppning om att kunna vara ett stöd för sin närstående (Ersoy et al., 2009; Grice et al., 

2003, Mortelmans et al., 2010, Wagner, 2004). Resultaten visar också på ett behov av att se 

att allt görs för den närstående (Ersoy et al., 2009, Grice et al., 2003, Mortelmans et al., 2010, 

Wagner, 2004). Oavsett resultat ser sig närstående som och önskar vara en resurs och de vill 

få vara med och påverka beslut (Cypress, 2013; Grice et al., 2003; Hung & Pang, 2011; Leske 

et al., 2013; Weslien, et al., 2006).  

Rädd att vara med 

Som motpol till temat önskan att vara med finns temat rädslan för att vara med. Det finns en 

viss koppling till oron för att vara i vägen (Ersoy et al., 2009) men också rädsla att inte kunna 

vara till någon hjälp (Grice et al., 2003).  Flera närstående beskriver en oro för att vara 

närvarande och beskriver rädsla, att det är skrämmande och oroande med en ovan situation 

(Ersoy et al., 2009; Grice et al., 2003; Holzhauser et al., 2006; Masa’deh et al., 2013; Meyers 

et al., 2000; Weslien et al., 2006). I en studie från Israel undersöker forskarna huruvida det går 

att säkerställa om det finns någon ökad rädsla hos närstående att vara närvarande utifrån ett 

genusperspektiv kopplat till faktorer som utgång av interventionen och eventuell synlig 

blödning, i resultaten uppvisar personalen en lägre grad av tillförsikt att närstående klarar av 

att närvara (Itzhaki, Bar-tal & Barnoy, 2011). Det finns en rädsla att inte klara av att vara med 

till slutet och att gå därifrån med tråkiga minnen men det kan vara svårt att veta utan att ha 

varit med (Weslien et al., 2006). I studien av Holzhauser et al. (2009) framkommer dock att 

även om en del trista detaljer fastnar i minnet beskrivs möjligheten till närvaro som positiv. 

 

En omfattande studie från Frankrike av Jabre et al. (2013) visar att individer som fått vara 

närvarande i en situation där en närstående genomgått ett akut omhändertagande uppvisar en 

lägre grad av post traumatisk stress. Forskarna visar att närstående som erbjudits möjlighet att 

vara närvarande under det akuta omhändertagandet uppvisar signifikant lägre frekvens av oro 

och depression efter nittio dagar jämfört med en kontrollgrupp som inte fått den möjligheten. I 

en uppföljande studie visar samma forskare (Jabre et al., 2014) att effekten kvarstår efter ett år 
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och att sorgearbetet för närstående som fått vara närvarande haft färre inslag av fastlåsning i 

processen. Av de som varit närvarande vid ett akut omhändertagande var det bara ett fåtal, 3 

procent, som ångrade sig efteråt medan siffran för de som ångrade att de inte varit med var 12 

procent (Jabre et al., 2014). Trots osäkerheten om man kan/vill/orkar/törs vara närvarande 

under det akuta omhändertagandet uppger många närstående att de tror att närvaro kan 

underlätta förståelsen för vad som skett och att det kan underlätta sorgearbetet (Duran et al., 

2007; Holzhauser et al., 2006; Hung & Pang, 2011; Meyers et al., 2010).  Leske och Brasel 

(2010) visar i sin studie på att en familjs storlek, dess erfarenhet och strategier för klara av 

traumatiska situationer samt familjens förmåga att kommunicera är faktorer som påverkar hur 

närstående i ett längre perspektiv hanterar att vara närvarande vid ett akut omhändertagande. 

I en studie av Leung och Chow (2012) diskuteras närståendes önskan att få vara närvarande 

och deras behov av att få säga adjö och jämförs med vårdpersonalen åsikter. Här framkommer 

att vårdpersonalen anser att det är viktigt att få ta farväl men att detta kan ske efter det att 

interventionen avslutas medan närstående önskar få vara med hela tiden. 

 

I en del studier framkommer en ambivalens: det är svårt och otäckt men den närstående vill 

ändå vara med (Meyers et al., 2000) och att hen kan ångra att hen inte var med (Jabre et al., 

2013). Det är inte alltid lätt att förklara sina känslor (Masa’deh et al., 2013), kanske vill den 

närstående inte se blod (Itzhaki et al., 2012) men närvaro är ett personligt val (Holzhauser et 

al., 2006) och för vissa kan det kännas bäst att få information och en förklaring i efterhand 

(Hung & Pang, 2011).  

 

Det finns en rädsla att vara med, både för sin egen del och för att vara i vägen (Holzhauser et 

al., 2006; Hung & Pang, 2011; Masa’deh et al., 2013; Meyers et al., 2000). En stor majoritet, 

nästan samtliga tillfrågade som har erfarenhet av att ha varit närvarande i en akut situation, 

skulle vara med vid ett nytt tillfälle (Duran et al., 2007). Några av deltagarna i studierna som 

utgick från ett hypotetiskt resonemang reflekterade att det kan vara lättare att vara med i en 

oblodig situation och att utgången av ett akut omhändertagande påverkar upplevelsen (Itzhaki 

et al., 2012). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Utgångspunkt för arbetet har varit att genomläsningen skall genomsyras av ett objektivt 

synsätt men författarens förförståelse och egna erfarenheter kan ha påverkat tolkningarna som 

skett.  Enbart författaren har gjort urval och analys av artiklarna och kanske hade resultatet 

blivit annorlunda om någon med annan förförståelse eller erfarenheter granskat urvalet. 

 

De artiklar som ingår i studien representerar olika miljöer och situationer där akut 

omhändertagande kan förekomma: i hemmet/på allmän plats, på akutmottagning och på 

intensivvårdsavdelning. Studierna redovisar också svar utifrån två skilda utgångspunkter: 

svaranden som har reell erfarenhet av närvaro och svaranden som deltar utifrån ett mer 

hypotetiskt perspektiv. De olika situationerna påverkar vilken mental förberedelse de 

närstående kan ha haft möjlighet till, från ett akut insjuknande med omedelbart 

omhändertagande till en planerad åtgärd där intensivvård ingår som en del i vårdprocessen.   

 

Studierna har såväl kvalitativ som kvantitativ ansats och några studier, fyra stycken, 

representerar bägge forskningsmetoderna. Utifrån den valda frågeställningen finns en fördel 
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med kvalitativ ansats då den kan ge en tydligare bild av närståendes upplevelser och därmed 

fördjupa förståelsen. Den kvantitativa ansatsen fyller dock en viktig funktion när det gäller att 

uppmärksamma ställningstaganden hos en större grupp närstående. 

 

Vidare representerar studierna olika kulturer och religioner. Detta är ett medvetet val av 

författaren till detta arbete för att få ett så brett spektrum som möjligt i materialet men riskerar 

att påverka den externa validiteten negativt då det kan inverka på graden av generaliserbarhet 

(Forsberg & Wengström, 2008).  För att än tydligare fokusera på och beskriva närståendes 

upplevelser kunde en intervjustudie med en fenomenologisk ansats ha genomförts, men för att 

ha en grund att stå på inför ett sådant arbete känns det relevant att ha genomfört denna 

litteratursöversikt. 

 

Den del av sjuksköterskans arbete som rör den patientnära omvårdnaden i en akut situation 

har medvetet lämnats därhän i detta arbete. Fokus ligger på att beskriva närståendes 

upplevelser under ett akut omhändertagande, vilka behov de uttrycker och dessa ska kunna 

tillfredställas inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

När närstående beskriver vad de ser som viktiga omvårdnadsåtgärder vid ett akut 

omhändertagande och vad som ger trygghet i situationen nämner de sjuksköterskans förmåga 

till kritiskt tänkande och att hen upplevs som säker i sitt arbete (Cypress, 2013; Hung & Pang, 

2011) forskningen visar att närstående fokuserar mer på att mycket görs än vad som görs och 

att det stöd som ges till närstående har stor påverkan på närståendes upplevelse (Holzhauser et 

al., 2006). 

Resultaten i denna litteraturöversikt diskuteras utifrån framkomna temata. 

Oro för närstående 

En övervägande del av de närstående som deltagit i de redovisade studierna uttrycker en 

önskan att få vara närvarande när en anhörig är kritiskt sjuk och kräver ett akut 

omhändertagande. Redovisat i siffror finns variationer från 64 procent (Ersoy et al.,2009) till 

79 procent (Leung & Chow, 2012) i favör för att få närvara. Bland de som har erfarenhet av 

närståendenärvaro uppger 95 procent att de skulle välja det alternativet igen om frågan blev 

aktuell (Duran et al., 2007). Detta stämmer väl överens med tidigare studier där  

sjuksköterskor beskriver en stor förståelse för närståendes oro för patienten och ser att deras 

närvaro kan vara till hjälp för personalen samtidigt som de uttrycker en oro för hur den 

närstående kan reagera. Blandat med oron för hur närstående kan komma att reagera på 

patientens situation finns även en oro över hur den närstående skall uppfatta själva 

arbetsinsatsen som utförs, om hen förstår vad som försiggår eller om hen i efterhand kan 

komma att ifrågasätta hur arbetet utförts (Ellison, 2003; MacLean et al., 2003). Närstående 

tenderar dock att vara mer fokuserade på att något sker och vilket stöd de får än hur arbetet 

utförs (Holzhauser et al., 2006).  

 

Att själv kunna se om patienten bemöts på ett respektfullt sätt är en viktig aspekt när det gäller 

att minska närståendes oro. Närstående ser det som sin uppgift att stötta och skydda patienten, 

personalen uppdrag är att säkerställa den medicinska behandlingen (Leske et al., 2013).  

Denna önskan stärks genom den nya patientlagen som trädde ikraft den 1 januari 2015 

(Patientlag, SFS 2014:82). 
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Oro för att vara i vägen 

Även sådant som av vårdpersonal kan ses som enklare interventioner kan verka skrämmande 

om närstående inte får tillräckligt med information. Rädsla för att störa arbetet kring patienten 

är ett återkommande tema i flera studier (Grice et al., 2003; Holzhauser et al., 2006; Hung & 

Pang, 2011; Leske et al., 2013), flera forskare påpekar att det är av stor vikt att det finns 

personal avsatt att hjälpa och stödja den anhöriga, det kan vara svårt att förstå vad som händer 

om ingen har tid att förklara (Hung & Pang, 201; Masa’deh et al., 2013). 

 

Vårdpersonalens oro för att närstående skall vara i vägen tar sitt uttryck i två farhågor: oro för 

att det rent utrymmesmässigt är för trångt och oro för att närstående skall ingripa i arbetet. 

I frågan om det faktiska fysiska utrymmet tenderar sjuksköterskor som har erfarenhet av 

närståendenärvaro att bekymra sig mindre kring detta än de utan egen erfarenhet (MacLean et 

al., 2003). Närstående och patienter litar dock till personalens förmåga att kunna säga till om 

de skulle vara i vägen (McMahon-Parkes, 2009; Meyers et al., 2000).  

 

I flera studier tar deltagarna upp frågan och pekar på att närståendenärvaro förutsätter att 

närstående inte är i vägen eller ingriper i arbetet, en deltagare beskriver detta som att det krävs 

ett ”lämpligt uppförande” och att det är viktigt att den närvarande visar självbehärskning 

(Duran et al., 2007; Hung & Pang, 2011; Meyers et al., 2010).  Morse & Pooler (2002) 

beskriver att närstående kan inta nya förhållningssätt om/när patientens tillstånd förbättras. 

Från att ha varit passivt iakttagande kan närstående övergå till aktivt deltagande med stöttning 

och tillrop. 

 

Flera forskare pekar på vikten av att närstående känner sig inbjudna och välkomna in till 

patienten, detta för att de skall kunna göra ett reellt val om de vill vara med eller inte (Hung & 

Pang, 2011; Wagner, 2004; Weslien et al., 2006). Närstående uppvisar en stor känslighet inför 

sin närvaro i rummet, hur de bemöts och hur ömtålig situationen kan vara (Cypress, 2013; 

Holzhauser et al., 2006; Hung & Pang, 2011; Itzhaki et al., 2012).  I detta finns såväl 

skillnader som gemensamma nämnare vid en jämförelse av sjuksköterskors perspektiv. 

 

I flera studier beskriver personalen en oro för att vara iakttagna och att närstående skall 

bedöma hur en arbetsinsats utförs (Demir, 2008; Ellison, 2003; Knott & Kee, 2004; Madden 

& Condon, 2007; MacLean et al., 2003) vilket står i kontrast till närståendes fokus på att 

något utförs och hur teamet runt patienten samarbetar (Holzhauser et al., 2006; Leske et al., 

2013) 

 

Önskan att vara med 

Att vara närvarande i en akut situation får aldrig bli ett tvång men närstående bör i möjligast 

mån få erbjudandet att vara med (Hung & Pang, 2011). För att den närstående ska ha 

möjlighet att ta ställning krävs information om vad som kan förväntas tillsammans med en 

försäkran om att få stöd att lämna rummet om så önskas (Holzhauser et al., 2006).  

Närstående måste få känna sig trygg i att tacka ja till att närvara, det bör inte finnas plats för 

tankar om vad personalen kan tycka (Weslien et al., 2006). För att detta skall kunna uppnås 

pekar flera av studierna på vikten av att det finns personal avsatt för detta. Medföljande 

person behöver nödvändigtvis inte vara sjukvårdspersonal men måste vara insatt i hur arbetet i 

en akutsituation kan gå till (Duran et al., 2007; Grice et al., 2003; Holzhauser et al., 2006; 

Hung & Pang, 2011; Leung & Chow, 2012; Masa’deh et al., 2013). 
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Det framkommer också att närstående ställer krav på och litar på personalens förmåga att 

snabbt utvärdera huruvida en person skall erbjudas närvaro (Leske et al., 2013; Masa’deh et 

al., 2013). Ellison (2003) beskriver att sjuksköterskor förstår närståendes önskan att närvara 

men att de anser sig behöva mandat för att avgöra om detta är möjligt med hänsyn tagen till 

personalresurser. I studien av Madden & Condon (2007) uttrycker sjuksköterskor en oro för 

att det skulle kunna uppstå konflikt i teamet runt patienten gällande frågan om närståendes 

närvaro och deltagarna i studien tror att skrivna riktlinjer skulle kunna minska den risken. 

Även deltagarna i studien av MacLean et al.(2003) delar den uppfattningen.  

Rädd att vara med 

En av de negativa aspekter som lyfts fram är när personalens tveksamhet blir så tydlig att det 

påverkar närstående negativt (Itzhaki et al., 2012). Minnesbilder riskerar enligt många 

deltagande att skapa ett negativt sista minne, särskilt då omhändertagandet inte har önskad 

effekt utan patienten avlider eller det är ett omhändertagande där patienten blöder. Vissa 

aktiviteter som utförs kan till en början verka skrämmande men det minnet bleknar till viss del 

om aktiviteten påverkar utgången positivt (Itzhaki et al., 2012). Sjuksköterskor delar till viss 

del oron över hur närstående skall reagera (Boucher, 2010; Madden & Condon, 2007) men 

menar också att med mer information till den närstående så minskar risken för en negativ 

erfarenhet (MacLean et al., 2003). Det finns en skillnad i sjuksköterskors syn på 

närståendenärvaro kopplad till deras egna erfarenheter av detta (MacLean et al., 2003). Här 

kan den personcentrerade vården få en nyckelroll då den involverar närstående i omvårdnaden 

(Centrum för personcentrerad vård, 2015). 

 

Blandat med oron/rädslan för att den närstående ska bevittna något skrämmande och vilken 

påverkan detta kan få finns en förståelse för att närvaron kan hjälpa till i ett sorgearbete 

(Knott & Kee, 2005). Kommunikation är en omvårdnadsåtgärd som beskrivs som mycket 

viktig av närstående. Förutom att närstående kan bidra med information om patienten finns ett 

starkt behov av att få information om hur vårdförloppet framskrider. För att öka känslan av 

trygghet hos den närstående är det viktigt att informationen ges på ett lättförståeligt sätt och 

att den ges utan att närstående behöver efterfråga information (Holzhauser et al., 2006; Leung 

& Chow, 2012). 

 

Kunskapsöverföring från sjuksköterskan till närstående blir här en svår men viktig uppgift. 

MacLean et al.,(2003) visar i sin forskning att närståendenärvaron i sig underlättar såväl 

information/undervisning som möjligheten att tillfredsställa olika behov hos närstående. 

 

I flera av studierna berättar närstående om hur möjligheten att få närvara gett dem möjlighet 

att gå vidare i en sorgeprocess (Grice et al., 2003; Holzhauser et al., 2006; Hung & Pang, 

2011; Masa’deh et al., 2013; Meyers et al., 2000; Weslien et al., 2006;). Leske & Brasel 

(2010) samt Leske et al. (2013)  finner i sina studier att närstående i efterhand kan ångra att de 

inte varit närvarande.  Lundin (2006) beskriver på omständigheter som starkt kan bidra till att 

komplicera en sorgeprocess: dödsfall som inträffar plötsligt och oväntat samt dödsfall under 

dramatiska omständigheter. Cullberg (2006) menar vidare att ett sorgearbete kan bli mer 

konkret när en individ får tydliga bevis för vad som hänt och kan förankra dessa i situationen. 

Leske & Brasel (2010) menar i sin studie på att tidigare erfarenheter av och strategier för 

krishantering och hur kommunikation i kretsen runt patienten ser ut är faktorer som påverkar 

risken för att en närstående som bevittnar ett akut omhändertagande skall utveckla PTSD.  
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Slutsats 

 

Det finns stark önskan hos många närstående att få möjlighet att närvara när en patient är 

föremål för ett akut omhändertagande. Det kan vara en skrämmande och känslomässigt 

påfrestande situation där den närstående slits mellan olika motstridiga känslor. Resultat visar 

på att närståendenärvaro kan underlätta hanteringen av en krissituation. Forskningen är inte 

entydig i frågan men resultaten visar ingen ökad negativ effekt hos närstående som fått vara 

närvarande vid akut omhändertagande tvärtom så kan det reducera risken för posttraumatisk 

stress hos närstående. I de redovisade resultaten framkommer synpunkter från närstående som 

kan underlätta såväl framtagandet av riktlinjer som det praktiska arbetet. Närvaro skall vara 

frivillig men aktivt erbjudas närstående, närstående vill ses som en resurs för patienten och 

vill ha tydlig och ärlig information. 

 

Fortsatt forskning 

 

Flera stora sammanslutningar för vårdprofessionen har tagit ställning för att närstående skall 

få vara med och pekar på fördelen med att en organisation utformar skriftliga riktlinjer föra att 

på så sätt formulera ett aktivt ställningstagande. Mycket av forskningen inom området rör 

närstående till patienter som genomgått hjärt-lungräddning. Ett akut omhändertagande, 

särskilt på en akutmottagning, behöver nödvändigtvis inte innehålla just det momentet men 

kan vara nog så dramatiskt att bevittna ändå. Vidare forskning med en kvalitativ ansats kring 

hur närstående upplever att närvara i en sådan situation kan ge sjuksköterskan och sjukvården 

värdefull information om hur ett bemötande i en akut situation kan optimeras. 
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Artikelmatris           Bilaga 1 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

1 

Cypress B 

2013 

USA 

Using the synergy 

model of patient 

care in 

understanding the 

lived emergency 

department 

experiences of 

patients, family 

members and 

their nurses 

during criticall 

illness 

Att förstå patienters, 

anhörigas och 

personalens 

upplevelser av 

omhändertagande av 

allvarligt sjuk patient 

på en 

akutmottagning 

En hermeneutisk 

fenomenologisk studie 

där forskarna 

intervjuade 8st 

sjuksköterskor, 10st 

patienter och 5st 

närstående med 

erfarenhet av akut 

omhändertagande. 

Intervjuerna bestod av 

två öppna frågor och 

tog ca 45min-en timme 

i anspråk 

n=23 Artikeln beskriver närståendes syn på sjuksköterskan och vice versa mer 

än att beskriva en specifik upplevelse. Tre kärnkompetenser hos sjuksköterskan 

identifieras: kritiskt tänkande i den akuta situationen, kommunikation och 

inlevelse/förhållningssätt i vårdandet. Närstående önskar vara en förespråkare 

för patienten och vill ses som en samarbetspartner i vårdandet. 

II 

K 

2 

Duran C 

Oman K 

Abel J 

Koziel V 

Szymanski D 

2007  

USA 

 

 

 

 

 

Attitudes toward 

and beliefs about 

family presence: a 

survey of 

healthcare 

providers, 

patients’ families 

and patients 

Att beskriva och 

jämföra inställningen 

till och synpunkter 

på närståendes 

närvaro i akuta 

situationer hos 

personal, närstående 

och patienter 

En studie med 

kvantitativa och 

kvalitativa ansatser 

som genomfördes 

genom att en enkät 

med såväl slutna som 

öppna frågor 

distribuerades till 

medarbetare inom 

olika enheter på ett 

universitetssjukhus. 

Patienter och 

närstående som 

uppfyllde 

inklusionskriterier 

rekryterades till 

studien av 

sjusköterskor på 

respektive avdelning 

n=202 

(893) för 

personal 

n=73 

(1st) närst. 

n=65 

(3st) pat 

Resultaten visar på att sjukvårdspersonalen hade, med en övervikt för 

 sjuksköterskor, en positiv inställning till närståendes närvaro. Såväl patienter  

som  närstående upplevde att det var en rättighet att få vara med. När- 

stående vill se och förstå vad som händer och menar att detta underlättas 

i senare skede och i ett eventuellt sorgearbete. Närstående vill inte gå in 

 ensamma men skulle utnyttja möjligheten vid ett eventuellt nytt tillfälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

P 

3 

Ersoy G 

Yanturali S 

Suner S 

Turkish patient 

relatives’ 

attitudes towards 

family-witnessed 

Att undersöka hur 

närstående ser på att 

näravara i en akut 

situation. Forskarna 

En kvalitativ studie där 

forskarna intervjuade 

närstående till 

patienter som besökte 

n=420  

Närstående vill i stor utsträckning få, eller åtminstone erbjudas möjlighet vara 

närvarande i akuta situationer. Anhöriga som varit med vid akuta situationer 

med dödlig utgång var något mer negativ till ny möjlighet att närvara. Resultatet 

II 

K 



2 
 

Karakus N 

Aksay E 

Artilla R 

2009 

Turkiet 

resuscitation and 

affecting 

sociodemographic 

factors 

sökte efter en allmän 

uppfattning, inte 

specifika vittnesmål  

och ville se om 

sociodemografiska 

variabler påverkade 

uppfattningen. 

en aktmottagning vid 

ett universitetssjukhus 

i Turkiet. Närstående 

som var med vid akut 

omhändertagande vid 

den aktuella tiden  

exkluderades 

påverkas inte av sociodemografi. Närstående beskriver en rädsla för en ovan 

situation men vill se art allt görs och vill stötta, skydda och lugna patienten.  

 

4 

Grice, A.S 

Picton, P 

Deacin, C.D.S 

2003 

Storbritannien 

Study examining 

attitudes of staff, 

patientes and 

relatives to 

witnessed 

resuscitation in 

adult intensive 

care 

Att undersöka 

attityder till 

närståendenärvaro 

hos personal, 

patienter och 

närstående 

En enkät delades ut till 

personal, patienter och 

närstående på en 

avdelning för elektiv 

hjärtkirurgi. 

Patienterna 

förväntades vårdas på 

IVA efter ingreppet, 

det krävdes svar från 

närstående och 

patienter  

”i par” för deltagande.  

n=210 

(50 läk, 50 

ssk, 

110pat+när

st [55 par] 

En stor andel av tillfrågade sjuksköterskor och läkare, 66 procent respektive 56 

procent, är positiva till närståendenärvaro. Finns någon person avsatt att stötta 

närstående ökar andelen positiva till 82 procent respektive 70 procent. 

I gruppen patienter var 29 procent positiva till närståendenärvaro, motsvarande 

siffra för närstående var 47 procent.  Vanligast skäl till att vilja vara närvarande 

var möjligheten att ge stöd, se att allt gjordes för den närstående och kunna 

påverka vissa beslut. Närstående ser sig som en resurs när det gäller att kunna 

ge information om patienten och man var orolig att inte hinna ta adjö. 

 

II 

P 

5 

Holzhauser K 

Finucane J 

De Vries S 

2006 

Australien 

 

Family presensce 

during 

resuscitation: a 

randomised 

controlled trial of 

the impact of 

family presensce 

Att kategorisera 

effekterna hos 

anhöriga som 

närvarar under 

återupplivning i ett 

akutrum 

En studie med såväl 

kvalitativa som 

kvantitativa ansatser. 

Deltagare delades 

slumpvis in två 

grupper, en 

experimentgrupp och 

en kontrollgrupp. 

Deltagarna i 

experimentgrupppen 

(n=58) fick närvara vid 

återupplivningen 

medan de som utgjorde 

kontrollgruppen 

(n=30) blev hänvisade 

till ett rum  i närheten. 

närliggande 

rum(n=30). Deltagarna 

blev intervjuade per 

telefon ca. en månad 

efter händelsen(n=88) 

n=88 Överlag värdesatte de närstående att få vara närvarande vid återupplivningen. 

De kände att de på ett bättre sätt kunde hantera situationen genom sin närvaro. 

Forskarna anser att det behövs mer forskning i ämnet speciellt beträffande de 

psykologiska effekterna för närstående. Närstående uttrycker rädsla inför en 

ovan situation men ville samtidigt vara en del i processen och kunna skydda och 

stötta patienten. Närvaro är ett personaligt val och kan underlätta i en 

sorgeprocess. 

II 

RCT 

6 

Hung M 

Pang S 

Family presence 

preference when 

patients are 

Att belysa hur 

närstående till 

patienter som 

En kvalitativ studie 

med fenomenologisk 

inriktning där  

n=18 

(2) 
En övervägande del av de tillfrågade uttryckte en stark önskan att få vara när- 

varande i akutrummet 

Samtidigt som man är rädd att vara i vägen och osäker på om det verkligen är 

I 

K 



3 
 

2011 

Hong Kong 

 

 

 

receiving 

resuscitation in an  

accident and 

emergency 

department 

överlevt ett akut 

omhändertagande 

upplevde situationen 

och deras inställning 

till att närvara. 

närstående äldre än 18 

år till patienter som 

genomgått och 

överlevt ett akut 

omhändertagande 

tillfrågades om 

deltagande i studien. 

De som accepterades 

intervjuades inom 24 

timmar med öppna 

frågor om sin 

upplevelse och en 

kompletterande 

intervju genomfördes 

efter 3 månader 

 lämpligt finns en önskan att kunna stötta sin närstående, se vad som händer och  

kunna påverka vissa beslut. 

7 

Itzhaki M 

Bar-Tal y 

Barnoy S 

2012 

Israel 

 

 

Reaktions of staff 

members and lay 

people to family 

presencene during 

resuscitation: the 

effect of visible 

bleeding, 

resuscitation 

outcome and 

gender 

Syftet med studien 

var att undersöka 

såväl 

sjukvårdspersonalens 

som allmänhetens 

syn på närståendes 

närvaro vid 

återupplivning och 

de ville se om det 

fanns skillnader 

mellan män/ kvinnor, 

blödning/icke 

blödning och 

överlevnad/död hos 

patienten. 

En kvantitativ studie 

där forskarna 

rekryterat 

hebreisktalande judisk 

befolkning över 18 års 

ålder. 

Sjukvårdspersonal 

rekryteradesfrån fem 

olika sjukhus gen om 

att man lämnade ut 

enkäter vid 

personalmöten, 

lekmännen 

rekryterades med hjälp 

av snöbollseffekten 

bland forskarnas 

familjer och bekanta. 

Deltagarna 

presenterades för åtta 

fallbeskrivningar och 

fick svara på frågor 

hur de uppfattade såväl 

personalens som 

närståendes reaktioner 

och attityder. 

n=210(pers

onal 

n=220 

(allmänhet) 

Resultaten visar att såväl sjukvårdspersonal som allmänheten visades sig negativa till till 

närståendes närvaro. Bland sjukvårdspersonalen var kvinnlig personal mest  

negativ, motsatt uppfattning jämfört med allmänheten. Till viss del uppger 

respondenterna att det kan vara lättare vara med vid en positiv utgång av  

interventionen. 

 

 

I 

K 

8 

Jabre P 

Belpomme V 

Family presence 

during 

Cardiopulmonary 

Att undersöka hur 

närståendenärvaro 

under hjärt-

En randomiserad 

kontrollerad studie där 

forskarna undersökte 

n=570 

 

 

Forskarna finner en lägre förekomst av PTSD i den grupp som erbjöds bevittna  

hjärtlungräddningen. En stor del av de tillfrågade uttryckte en oro för att ångra sig 

om de inte fått möjlighet vara närvarande. 

II 

RCT 



4 
 

Azoulay E 

Jacob L 

Bertrand L 

Lapostolle F 

Tazarourte K 

Bouilleau G 

Pinaud V 

Broche C 

Normand D 

Baubert T 

Ricard-Hibon 

A 

Istria J 

Beltramini A 

Alheritiere A 

Assez N 

Nace L 

Vivien B 

Turi L 

Launay S 

Desmaizieres 

M 

Borron S 

Viaut E 

Adnet F 

2013 

Frankrike 

resuscitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lungräddning 

påverkar anhöriga 

och personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förekomsten av PTSD 

hos närstående till 

patienter som erhållit 

hjärt-lungräddning av 

ambulanspersonal. 

Deltagarna lottades att 

vara med i en grupp 

som aktivt erbjöds 

möjligheten att 

bevittna eller vara med 

i en kontrollgrupp som 

inte fick den 

möjligheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Jabre P 

Tazarourtre K 

Azoulay E 

Borron S 

Belpomme V 

Jacob L 

Lionel B 

Lapostolle F 

Combes X 

Galinski M 

Pinaude V 

Destefano C 

Normand D 

Beltramini A 

Offering the 

opportunity for 

family to be 

present during 

cardiopulmonary 

Resuscitation: 1-

year assesement 

En uppföljande 

studie där forskarna 

undersöker 

förekomsten av 

PTSD-relaterade 

besvär hos individer 

ett år efter det att de 

varit närvarande 

under hjärt-

lungräddning. 

Grundstudien var en 

randomiserad 

kontrollerad studie där 

forskarna undersökte 

förekomsten av PTSD 

hos närstående till 

patienter som erhållit 

hjärt-lungräddning av 

ambulanspersonal. 

Deltagarna lottades att 

vara med i en grupp 

som aktivt erbjöds 

möjligheten att 

bevittna eller vara med 

i en kontrollgrupp som 

n=408 Forskarna finner att den lägre förekomst av PTSD som identifierades i  

tidigare studie kvarstår efter ett år för den grupp som erbjöds bevittna  

hjärt-lungräddning   

RCT 



5 
 

Assez N 

Vivien B 

Vicaut E 

Adnet F 

2014 

Frankrike 

 

 

inte fick den 

möjligheten. I denna 

uppföljande studie 

undersöker forskarna 

hur det resultat som 

redovisades 3 månader 

efter händelsen ser ut 

efter 1 år 

 

10 

Leske J 

Brasel K 

2010 

USA 

 

Effects of Family-

Witnessed 

Resuscitation 

After Trauma 

Prior to 

Hospitalization 

Att undersöka om 

det finns någon 

skillnad i närståendes 

psykiska hälsa och 

förmåga att hantera 

situationen beroende 

på om de varit 

närvarande eller inte 

när en närstående 

varit föremål för ett 

akut 

omhändertagande 

En prospektiv studie 

där en enkäts delades 

ut inom 1-2 dygn efter 

att en patient lagts in 

på 

intensivårdsavdelning 

till en anhörig per 

patient som efter 

förfrågan accepterat att 

deltaga i studien 

n=33 Forskarna finner ingen signifikant skillnad i välbefinnandet hos  

anhöriga som varit med respektive inte varit med vid det akuta 

omhändertagandet. Den skillnad som ändå identifieras hänger samman med  

familjens resurser och kommunikation innan händelsen. 

III 

CCT 

11 

Leske J 

McAndrew N 

Brasel K 

2013 

USA 

 

Experiences of 

families when 

present during 

resuscitation in 

the emergency 

department after 

trauma 

Att beskriva 

närståendes 

upplevelser av 

möjligheten att 

närvara i en akut 

situation 

En undersökning 

utifrån deskriptiv 

kvalitativ design med 

innehållsanalys 

genomförd genom 

öppna intervjuer med 

närstående till 

patienter äldre än 18 år 

som innan vård på 

intensivårdsavdelning 

erhållit hjärt-

lungräddning 

 Majoriteten var positiva till att ha fått vara med och önskade att detta skall vara 

standard. Forskarna identifierar olika roller för personal och närstående ur ett 

närståendeperspektiv. Närstående vill kunna ge och få information och se att allt 

görs för patienten. Närstående är oroliga för  

 att vara i vägen men behöver stilla sin oro och vill ses som en resurs. 

I 

K 

12 

Leung N 

Chow S 

2012 

Hong Kong 

 

Attitudes of 

healthcare staff 

and patient’s 

family members 

towards family 

presence during 

resuscitation in 

adult critical care 

units 

Att undersöka 

sjukvårdspersonalens 

och närtåendes 

åsikter om 

närståendenärvaro 

och att identifier 

faktorer som 

påverkar 

sjukvårdspersonalens 

åsikter 

Sjukvårdspersonalen 

rekryterades till en 

enkätstudie från en 

IVA- och en HIA-

enhet vid ett större 

sjukhus i Hong-Kong. 

Inkluderingskriterierna 

var minst två års 

yrkeserfarenhet  varav 

minst tre månader 

n=163 

(49) för 

personal 

n=69 

(56) för 

närstående  

Ca 33% av de tillfrågade i sjukvårdspersonal var positiv till  

närståendenärvaro medan 80% av de närstående förordade  

möjligheten att få vara med. De i personalgruppen som hade  

erfarenhet av att ha närstående närvarande var mest positiva. 

Ett viktigt motiv för att vara med var en förhoppning att detta skulle 

underlätta sorgearbetet. 

II 

P 
 



6 
 

inom IVA/HIA.  

Närstående 

rekryterades av 

sjuksköterskor på  

respektive enhet och 

intervjuades sedan av 

forskarna. Kriterierna 

var att det skulle vara 

nära släktingar eller 

närstående över 18 år. 
13 

Masa’deh R 

Saifan A 

Timmons S 

Nairn S 

2013 

Jordanien 

 

Families’ 

stressors and 

needs at time of 

cardio-pulmonary 

resuscitation: 

A Jordanian 

perspective 

Att beskriva 

närståendes behov 

när en patient är 

involverad i ett akut 

omhändertagande 

och att sätta in detta i 

ett religiöst och 

kulturellt kontext 

En kvalitativ studie där 

forskarna genomfört 

semistrukturerade 

intervjuer med 

anhöriga som vårdas 

på IVA och som 

genomgått HLR. 2 av 

7 intervjuade hade 

bevittnat HLR 

n=7 De flesta önskar få vara med (eller erbjudas möjligheten) av såväl religiösa som 

personliga skäl men har ibland svårt förklara varför. De som varit med skulle 

upprepa detta om möjlighet gavs . Även om man som närstående är rädd vill 

man vara med för att kunna stötta patienten och informera personal och övriga 

närstående. Viktigt att den information som ges är tydlig och ärlig. 

 

 

 

I 

K 

14 

Meyers T 

Eichorn D 

Guzetta C 

Clark A 

Klein J 

Taliaferro E 

Calvin A 

2000 

USA 

 

Family presensce 

during invasive 

procedures and 

resuscitation: the 

experience of 

family members, 

nurses and 

physicians 

Att utforska 

attityder, fördelar 

och problem uttalade 

av familjer och 

vårdgivare som 

medverkat vid HLR 

eller invasiva 

åtgärder då 

närstående varit 

närvarande. 

Forskarna 

identifierar även 

demografiska 

faktorer som kan 

förklara skillnader i 

respondenternas 

uppfattning 

Deskriptiv studie med 

såväl kvalitativa som 

kvantitativa 

undersökningsmetoder. 

39 familjemedlemmar 

och 96 vårdgivare (60 

ssk och 36 läkare) 

ingick i 

undersökninngen. De 

närstående 

intervjuades ca 2 

månader efter 

händelsen. 

Inklusionskriterier för 

studien var personer  

över 18 års ålder och 

som talade engelskta 

var psykisk stabila och 

inte påverkade av 

droger. Enkät till 

vårdgivarna delades ut 

inom 72 timmar 

n=135 Familjerna ansåg sig ha rätt att närvara vid återupplivningen och  

uppfattade närvaro som positivt. De ansåg sig vara aktiva  

deltagare i vårdprocessen vilket mötte deras behov av att ge och få  

information,  kunna ge tröst och känna närhet till patienten. 

 88 % av vårdgivarna ansåg att det skulle ges möjlighet till  

närståendenärvaro,  38% uttryckte dock oro för att närstående skulle  

störa vården men inget sådant observerades under studien.  

Fördelarna med närståendenärvaro rättfärdigar programför att  

underlätta detta. Närstående uttrycker rädsla för den ovana situationen men  

vill förstå vad som händer och tror att patienten blir bättre omhänder- 

 tagen när närstående är med. 

 

II 

P 
 

15 

Mortelmans L 

Patients’and 

relatives’ view on 

Att undersöka 

patienter och 

En kvalitativ studie där 

potentiella deltagare 

n=300 I studien utgjorde anhöriga och deras närstående ett ”par” som ingick i  

olika grupper. En majoritet av såväl patienter som närstående är  
II 



7 
 

Van 

Broeckhoven V 

Van Boxstael S 

De Cauwer H 

Verfaillie L 

Van Hellmond 

P 

Van Colen S 

Cas W 

2010 

Belgien 

 

witnessed 

resuscitation in 

the emergency 

department: a 

prospective study 

närståendes attityd 

till 

närståendedeltagande 

vid ett akut 

omhändertagande 

identifierades och 

presenterades för 

forskarna av personal 

på en akutmottagning. 

Efter utskrivning från 

IVA delades en enkät 

ut till deltagande 

patienter och deras 

anhöriga 

positiva till närståendenärvaro, högst frekvens bland multisjuka, och  

närstående vill vara ett stöd för patienten.  

 

P 

16 

Wagner 

2004 

USA 

 

 

 

Lived experience 

of critically ill 

patient’s family 

members during 

cardiopulmonary 

resuscitation 

Att beskriva 

närståendes 

erfarenheter, tankar 

och uppfattningar 

kring att vara 

närvarande vid ett 

akut 

omhändertagande 

En kvalitativ 

undersökning där sex 

närstående till 

patienter som överlevt 

ett hjärtstopp 

intervjuades inom 24 

timmar efter händelsen 

n=6 Närstående vill veta vad som händer och vill fåmöjlighet att själva välja om de  

vill vara närvarande. Närstående vill inte förhandla om att  

närvara utan ser det som en rättighet att vara med och vara ett stöd för 

patienten och se att allt görs. 

I 

K 

17 

Weslien M 

Nilstun T 

Lundqvist A 

Fridlund B 

2006  

Sverige 

Narratives about 

resuscitation – 

Family members 

differ about 

presensce 

Att belysa 

familjemedlemmars 

upplevelser och 

synpunkter om att ha 

varit närvarande I 

akutrummet under en 

närståendes 

återupplivning 

En kvalitativ 

deskriptiv studie. 

Sjutton 

familjemedlemmar 

intervjuades fem till 

trettiofyra månader 

efter händelsen 

 

n=17 

(25) 
De närstående har olika uppfattning angående sin närvaro under den  

akuta situationen för att se hur arbetet fortskrider och för att kunna ge information. 

I alla berättelser fanns en oro över att de genom sin närvaro kunde störa arbetet  

och man vill att någon är med för att säkerställa att så inte sker. Närstående vill ses som en 

 resurs och kunna påverka vissa beslut och då man är ovan vid situationen är det  

viktigt att inte behöva fundera på om man är välkommen. 

I 

K 
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Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån SBU och SSF (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

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 patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagre och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 
Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 
Begränsat/för få patienter/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 

(sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Bilaga 2.  
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