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Abstract 
Background: For nurses in hospitals, the presence of close relatives in cardiopulmonary 
resuscitation (CPR) can be an uncertain experience. In 2015, 91 000 deaths occurred in Sweden, 
many of them in hospitals. Aim: This study aimed to explain nurses’ experiences of relatives’ 
presence at cardiopulmonary resuscitation in hospitals. Method: A literature review based on 
six qualitative and five quantitative articles was performed. Result: Two main themes, to invite 
and to not invite, constituted the result with four subthemes. The main theme to invite had two 
subthemes, good occupational experience and self-confidence. The main theme to not invite 
comprised likewise two subthemes, insecurity about absent guidelines and worry about 
relatives’ reaction. Conclusion: A majority of the nurses believed that relatives should be 
present at CPR. Nurses believed that relatives easier could accept their relatives’ death if they 
were able to touch their relative, share the last moments in life and say goodbye. Improvement 
of guidelines and development work is needed to maintain nurses’ positive view of relatives’ 
presence at CPR in hospital settings. To strengthen this, national guidelines are also necessary 
to assist local guidelines. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Hjärtstopp är ett tillstånd som kan drabba människor och det är viktigt att kunna hjärt- 
lungräddning (HLR), både för allmänheten och inom sjuksköterskors yrkesprofession. Att ha 
närstående på besök vid sjukhusvistelse är vanligt och det kan medföra att närstående finns i 
rummet under hälso- och sjukvårdspersonalens återupplivningsförsök. Denna uppsats söker 
svar på frågan om sjuksköterskors erfarenheter av närståendes närvaro under HLR på sjukhus. 
 
Elva artiklar söktes fram via systematiska sökningar i databaserna Cinahl och PubMed. 
Sökningarna resulterade i en litteraturöversikt där sex kvalitativa och fem kvantitativa artiklar 
hittades och granskades. Dessa artiklar analyserades genom jämförelse och sammanställning. 
Ett nytt resultat skapades vilket presenteras i studien. 
 
Resultatets två teman, att bjuda in och att inte bjuda in, utgick från sjuksköterskors erfarenheter 
av närståendes närvaro vid HLR på sjukhus. I temat att bjuda in sågs det positivt att bjuda in 
närstående. Sjuksköterskor med yrkesvana förmedlade självsäkerhet och ville låta närstående 
närvara vid HLR. Dessa sjuksköterskor ansåg att det skapades många fördelar när närstående 
fanns med under HLR, bland annat genom att de fick medverka i en viktig stund av patientens 
liv.  
 
I temat att inte bjuda in tyder litteraturöversikten på att sjuksköterskor kände att det fanns brist 
på riktlinjer över hur de skulle hantera situationen vilket skapade osäkerhet, även om viljan att 
låta närstående närvara var stor hos flertal. Många gånger fanns riktlinjer men verksamheten 
behövde tydliggöra dem. Det fanns också en oro och osäkerhet över hur närstående skulle 
uppfatta det som hände vid HLR. Detta beskrevs i några studier där sjuksköterskor hade mindre 
bra erfarenheter över närståendes agerande, vilket då riskerade störa arbetet och flytta fokus 
från patienten och återupplivningsförsöket till den närstående.  
 
Av ovanstående resultat har vi dragit slutsatsen att sjuksköterskors positiva inställning till 
närståendes närvaro under HLR behöver stimuleras. Fortsatt forskning om sjuksköterskors 
erfarenheter av HLR där närstående närvarar, vore av stort värde. 
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Inledning 

Inför en framtida yrkesroll som sjuksköterska finns många tankar om hur arbetslivet kommer 
se ut, hur känslor kan hanteras och hur agerandet under olika situationer kommer att bli. En 
situation som troligtvis kan uppstå under arbetslivet är att utföra återupplivning, även kallat 
hjärt- lungräddning (HLR). 
 
Som sjuksköterska på sjukhus är sannolikheten att vara först på plats vid ett hjärtstopp stor och 
att kunna använda sina kunskaper rätt kan rädda liv. Det innebär att kunna agera snabbt, tillkalla 
hjälp och utföra HLR. Det kan också hända att närstående finns på besök hos patienten när 
hjärtstoppet sker.  
 
Hur sjuksköterskor hanterar dessa kritiskt sjuka patienter och de närstående under en HLR-
situation är av stort intresse. Att ta reda på andra sjuksköterskors erfarenheter av dessa 
situationer kan vara till hjälp för nyexaminerade sjuksköterskors framtida yrkesliv. Detta 
problemområde valdes för att erhålla ökad kunskap av sjuksköterskors erfarenheter om 
situationer där närstående närvarar vid HLR.  

Bakgrund  

År 2015 registrerades 91 002 dödsfall runt om i Sverige till Socialstyrelsens dödsorsaksregister 
(Socialstyrelsen, 2016) och 8 182 hjärtstopp registrerades till Svenska hjärt- lungräddnings-
registret på och utanför sjukhus (HLR-rådet, 2016). 
 
Återupplivning innebär enligt Nationalencyklopedin (2017a) att vidta åtgärder vid upphävd 
andning och hjärtstillestånd för att återställa nödvändiga funktioner för liv. I lagen om kriterier 
för bestämmande av människas död (SFS 1987:269) återfinns den rättsliga innebörden av 
begreppet död, som betyder att hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligen fallit bort. Död 
förklaras på två olika sätt; när andning och blodcirkulation upphört och när hjärtstilleståndet 
varat så lång tid att döden med säkerhet kan avgöras, eller om andning och blodcirkulation 
upprätthålls på konstgjord väg och undersökning av hjärnan med säkerhet påvisar döden. 
 
Anhörig respektive närstående är två vanliga begrepp inom vård och omsorg, och definieras i 
Socialstyrelsens termbank. Anhöriga definieras som en person inom familjen eller bland de 
närmaste släktingarna (Socialstyrelsen, u.å.a). I denna uppsats har i stället begreppet närstående 
valts, på grund av att det avser en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till, 
vilket kan innefatta fler människor än den mer begränsade definitionen anhörig (Social-
styrelsen, u.å.b). 

Hjärtstopp  

Ett hjärtstopp definieras som ett hjärtstillestånd; plötsligt upphävs utpumpning av blod från 
hjärtat ut till kroppen. Symtom är oförutsedd medvetslöshet och upphävd andning på grund av 
bristande blodtillförsel till hjärnan. Det saknas även pulsationer från artärer på halsen och i 
ljumskarna (Nationalencyklopedin, 2017b). 
 
Hjärt- lungräddningsregistret (Socialstyrelsen, u.å.c) innefattar behandlade hjärtstopp på och 
utanför sjukhus. Det är vanligt att människor som får plötsligt oväntat hjärtstopp i hemmet ej 
överlever. På sjukhus finns avancerade vårdresurser som reducerar risken för död. Varje minut 
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blir värdefull och kan vara avgörande för att överleva. Enligt Rubertsson (2012) uppkommer 
medvetslöshet efter 10-20 sekunder utan cirkulation. Socialstyrelsen (u.å.c) menar att efter 5 
minuter utan cirkulation uppkommer irreversibla skador på hjärnan av syrebristen och efter 
femton minuter är döden nästan oundviklig, oavsett om räddningsinsatser har satts in eller inte. 
På sjukhus är chansen större att människan överlever då personal och utrustning finns nära till 
hands, men det förekommer dödsfall även här.  
 
De fysiologiska orsakerna till hjärtstopp enligt Rubertsson (2012) innefattar arytmi, asfyxi och 
hypovolemisk chock. Cirkulationsstilleståndet som uppstår vid hjärtstopp orsakas av fyra 
tillstånd: Ventrikelflimmer, ventrikeltakykardi, asystoli och pulslös elektrisk aktivitet. 
Ventrikelflimmer orsakar upphävd pumpeffekt hos hjärtat då elektiskt kaos uppstår i hjärtats 
muskelceller. Ventrikelflimmer är det mest energikrävande arytmi för hjärtat och kan övergå 
från att primärt vara ett flimmer till att sekundärt bli asystoli. Vid asystoli stannar hjärtat både 
mekaniskt och elektrisk, och pumpförmågan upphävs. Pulslös elektrisk aktivitet avser elektisk 
aktivitet i hjärtat men resterande pumpförmåga eller kännbar puls finns inte. Skador på hjärtat 
är en orsak till att detta tillstånd uppkommer. Ventrikeltakykardi kan i sällsynta fall orsaka 
nedsatt pumpförmåga som leder till hjärtstopp (Rubertsson, 2012). Enligt HLR-rådet (u.å.) 
finns det två kategorier av människor som kan drabbas av hjärtstopp; personer där hjärtstopp 
beror på bakomliggande sjukdom och personer vars hjärtstopp bero på suicid eller olycka.  
 
Personer som löper störst risk att drabbas av ett hjärtstopp har en bakomliggande fysiologisk 
sjukdom vilket de kan vara medvetna om eller inte. Svårighet med andning, svimning eller 
yrsel, bröstsmärta eller hjärtklappning under en tid utgör också en risk för att drabbas. Personer 
kan råka ut för olika omständigheter såsom syrebrist genom kvävning, drunkning eller läke-
medelsförgiftning; men också olyckor i form av trauman, trafikolyckor eller våld. Suicidförsök, 
vilka inte allt för sällan sker i samhället är också en orsak till hjärtstopp. Där avgör 
tillvägagångsättet om möjlighet finns för att rädda personen tillbaka till livet (HLR-rådet, u.å.). 

Hjärt- lungräddning  

Chanserna för överlevnad efter hjärtstopp ökar dramatiskt om människans cirkulation och 
andning kan hållas igång genom HLR. HLR innebär tryck på bröstkorgen för att hålla igång 
cirkulationen och inblåsning av luft i lungorna med mun till mun metoden. Denna metod kallas 
grundläggande HLR, eller 30:2. Det innebär att det görs 30 kompressioner och 2 inblåsningar, 
under hela tiden innan professionell hjälp kommer. Skulle hjärtstartare finnas nära till hands 
ska den användas, även om utbildning inte finns. Hjärtstartaren utger elektrisk chock över 
hjärtat och kallas även för defibrillator. En eller flera elektriska chocker kan återföra hjärtat till 
normal funktion. Hjärtstartaren är en maskin som talar om vad som ska göras och ger tydliga 
instruktioner (Riksförbundet HjärtLung, 2017; Perkins et al., 2015).  
 
Handlingsplan för hjärtstopp på sjukhus definieras som S-HLR och det är den metod 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal lär sig. Inledningsvis vid hjärtstopp görs bedömning av 
livstecken då andning och medvetande kontrolleras. Därefter hjärtlarmar den personal som 
hittar patient efter all personal på avdelning då det inte är möjligt att klara situationen ensam. 
Sedan startar 30:2 som är metoden för HLR. Andningsmask ska användas och syrgas ska 
tillsättas med minst 10 liter/minut. När hjälp kommer från avdelning larmas akutlarm för 
ytterligare hjälp på sjukhusets interna larmnummer eller automatlarm från avdelning så att 
larmgrupp informeras och kommer till plats. Defibrillator och akututrustning hämtas av 
personal som inte utför HLR, därefter kan defibrillatorn startas. Efter defibrilleringen bör HRL 
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startas direkt. Vid tydliga livstecken ska HLR avbrytas (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 
2016; Soar et al., 2015). 

Lagar och etiska riktlinjer 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska hög patientsäkerhet främjas inom hälso- och 
sjukvården, vilket innebär att skydda patienten från vårdskador. Patienten ska ges sakkunnig 
och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Om patienten har avlidit ska personal fullgöra sina 
uppgifter med respekt för den avlidne. Även närstående ska visas hänsyn och omtanke.  
 
Patientlagen (SFS 2014:821) syfte är att patientens ställning ska tydliggöras samt att patientens 
integritet, självbestämmande och delaktighet ska främjas. Patienten ska även få information om 
sitt hälsotillstånd, men kan inte information lämnas till patienten, ska det lämnas till närstående 
om möjlighet finns.  
 
I föreskrifterna och allmänna råden om livsuppehållande behandling tas upp att behandling ska 
ges vid livshotande tillstånd för att upprätthålla patientens liv (SOSFS 2011:7).  Enligt Svenska 
Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådets (u.å.) etiska riktlinjer för 
HLR anges att patienter inom hälso- och sjukvård vid hjärtstopp ska behandlas med HLR. Om 
inte HLR ska utföras ska det finnas ett dokumenterat ställningstagande till detta. Det framgår 
också att närstående, men även patienten om det går, bör informeras när HLR inte kommer att 
utföras vid ett eventuellt hjärtstopp. Det kan skapa en trygghet i att veta att hälso- och 
sjukvårdspersonalen kommer se till att dödsögonblicket blir värdigt både för patienten och 
närstående.  
 
Önskemål från närstående att få närvara vid HLR bör uppfyllas. Detta ska ske under 
förutsättning att patientens behandling inte påverkas negativt. Av stor vikt är att personal bör 
avsättas för att regelbundet informera närstående om vad som sker samt ta hand om dem 
(Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening & Svenska rådet, u.å.). Att det krävs 
kontinuerlig bedömning om hur närstående mår både före och under HLR klargörs av James, 
Cottle och Hodge (2010). Närstående kan behöva gå undan i perioder eller gå undan helt. 
Sjuksköterskor lägger vikt på att förmedla information och stöd till närstående. Genom 
information skapas en process som innebär att hjälpa närstående till att förstå helhet, från att 
patienten skulle överleva till att förbereda om döden (James et al., 2010).  
 
Sjuksköterskor ska i vårdarbetet främja en miljö där mänskliga rättigheter, sedvänjor och 
trosuppfattningar samt värderingar hos enskilda personer, familjer och allmänhet respekteras 
(International Council of Nurses, 2014). Det Europeiska rådet för hjärt- lungräddning menar att 
närstående ska tas omhand vid HLR. Om möjlighet och personal finns för att ta hand om dem, 
ska sjuksköterskor tillfråga närstående om de vill närvara (Bossaert et al., 2015).  Enligt Wacht, 
Dopelt, Snir och Davidovitch (2010) anser sjuksköterskor att patienter och närstående är mer 
medvetna om sina rättigheter avseende lagar idag, än de tidigare varit. Sjuksköterskor anser att 
detta kan skapa problem och försvåra deras jobb vid HLR. 

Teoretiska utgångspunkter  

Som teoretiska utgångspunkter till denna uppsats har beskrivningar av vårdandet, lindra 
lidandet och ansvar valts enligt Eriksson (1987; 1991; 1994; 1995). 
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Vårdandet  

Eriksson (1987) beskriver vårdandet som att främja hälsan och livet själv. Vårdandet innebär 
hela individen och med det menas med kroppen, själen och anden. I dagens samhälle finns 
vårdandet inom många yrkeskategorier, bland annat hos sjuksköterskan. Om uppfattningen av 
människan är en kropp eller delar av kropp, utan ande och själ, kommer människan mötas som 
kropp eller delar av kropp. Endast en hel människa kan helt möta en annan människa. Det 
naturliga vårdandet är kärnan i det professionella och yrkesmässiga vårdandet. Naturlig vård 
innebär den omsorg som gör en människa till människa och omvårdnad av naturlig sort. Dock 
har dagens samhälle utvecklats till ett yrkesmässigt och professionellt vårdande. Egentligen ska 
yrkesmässigt vårdande endast finnas till och primärt fungera som ett stöd om otillräcklighet 
infinner sig för det naturliga vårdandet (Eriksson, 1987). 
 
Eriksson (1987) menar att vårdandets kärna utgörs av ansning, lekande och lärande. Det 
omfattar förutsättningar för läkandet. Varje kärnämne kan ses ur olika teoretiska perspektiv 
men det bör vara ett helhetsperspektiv, då vårdandets kärna innebär att söka efter det 
gemensamma och ursprungliga i allt vårdande. Ansa ger kroppsligt renlighet och välbehag, 
lekandet ger tillfredställelse och tillit, och lärandet ger utveckling. Kärnämnena skapar en helhet 
av samordnad och influerar varandra. Dock finns det ingen absolut och given helhet utan varje 
helhet varierar i förhållande till individens inre och yttre gränser (Eriksson, 1987).  

Lindra lidandet 

Eriksson (1994) beskriver att leva innebär att lida. Kärnan i det mänskliga livet innebär liv och 
död, lidande och lust. Lidande kan även vara på gott och ont, då det onda plågar och det goda 
ger mening för människan. Eriksson (1991) menar för att kunna lindra lidande är möte av alla 
former av lidande en förutsättning. Oavsett om människan själv har orsakat sitt eget lidande 
eller om det förorsakas av krafter utanför sig själv ska sjuksköterskan göra allt för att lindra 
lidandet.  
 
Att utge tröst till en som lider är något som Eriksson (1994) menar alltid kan göras. Att ge tröst 
ger lindring till individens lidande som kan upplevas som outhärdligt. Tillit kan väcka det goda 
lidande som kan utge hopp och mod till den som lider. I livsleda och livshopp måste det finnas 
rum för tröst. I situation fylld med lidande kan det vara av stor vikt att veta att det finns en famn 
att gömma sig i. Att någon kan bekräfta människan och ge mod till att kämpa vidare fast tårar 
framhävs. Att möta människa som är i gråt kan vara att möta något av det heliga och att visa 
respekt och vördnad utan frågor och tvång anses av stor vikt. När lidandet finns hos människan 
föds känsla av hopplöshet. För att lidande ska ha en möjlighet att kunna lindras behöver hopp 
infinna sig (Eriksson, 1994). 
 
Om eget lidande har infunnit sig någon gång tidigare kan förmågan att känna medlidande ligga 
närmare till hands. Detta möjliggör en syn att se den andre och vända sig bort från sig själv 
(Eriksson, 1994). Eriksson (1995) menar att medlidande inte kan likställas med att tycka synd 
om någon (Eriksson, 1995). Genom kärlek ligger grunden och möjligheterna för att lindra ett 
lidande. Tro, hopp och kärlek som är vårdandets bärande grund har betydande del i kampen för 
att lindra någons lidande.  Kärleken är den grundkraft som behövs i kampen, oberoende av 
vilken uttrycksform lidandet har som leder mellan en själv och en annan. Tro och hopp ger en 
strävande för positiv framtid (Eriksson, 1994). 
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Ansvar  

Eriksson (1995) hävdar att etik är ett ansvar, och ansvaret innebär att ge ett gensvar som ger 
bekräftelse till den andra. Relationen stärks genom svar och den andra uppfattar en värdighet, 
gemenskap och gensvar. Ansvarsetiken föds i stunden när sjuksköterskan står ansikte mot 
ansikte med den andre. Situationen som uppkommer framstår som verklig, sann och ställer 
begäran på det etiska. Tillsammans med de värden och situation i den aktuella vården utgör 
sjuksköterskan sin förmåga till att ta ansvar. Vårdetik och ansvarsetik är sammansvetsade. 
Ansvarets innebörd är djupt förknippat till det mellanmänskliga mötet, sociala sammanhanget 
och vårdandet. Yttre och inre ansvar kan upplevas genom ansvarsetik. Det yttre grundar sig i 
bestämdhet från sjuksköterskan. Det kan innebära etiska koder, riktlinjer eller fastställda regler, 
och kan fullföljas med eller utan personligt engagemang. Det inre ansvaret grundar sig i ett 
personligt ställningstagande av djupare sort. Det fordras av det mellanmänskliga mötet att gå 
in i vårdrelationen och offra något av en själv (Eriksson, 1995). 
 
Eriksson (1995) menar att skuld förbinds med den inre sidan av ansvar. Skuld innebär också 
ansvar och de hör intimt ihop. Den är starkt bunden till välvilja, kärlek och önskan att tjäna och 
hjälpa någon. När människan upplever skuld uppstår ödmjukhet och förmåga till medlidande 
växer. 

Problemformulering  

Patienter kan dö på sjukhus och sannolikt kommer sjuksköterskor under sin yrkesverksamhet 
hamna i situationer där patienter behöver HLR, vilket kan skapa osäkerhet hos sjuksköterskor 
på grund av avsaknad av erfarenhet. Under HLR ska handlingsplaner och riktlinjer följas, 
samtidigt som snabbt agerande från vårdpersonal är viktigt. Patienten är i fokus under hjärtstopp 
och hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar i enlighet med sina professioner för att rädda 
patientens liv. Närstående kan finnas vid patientens sida under sjukhusvistelsen och närvara när 
ett hjärtstopp sker. Frågeställningen för denna uppsats är hur sjuksköterskor hanterar en sådan 
situation. Att studera sjuksköterskors erfarenheter av närståendes närvaro vid HLR kan 
förbereda sjuksköterskor inför denna situation och därmed ge ökad kunskap och större säkerhet.  

Syfte  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av närståendes närvaro vid hjärt- 
lungräddning på sjukhus.  

Metod  

Syftet som valdes kunde besvaras genom kvalitativ och kvantitativ forskning. Vid en första 
översiktlig sökning av litteratur genom nyckelord som fanns i syftet hittades både kvalitativa 
och kvantitativa artiklar som beskrev problemområdet. Därför valdes en litteraturöversikt enligt 
Friberg (2012a) vilket innebär att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett 
problemområde. Litteratursökningar genomfördes för att finna vetenskapliga artiklar för 
analys. Genom sammanställning av området för att få helhet kunde ny kunskap fastställas 
(Friberg, 2012a). 
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Litteratursökning  

I litteraturöversikten med kvalitativa och kvantitativa artiklar skulle ny kunskap framställas. 
Sökord som användes utifrån vårt syfte var nurse, experience, perceptions, attitudes, views, cpr, 
cardiopulmonary, resuscitation, family, family presence, presence, staff, cardiopulmonary 
resuscitation, hospital och emergency. Av sökningar i databaserna Cinahl (Cumulative Index 
to Nursing & Allied Health Literature) och PubMed/Medline hittades artiklar. Olika 
söktekniker användes för att få fram information som kunde svara på syftet. Utifrån Östlundhs 
(2012) beskrivna söktekniker breddades sökningarna genom ”trunkering” där asterisk ”*” sätts 
efter ordstammen för att få med variationer av densamma. Söktekniken ”Boolesk” användes, 
och ”AND”, ”OR” och ”NOT” ökade möjligheten för att kombinera eller särskilja sökord 
(Östlundh, 2012). För att koppla ihop sökorden användes AND och för att få antingen eller av 
sökorden användes OR. Avgränsningen NOT innehöll pediatric, icu och intensive care unit.  
 
Vissa sökord skulle finnas under kategorier som titel och titel/abstract. Abstrakt och fulltext 
valdes som sökkriterier. Språk som vi behärskar var av relevans och därför valdes engelska 
artiklar. Till en början hölls sökningarna inom en tidsram på tio år (2007-2017). Tidsspannet 
utökades sedan med två år (från 2005). Det resulterade i ytterligare en kvalitativ artikel. Elva 
artiklar inkluderades varav sex hade kvalitativ ansats och fem kvantitativ ansats. I kvantitativa 
artiklar är fokus på siffror och resultatet är beskrivet genom statistiska beräkningar av materialet 
(Friberg, 2012a). Artiklar med kvalitativ ansats ledde till resultat i ord och de kvantitativa till 
resultat i tabeller och siffror. Sökord, sökordens kombinationer och söktekniker redovisas i 
Bilaga I.  

Urval  

Urvalet inkluderade kvalitativa och kvantitativa artiklar där sjuksköterskor som arbetar på 
sjukhus erhållit erfarenheter av närståendes närvaro vid HLR. Artiklar där respondenterna varit 
intensivvårdssjuksköterskor eller andra specialistsjuksköterskor exkluderades. Även artiklar 
med sjuksköterskor från ambulans, primärvård, hemsjukvård och barn som närstående 
exkluderades. Alla artiklar skulle vara peer reviewed då enbart artiklar från vetenskapliga 
tidskrifter var av intresse. Sammanlagt hittades 19 artiklar som hade relevans till syftet, men 
åtta exkluderades på grund dessa exkluderingskriterier. 
 
Kvalitetsbedömning genomfördes enligt Willman, Stoltz och Bahtsvani (2011) för de elva 
artiklar som valdes, se Bilaga II. Mallarna är modifierade av Institutionen för Hälsovetenskap 
(Högskolan Väst, 2017). En sammanfattande översikt över analyserad litteratur enligt Friberg 
(2012b) och den granskningspoäng artiklarna fått efter kvalitetsbedömning finns i Bilaga II. 
Granskningspoäng som framträdde var av grad I och grad II. Två artiklar saknade etiskt 
resonemang men användes då de fick hög granskningspoäng. 

Analys  

Analys av all litteratur har gjorts i tre steg. Det innebar att artiklarna lästes igenom ett flertal 
gånger för att förstå innehållet och se sammanhang, likheter och skillnader. Därefter 
sammanställdes artiklarnas resultat (Friberg, 2012a). Artiklarna numrerades för att skapa ett 
system och granskades ett flertal gånger. Anteckningar gjordes i vissa artiklars resultat och i 
återstående artiklar antecknades på ett block bredvid. Granskning gjordes först individuellt för 
att få en helhet och därefter gemensamt. Friberg (2012a) menar att innehållet i artiklarnas 
resultat bör sorteras i lämpliga teman (Friberg, 2012a). I anteckningsblocket fick varje artikel 
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en sida som märktes med ett nummer. Det i artiklarnas resultat som svarade på studies syfte 
skrevs ner, både i text och siffror beroende om det var kvalitativ eller kvantitativ artikel. 
 
I artiklar där deltagande från andra yrkeskategorier än sjuksköterskor fanns användes enbart 
data som kunde urskiljas som tillhörande sjuksköterskornas erfarenheter. Resultaten var av 
olika art och Friberg (2012a) menar att en exakt jämförelse inte går att utföra och att resultaten 
därför ska sorteras under lämplig rubrik (Friberg, 2012a). I kvalitativa artiklar analyserades 
resultaten från text i teman och i kvantitativa artiklar analyserades resultaten från tabeller där 
frågor kunde relateras till vårt syfte. Likheter och skillnader kunde därefter urskiljas. Efter att 
ha valt ut det relevanta gentemot vårt syfte tolkades resultatet en gång till.  Vi började sortera 
resultaten i teman. En sammanfattning av varje tema gjordes på whiteboardtavla för att enklare 
kunna se helheten, varpå ett tydligare samband framstod mellan artiklarna. Det som skrevs på 
whiteboardtavla, skrevs även i blocket. Negativa och positiva aspekter i artiklarnas resultat 
antecknades. Teman och subteman kunde tydligare urskiljas. Under skrivandets gång ändrades 
namnen på teman och subteman ett flertal gånger. Innehållet var detsamma men en tydligare 
helhet kunde ses. Två teman och fyra subteman framkom i analysen, se Figur 1. i resultat (Figur 
1). 

Resultat  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av närståendes närvaro vid 
HLR på sjukhus. Två teman växte fram, att bjuda in och att inte bjuda in. I temat att bjuda in 
framkom två subteman; yrkesvana och självsäkerhet samt skapar fördelar för närstående och 
sjuksköterskor. I temat att inte bjuda in framkom två subteman; osäkerhet i brist på riktlinjer 
samt oro över närståendes reaktioner. 

 
Figur 1: Presentation av teman och subteman relaterat till syftet sjuksköterskors erfarenheter av 
närstående närvaro vid HLR på sjukhus. 

TEMA
Att bjuda in 

SUBTEMA
Yrkesvana och självsäkerhet 

SUBTEMA
Skapar fördelar för närstående 

och sjuksköterskor

TEMA
Att inte bjuda in

SUBTEMA
Osäkerhet i brist på riktlinjer  

SUBTEMA
Oro över närståendes reaktion
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Att bjuda in 

Temat betonar olika positiva erfarenheter som sjuksköterskor haft när närståendes varit 
närvarande vid HLR. Dessa erfarenheter påverkade sjuksköterskorna till att öka sin inbjudande 
inställning. De positiva erfarenheterna skapades av att sjuksköterskorna hade yrkesvana och 
kände säkerhet i sin yrkesroll. Sjuksköterskorna såg även att fördelar för både sjuksköterskor 
och närstående kunde skapas vilket medförde vilja i att bjuda in närstående till HLR.  

Yrkesvana och självsäkerhet 

Sjuksköterskors förmåga att bjuda in närstående till att närvara vid HLR på sjukhus hade en 
stark anknytning till den egna upplevda självsäkerheten som hade skapats av tidigare klinisk 
erfarenhet och yrkesvana. En längre tids klinisk erfarenhet hade gynnsam effekt och gjorde 
sjuksköterskor mer villiga att bjuda in närstående att närvara vid HLR-situationer (Knott & 
Kee, 2005). Enligt Chapman, Watkins, Bushby och Comb (2011) kunde skillnad i poäng ses 
när det gällde sjuksköterskors (n=77) självsäkerhet att våga bjuda in närstående som bevittnade 
HLR. Självsäkerheten hos sjuksköterskorna mättes på en skala där lägsta poäng var 1.3 och 
högsta poäng 5.0. Sjuksköterskor med mindre än 6 års erfarenhet hade poäng 3.57 medan de 
med över 10 års erfarenhet hade poäng 4.02. Det kunde även ses skillnad mellan sjuksköterskor 
som aldrig hade bjudit in (3.37) jämfört med de som bjudit in närstående som bevittnade HLR 
mer än fem gånger (4.46). Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy och Thomas (2014) mätte även i 
en studie 151 sjuksköterskors självsäkerhet gällande att våga bjuda in närstående vid HLR. 
Mätningen gjordes med hjälp av en skala där lägsta poäng var 1.0 och högsta poäng 5.0. 
Sjuksköterskor med <5 års erfarenhet hade poäng 3.5 och de med 11–20 års erfarenhet hade 
poäng 3.9.  
 
Sjuksköterskors självsäkerhet var betydelsefull för att se fördelar med närståendes närvaro. När 
sjuksköterskor kände sig trygga i sin yrkesroll blev en inbjudande handling mer naturlig. 
Sjuksköterskor som även kände trygghet i sin yrkesroll kunde förmedla en trygg inbjudan till 
närstående. Lägre upplevd självsäkerhet påverkade förmågan till att bjuda in då tryggheten 
tenderade att minska för dessa sjuksköterskor (Chapman, Bushby, Watkins, & Combs, 2013; 
Knott et al., 2005). 

Skapar fördelar för närstående och sjuksköterskor 

Det var betydelsefullt för sjuksköterskor att kunna bjuda in närstående eftersom de ansåg att 
det skapade fördelar för både de närstående och dem själva. De sjuksköterskor som bjöd in 
närstående till att närvara vid HLR på sjukhus ansåg att stöd skulle erbjudas till närstående så 
att situationen blev inbjudande. Stödet kunde vara i form av att ha någon tillgänglig som gav 
information, svarade på frågor och sa till när det var dags att hålla handen (Knott et al., 2005; 
Lowry, 2012; Miller & Stiles, 2009; Walker, 2013). I McLaughlin, Melby och Coates (2013) 
studie undersöktes 82 sjuksköterskors erfarenheter av familjecentrerad vård vid HLR och 65 % 
av sjuksköterskorna ansåg att de var kompetenta till att ta hand om närståendes behov, som att 
ge information och stöd samt att 87 % av sjuksköterskorna tyckte att närstående skulle bli fullt 
informerade om patientens tillstånd. I Tudor et al.:s (2014) studie mättes sjuksköterskors 
(n=151) förmåga att ge stöd till närstående som bevittnade HLR och det visade att 65,6% av 
sjuksköterskorna kände säkerhet med att ge stöd till närstående och 58,4% av sjuksköterskorna 
kände sig säkra med att prata med närstående som närvarade vid återupplivning. 
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Sjuksköterskors erfarenheter av att finnas för närstående vid rätt tidpunkt resulterade i att 
närstående inte behövde känna sig ensamma under HLR. Sjuksköterskor kunde i försök att göra 
stunden så bra som möjligt uppmuntra närstående till att visa känslor och våga öppna sig för 
patienten. Det kunde innebära att sjuksköterskor uppmuntrade närstående att våga agera som 
de ville och kände, att få vara lättad, gråta ut eller ta ett sista avsked (Lowry, 2012; Walker, 
2013). Fanns det ingen möjlighet till stöd och ingen som kunde finnas vid den närståendes sida, 
ansåg sjuksköterskor att närstående inte skulle tillåtas närvara (Lowry, 2012; Miller et al., 
2009). I McLaughlin et al.:s (2013) studie framkom det att av 82 sjuksköterskor ansåg 88 % att 
närstående skulle ha stöd vid HLR. Tudor et al. (2014) visade i sin studie att av 151 
sjuksköterskor kände 61,7% av dem att de kunde delegera uppgifter till andra sjuksköterskor 
vid HLR för att de själva skulle kunna ta hand om närstående. Den visade även att 59% av 
sjuksköterskorna kunde identifiera emotionella behov hos närstående och 44,2 % av 
sjuksköterskorna uppmuntrade närstående till att prata med patienten. I Knott et al. (2005) och 
Miller et al. (2009) framkom det att sjuksköterskor lade stor vikt vid närståendes tänkbara 
reaktioner och uppmärksamma deras behov av stöd.  
 
Genom närståendes närvaro vid HLR upplevde sjuksköterskor att närstående fick en förståelse 
för vad som hände och kunde se hur vårdpersonal gjorde allt i sin makt för att rädda patienten. 
(Chapman et al., 2013; Hassankhani et al., 2016; Knott et al., 2005; Miller et al., 2009). 
 
Sjuksköterskor upplevelser mättes genom faktoranalys (högsta 1.0) och det visade att 0.84 
ansåg att närståendes närvaro skapade fördelar för närstående och 0.84 ansåg att fördelar 
skapades för sjuksköterskor (Chapman et al., 2011). Genom att låta närstående bevittna HLR 
påverkades närståendes syn på omhändertagandet av patienten och fördelar kunde skapas. 
Närstående kunde se hur snabbt vårdpersonalen arbetade då de rusade till den behövande 
patienten för att göra sitt bästa för att rädda liv (Chapman et al., 2013; Knott et al., 2005). 
Sjuksköterskor förtydligade att de var måna om sitt jobb och sina patienter. Det var viktigt för 
sjuksköterskorna att visa sitt engagemang för patienten inför närstående och kände att fördelar 
kunde skapas (Miller et al., 2009). Vid HLR på sjukhus kunde många personer vara involverade 
för att rädda patientens liv. En till fördel var att när närstående bevittnade HLR fick de en 
förståelse för vad som skedde och såg att vårdpersonal gjorde allt i sin makt för att rädda 
patienten. De såg att vårdpersonal gjorde allt som kunde göras i HLR situationen (Chapman et 
al., 2013; Hassankhani et al., 2016; Knott et al., 2005; Miller et al., 2009). 
 
Genom att låta närstående bevittna HLR påverkades närståendes syn på omhändertagandet av 
patienten. Närstående kunde se hur snabbt vårdpersonalen arbetade då de rusade till den 
behövande patienten för att göra sitt bästa för att rädda liv (Chapman et al., 2013; Knott et al., 
2005). Sjuksköterskor förtydligade att de var måna om sitt jobb och sina patienter. Det var 
viktigt för sjuksköterskorna att visa sitt engagemang för patienten inför närstående (Miller et 
al., 2009). Vid HLR på sjukhus kunde många personer vara involverade för att rädda patientens 
liv. En fördel var att när närstående bevittnade HLR fick de en förståelse för vad som skedde 
och såg att vårdpersonal gjorde allt i sin makt för att rädda patienten. De såg att vårdpersonal 
gjorde allt som kunde göras i HLR situationen (Chapman et al., 2013; Hassankhani et al., 2016; 
Knott et al., 2005; Miller et al., 2009). 
 
Sjuksköterskor upplevde att både när utgången för HLR resulterade i lyckad återupplivning 
eller avbruten HLR kunde en betydelsefull stund skapas för närstående genom deras närvaro. 
De fick närvara vid en viktig del av patientens liv (Chapman et al., 2013; Knott et al., 2005; 
Miller et al., 2009). Enligt sjuksköterskors erfarenheter hade patienter inte behövt återupplivas 
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eller dö ensamma eftersom patienten hade haft närstående omkring sig och inte enbart 
vårdpersonal (Miller et al., 2009).  
 
Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter kunde inbjudan till närstående vara en fördel och 
situationen resultera i något bra. Om HLR inte fungerade, kunde ändå ett avslut ske på ett 
naturligt sätt. Närstående fick bevittna att döden inträffade och kunde på så vis få ett avslut och 
ta farväl av patienten (Chapman et al., 2013; Knott et al., 2005; Miller et al., 2009; Walker, 
2013). Sjuksköterskornas erfarenhet var att när närstående bevittnade HLR som inte lyckats 
kunde de gå vidare och sörja på ett fridfullt sätt (Chapman et al., 2013; Miller et al., 2009).  

Att inte bjuda in  

Temat att inte bjuda in betonar olika negativa erfarenheter som sjuksköterskor haft när 
närståendes varit närvarande vid HLR, eller osäkerhet över hur situationen skulle hanteras. 
Dessa erfarenheter påverkade sjuksköterskorna till en mindre inbjudande inställning. De 
negativa erfarenheterna skapades genom osäkerhet och i brist på riktlinjer. Sjuksköterskorna 
oroade sig också genom tidigare negativa erfarenheter över närståendes reaktioner vid HLR 
vilket medförde ovilja i att bjuda in närstående. 

Osäkerhet i brist på riktlinjer 

I Al-Mutair, Plummer och Copnells (2012) framkom det att 43,8 % av 137 sjuksköterskor som 
inkluderats i studien tyckte att det skulle finnas riktlinjer att ”gå efter” vid HLR. Dock fanns 
det inga riktlinjer och detta tillförde att 75,6 % av sjuksköterskorna kände osäkerhet att bjuda 
in närstående. I studien av Madden och Condon (2007) ansåg 77,7 % av 90 sjuksköterskor att 
de saknade riktlinjer. I McLaughlin et al.:s (2013) studie deltog 82 sjuksköterskor och det 
framkom att 55% av sjuksköterskorna saknade riktlinjer och 48 % ville ha riktlinjer om hur 
omhändertagande av närstående från olika kulturella bakgrunder skulle ske vid HLR.  
 
I en studie framkom det att sjuksköterskors erfarenhet och osäkerhet av närståendes närvaro 
resulterade i att närstående inte bjöds in vid HLR. Dock yttrade sjuksköterskor att de ville 
förändra situationer där närstående inte bjuds in, till att bjudas in. Sjuksköterskor ville att 
erfarenhet och osäkerhet inte skulle stå i vägen och närvaro av närstående skulle bli större 
genom inbjudan (Miller et al., 2009). Osäkerhet avseende sjuksköterskors erfarenheter berodde 
på att de behövde be om tillåtelse, det var inte enbart sjuksköterskans beslut att låta närstående 
närvara. Andra yrkesgrupper som medverkade vid HLR behövde också tillfrågas innan 
närstående blev inbjuden (Walker, 2013).  
 
Lowry (2012) beskriver att välkända riktlinjer minskade sjuksköterskornas osäkerhet när det 
gällde att bjuda in närstående. Väletablerade riktlinjer fanns utformade i ett protokoll som var 
väl känt på akutmottagningen där studien genomfördes. Riktlinjerna var i denna studie speciellt 
utarbetade för hur omhändertagandet och agerandet av vårdpersonal skulle ske vid närståendes 
närvaro. Sjuksköterskorna upplevde då att riktlinjerna blev ett hjälpmedel för verksamheten 
och att trygghet skapades i det kritiska läget. 

Oro över närståendes reaktion 

Många sjuksköterskor kände oro när det gällde närståendes upplevelse av HLR. Upplevelsen 
kunde ses som både traumatisk och skadlig för dem (Knott et al., 2005; Lowry, 2012). I Al-
Mutair et al.:s (2012) framkom det att 77,2 % av de 137 sjuksköterskor som deltog i studien 
ansåg att närståendes bevittnande av HLR kunde det vara en traumatisk upplevelse. I studien 
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av Tudor et al. (2014) deltog 154 sjuksköterskor och 60 % av sjuksköterskorna ansåg att 
närstående fick panik av att närvara och 58,4 % upplevde att närstående kunde ha 
känslomässiga svårigheter efteråt. 
 
Utförandet av HLR sågs som brutalt eftersom att patienten var skadad och kroppen blottad. 
Mycket vårdpersonal kretsade kring patienten. Detta ledde senare till smärtsamma minnen för 
närstående (Knott et al., 2005; Lowry, 2012; Walker, 2013). Sjuksköterskor var rädda för att 
närståendes sista minne av patienten påverkades och att goda minnen trängdes bort av ett 
smärtsamt eller traumatiskt minne (Knott et al., 2005; Lowry, 2012). 
 
Vid HLR kunde närstående reagera på olämpliga sätt vilket kunde påverka sjuksköterskors vilja 
att bjuda in närstående igen (Chapman et al., 2013; Hassankhani et al., 2016; Knott et al., 2005; 
Lowry, 2012; Miller et al., 2009). I Madden et al.:s (2007) studie framkom det att 58 % av 
sjuksköterskorna (n=90) var oroliga för att bjuda in närstående då detta kunde skapa konflikter 
med återupplivningsteamet. I studien av McLaughlin et al. (2013) hade 56 % av sjukskö-
terskorna (n=82) erfarit svårigheter att ta hand om stressiga och oroliga närstående. 
 
Närstående kunde uttrycka sig olämpligt verbalt genom svordomar och klagomål. Deras åsikter 
kunde krocka med vårdpersonalens, vilket kunde innebära att närstående motsatte sig när 
vårdpersonalen ville avsluta HLR (Chapman et al., 2013; Hassankhani et al., 2016; Miller et 
al., 2009). Även närståendes fysiska reaktion vid HLR kunde ske sig genom okontrollerade 
handlingar, som vrede och frustation över att inte förstått situationen och viljan över att nå fram 
till patienten när det inte gick. Sjuksköterskor upplevde att detta kunde störa HLR (Hassankhani 
et al., 2016; Lowry, 2012; Miller et al., 2009). När närstående visade oro kunde det överföras 
till sjuksköterskorna vilket resulterade i att situationen uppfattades av sjuksköterskor som 
negativ och förvirrad. Närståendes närvaro och oro gjorde att sjuksköterskorna kände sig 
obekväma i situationen (Chapman et al., 2013; Hassankhani et al., 2016). Al-Mutair et al.:s 
(2012) studie framkom det att 65 % av sjuksköterskorna (n=137) upplevt att det kliniska 
handhavandet påverkades negativt vid HLR på grund av närståendes oro. 
 
Sjuksköterskornas fokus på patienten hotades av närståendes närvaro vid HLR. 
Sjuksköterskorna upplevde oro över hur närstående mådde under situationen vilket medförde 
att fokus som skulle varit på patienten även var på närstående i det kritiska läget (Knott et al., 
2005). 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Som metod användes en litteraturöversikt som innehöll kvalitativ och kvantitativ forskning 
(Friberg, 2012b). Från början var tanken att göra en litteraturbaserad studie. Dock kom insikten 
snabbt att detta tillvägagångsätt ej var lämpligt då det fanns både kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Därför blev en litteraturöversikt lämplig metod för studien. Metoden var till viss del 
enkel att använda relaterat till problemområdet.  
 
Styrkor som kunde ses med en litteraturöversikt var att problemområdet utökades och 
fördjupades. Segesten (2012) menar att kvantitativ forskning bidrar till fastställande om en 
vårdhandling ger bättre resultat än en annan genom mätningar och jämförelser. Friberg (2012c) 
anser att kvalitativ forskning bidrar till ökad förståelse av människors erfarenheter, upplevelser, 
behov och förväntningar (Friberg, 2012c). Styrkor som den kvalitativa metoden bidrog till var 
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en djupare förståelse av de erfarenheter som sjuksköterskorna hade i form av beskrivningar i 
text. Styrkor med den kvantitativa metoden var att den förstärkte den kvalitativa delen genom 
siffror och tabeller. Svagheten var svårigheten att utvinna det kvantitativa resultatet och utforma 
resultatdelen.  
 
Vår systematiska sökning gjordes i omvårdnadsdatabasen Cinahl och i databasen PubMed som 
utgår från omvårdnad och medicinsk forskning. I dessa databaser hittades artiklar som var 
relevanta till syftet och ingen utökad sökning genomfördes därför i databasen ProQuest. 
Kombinationerna av sökord testades och medförde att relevanta artiklar framkom relaterade till 
syftet. Östlundh (2012) menar att det är viktigt att analyserna tillvägagångssätt och resultat av 
sökningar och även att experimentera med sökteknik och ord för att uppnå ett bra resultat. I den 
systematiska sökningen valdes artiklar som representerade världsdelar som Asien, Australien, 
Europa och Nordamerika. 
 
Litteraturöversiktens exkluderingar valdes för att stärka resultatet men bidrog till svårigheter 
att hitta artiklar. Avsatt tid för att hitta artiklar utökades då det tog längre tid än väntat. Urvalet 
inkluderade sjuksköterskor på sjukhus med erfarenhet av HLR. Exkludering av studier från 
intensivvårdsavdelningar gjordes i största möjliga utsträckning då vi ville få allmänsjuk-
sköterskans erfarenheter. Artiklarna som valdes till resultatet innehöll i vissa fall både 
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, men inte enbart specialistsjuksköterskor. Det fanns 
inte tillräcklig mängd forskning med avseende på litteraturöversiktens syfte gällande enbart 
allmänsjuksköterskor för utformandet av ett tillräckligt omfattande resultat. Exkludering av 
studier från primärvård, hemsjukvård och ambulans gjordes för att rikta resultatet mot sjukhus 
och för ett inte allt för omfattande resultatet. Barn som närstående exkluderades därför att fokus 
skulle ligga på sjuksköterskors erfarenheter av vuxnas närvaro. Enligt Axelsson (2012) ska 
kritisk granskning ske. Artiklar som är irrelevanta och inte undersöker det som är avsett att 
undersökas ska väljas bort (Axelsson, 2012). Sammanlagt valdes 19 artiklar till studien, varav 
åtta exkluderades på grund att de inte svarade an mot studiens syfte.   
 
I hälften av sökningarna prövades sökord som fanns i titel eller titel/abstrakt för att säkerställa 
mer exakta och relevanta artiklar. Detta gjordes för att kombinera olika sökmetoder för att hitta 
så bra artiklar i så stor utsträckning som möjligt. Söktekniker enligt Östlundh (2012) som 
används är trunkering, boolesk sökteknik samt avgränsningar (Östlundh, 2012). Dessa 
söktekniker skapade förutsättningar för att vidga sökresultatet. 
 
Val av trunkering varierade för att få olika sökningar. Användning av boolesk sökteknik 
skapade kombinationer mellan sökorden och ord som inte skulle finnas med i sökningen 
uteslöts. AND användes i alla sökningar och om detta inte hade använts hade sökningarna 
möjligtvis hittat många artiklar men artiklarna hade troligen i stor utsträckning inte besvarat 
syfte. OR användes för större variation av sökord i majoriteten av sökningarna. NOT användes 
i en sökning för att försöka exkludera intensivvård och barn i största möjliga utsträckning. 
Östlundh (2012) nämner att databaser söker efter de termer som återfinns i ämnesordslistan. 
Resultatet hade möjligtvis sett annorlunda ut om ämnesord hade använts i databaserna men de 
valdes att inte användas då artiklar ändå hittades. 
 
Avgränsningar som användes utifrån Östlundh (2012) var peer reviewed, språk och tid. Peer 
reviewed innebär att artiklarna är hämtade ur vetenskapliga tidskrifter och granskade av 
oberoende forskare (Östlundh, 2012).  Både engelska och svenska artiklar var av intresse då det 
är språk som behärskas, men engelska valdes i alla sökningar som begränsning. Vetenskapligt 
material är färskvara (Östlundh, 2012) och årsspannet var först tio år (2007-2017) men vi ville 
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se om fler artiklar fanns och utökade årsspannet med två år (2005-2017). En artikel valdes 
mellan 2005-2007 i denna sökning. Hade vetskapen om att brist på forskning kring 
sjuksköterskors erfarenheter av närståendes närvaro vid HLR varit uppenbar från början hade 
vi troligen utökat årsspannet i alla sökningar.  
 
Kvalitetsbedömning gjordes i början av analysen av artiklarna och utfördes enligt Willman et 
al. (2011) modifierade modell enligt institutionen för Hälsovetenskap (Högskolan Väst, 2017). 
Alla artiklar erhöll granskningspoäng grad I eller grad II. Hade någon artikel erhållit grad III 
hade den exkluderats då vi ville ha artiklar med så hög kvalité som möjligt och på så vis höja 
studiens kvalité. Under analysens gång har tolkningar av artiklarnas resultatdelar försökt vara 
så neutrala som möjligt. Dahlborg Lyckhage (2012) menar att det aldrig går att vara helt neutral 
som forskare utan att alla är mer eller mindre ”teoriimpregnerade”. Analysen gjordes enligt 
Fribergs (2012a) metod för litteraturöversikt.  Sortering av artiklarnas resultat till likheter och 
skillnader var till viss del enkelt. Teman och subteman framkom, men att namnge rubriker var 
svårt. Namn på teman som representerade innehållet var en ständig process. Det förekom en 
ständig påminnelse över syftet under hela studiens gång i form av post-it lappar, dock fanns det 
stunder när extra påminnelse till varandra behövdes för att hålla oss till syftet.  
 
Trovärdighet som omfattar studiens kvalité innehåller dimensioner av tillförlitlighet 
(dependability), giltighet (credibility) och överförbarhet (transferability) (Polit & Beck, 2012).  
Att vi noga har redogjort för vårt ställningstagande och beslut under arbetesprocessen hör till 
aspekten tillförlitlighet (Morse, Barett, Mayan, Olson & Spiers, 2002). Genom att vi noga har 
beskrivit analysarbetet under studiens process menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 
att tillförlitligheten stärks. Genom noggrann beskrivning av sökningarna kan studien upprepas 
och få fram liknande resultat. Urval, analys och metod är även beskrivna så noggrant som 
möjligt.  
 
Studiens giltighet förstärks om tolkningarna av artiklarna är sanningsenliga och trovärdiga 
(Polit & Beck, 2012). Vi har varit två författare som utformat studien, tolkat och analyserat 
artiklarna samt utformat resultatet tillsammans.  Både artiklar med kvalitativ och kvantitativ 
metod har använts och har ställts mot varandra, samtidigt som de två metoderna kompletterar 
varandra för att uppfylla litteraturöversiktens syfte.  
 
Överförbarhet avser möjligheten att resultatet kan tillämpas till andra situationer eller grupper 
(Polit & Beck, 2012). Dock menar Lundman & Hällgren Graneheim (2012) att forskare kan ge 
förslag om resultatet är överförbart till andra grupper eller situationer eller inte, men det är upp 
till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart till annan kontext. Vi föreslår att resultatet 
kan överföras till viss del till allmänsjuksköterskor då det innehåller enstaka specialist-
sjuksköterskors erfarenheter, som tidigare nämnts. För att med säkerhet avgöra om resultatet är 
överförbart krävs det att studien vidgas till ett resultat med innehåll av enbart allmän-
sjuksköterskor. 
 
När människor deltar i studier är etiskt resonemang viktigt och det är upp till forskarna att se 
till att deltagares rättigheter skyddas när forskningsstudier genomförs (Polit & Beck, 2012). 
Med hänsyn till Polit & Beck’s (2012) ställningstagande till etiskt resonemang är det viktigt att 
framhäva att vi inte har haft direkt kontakt med respondenter utan har studerat redan befintlig 
forskning. Av elva artiklar saknade två information om etiska resonemang, men erhöll trots 
bristande etiskt resonemang granskningspoäng grad II enligt Willman et al. (2011) och den 
modifierade modellen enligt institutionen för Hälsovetenskap (Högskolan Väst, 2017). 
Artiklarna valdes därför att inkluderas, då artiklarnas kvalité värdesattes högre än deras etiska 
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resonemang och för att få ett tillräckligt utbud av artiklar. Därför har detta ställningstagande 
avseende denna litteraturöversikt tagits.  

Resultatdiskussion  

Syftet med vår studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av närståendes närvaro vid 
HLR på sjukhus. Resultatet visar i temat att bjuda in att yrkesvana och självsäkerhet har en 
avgörande betydelse för hur sjuksköterskor bjuder in eller inte bjuder in närstående till HLR. 
Längre klinisk erfarenhet och större självsäkerhet hos sjuksköterskan hade enligt resultatet fler 
fördelar än kortare klinisk erfarenhet och mindre självsäkerhet. Feagan och Fisher (2011) fann 
likartat resultat i sin studie.  
 
Enligt resultatet ser yngre sjuksköterskor eller sjuksköterskor med kortare klinisk erfarenhet, 
som oftast är allmänsjuksköterskor, fler nackdelar av närståendes närvaro (Tudor et al., 2014; 
Chapman et al., 2011). Benner (1993) förklarar att en novis är en nybörjare. Regler och riktlinjer 
är nödvändiga för novisens agerande då de saknar erfarenhet av de situationer som de möter 
(Benner, 1993). Nyexaminerade sjuksköterskor kommer hamna i nya och oförberedda 
situationer som måste hanteras och lösas.  
 
Eriksson (1987) tar upp vårdandets kärnämnen som är ansa, leka och lära. Lärande och 
utveckling är en väsentlig aspekt för nyexaminerade sjuksköterskor, då inlärd teori ska kopplas 
till praktik. Det går inte att vänta på klinisk erfarenhet och självsäkerhet utan det gäller att skaffa 
sig detta, men erfarenheten måste komma med tiden. Det kan innebära att förståelsen för den 
egna kunskapen ökar och insikten om att de handlingar som utförs också fungerar. Det kan 
motsvara att känna sig tillfreds med situationer som kan kännas omöjliga att hantera. På så vis 
kan en yrkesskicklighet byggas och regler samt riktlinjer kan hjälpa nybörjaren på vägen mot 
erfarenhet och självsäkerhet. Benner, Tanner, och Chesla (2009) menar att kliniska situationer 
är en källa för lärdom hos nyexaminerade sjuksköterskor. Nyexaminerade sjuksköterskor har 
förmåga att se och känna igen tillstånd, men kan dock tveka inför omedelbara åtgärder och kan 
då vara i behov av coaching för att rätt ingripande ska ske (Benner et al., 2009). Det direkta 
ingripandet är livsavgörande vid HLR. Tveksamhet finns det varken tid eller rum för. Genom 
att följa riktlinjer och utveckla sin kunskap kan tiden för insättande av åtgärder minimeras.  
 
Vidare framgår det i studiens resultat att sjuksköterskor kan skapa bra förutsättningar för 
närstående vid HLR och göra den kritiska situationen så bra som möjligt. Sjuksköterskor sätter 
värde på om det finns någon som kan finnas för närstående och som kan ge information, ge 
stöd, svara på frågor och ta hand om närstående. I situationer som HLR och där patienter inte 
är vid medvetande är det kritiska läget påtagligt. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska 
information lämnas till närstående om det inte kan ges till patienten. James et al. (2010) fann 
att sjuksköterskor anser att information till närstående är betydelsefullt och processen som 
uppstår hjälper närstående till att få förståelse av vad som kommer ske.  
 
Huruvida närstående hanterar och minns situationen kan variera, både på grund av hur den 
närstående är som person och hur vårdpersonalen hanterar situationen. Ett lidande kan skapas 
och sjuksköterskor kan behöva trösta. Eriksson (1994) menar att sjuksköterskor alltid kan ge 
tröst för att lindra lidande och möta gråt med respekt och vördnad. Beroende på om lidande 
finns kan medlidande infinna sig (Eriksson, 1994). Hur än situationen ter sig, kan sjuksköter-
skor ge tröst till de närstående och visa sitt stöd och medlidande. Eriksson (1994) menar också 
att tro, hopp och kärlek är vårdandet bärande grund där kärleken finns mellan en själv och en 
annan, och tro och hopp är strävandet för positiv framtid (Eriksson, 1994). Att stötta närstående 
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vid HLR kan resultera i kärlekshandling från sjuksköterskor. Att informera närstående om vad 
som sker i situation kan tro och hopp infinna eller försvinna beroende på utgången av HLR-
situationen.  
 
Enligt Patientsäkerhetslagen ska närstående visas hänsyn och omtanke av vårdpersonal (SFS 
2010:659). Närstående får ej glömmas bort och ska inkluderas i situationen. I resultatet framgår 
det dock att sjuksköterskor kunde upplevda bristande fokus för patienten på grund av 
närståendes närvaro. När patienten var i störst behov av livsuppehållande åtgärder tog 
sjuksköterskors oro över närståendes mående över i situationen (Knott et al., 2005; Tudor et al., 
2014). Dock säger Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:736) att den som är störst i behov av 
hälso- och sjukvård ska ges företrädde till vården (SFS 1982:736), vilket är patienten vid HLR. 
Den hänsyn som Patientsäkerhetslagen avser att närstående bör få, kan inte alltid uppfyllas. 
Vikten av en tillräckligt stor personalstyrka framkommer därför tydligt. Att ha vårdpersonal 
som särskilt ansvarar för närstående under HLR kan underlätta för sjuksköterskornas fokus. Det 
ansvar som blir till när det finns någon vid den närståendes sida har med det inre ansvaret att 
göra. Det inre ansvaret innebär att gå in i en vårdrelation och offra av sig själv och ta ett 
personligt ställningstagande för den andre (Eriksson, 1994). Ansvar är inbegripet i 
sjuksköterskans profession omvårdnad. Det kan föreligga många faktorer som gör att 
sjuksköterskor inte kan finnas för närstående. Sjuksköterskor bör alltid beakta det inre ansvaret 
och kunna ta ett personligt ställningstagande i situationen.  
 
Utgången för patienten kan variera och i studiens resultat framgår det att närstående såg att när 
allt som kunde göras gjordes skapades ett förtroende till sjuksköterskorna. Eriksson (1987) 
menar att vårdandet innebär att främja hälsa och att det dedikerar hela individen (Eriksson, 
1987). Att utföra livsuppehållande åtgärder för att rädda liv kan vara av stor betydelse för den 
som står patienten nära. Om återupplivningsförsöket inte lyckades kan närstående få ett avslut 
och förståelse för vad som hänt patienten och därmed gå vidare i sorg. Det Europiska rådet för 
HLR (Bossaert et al., 2015) stärker fördelarna med närståendes närvaro. Dessa närstående 
känner mindre skuld och besvikelse, och har enklare att acceptera döden (Bossaert et al., 2015). 
Smärtan kan vändas till något mindre smärtsamt. I en situation som resulterade i döden kunde 
sjuksköterskans inbjudan av närstående ge bra förutsättningar till ett bra avslut för relationen.  
 
I studiens resultat att inte bjuda in framgår det att sjuksköterskor känner osäkerhet på grund av 
närståendes närvaro och avsaknad av att riktlinjer finns. Sjuksköterskor anser att riktlinjer är 
viktiga. Riktlinjer är av betydelse inom vården då vårdpersonal ska kunna förhålla sig 
jämställda med patienten och tillse god patientsäkert. Riktlinjer spelar vid kritiska lägen en 
betydande roll då de utgör ett stöd för hur situationen ska hanteras. Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) beskriver att sjuksköterskor ska bedriva arbete i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Det ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård till patienten 
(SFS 2010:659). Detta stärks av ICN:s etiska kod som hävdar att kontinuerligt lärande och 
upprätthållande av yrkeskompetens ligger i sjuksköterskors ansvar (ICN, 2014).  
 
Att hålla fast vid riktlinjer innebär ett ansvar och Erikssons (1995) begrepp yttre ansvar innebär 
bestämdhet och grundar sig etiska koder, riktlinjer eller fastställda regler (Eriksson, 1995). 
Riktlinjer är betydelsefullt för sjuksköterskor, då klarhet över hur situationer ska hanteras är 
angeläget. Kritiska lägen kan uppkomma plötsligt och tid till att läsa riktlinjer kan då vara 
begränsat. Därför är det viktigt att veta vilka riktlinjer som föreligger. Granskning av riktlinjer 
och PM bör ske så att agerandet vid alla HLR-situationer blir likartade. Svenska läkarsällskapet, 
Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet (u.å.) menar att närstående ska tillåtas närvara 
vid HLR om de så önskar. Bossaert et al. (2015) stärker detta till viss del och hävdar att 
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närstående ska tillfrågas om att närvara om det finns möjlighet och personal finns tillgänglig. 
Sjuksköterskor har ett ansvar att ta reda på vad som gäller och enligt svenska riktlinjer finns ett 
ansvar att bjuda in närstående att närvara vid HLR. 
 
Vidare framgår det i resultatet att sjuksköterskors känner oro över hur närstående kommer 
reagera och uppleva HLR. När patienter är utsatta för trauma och har stora skador kan 
sjuksköterskor oroa sig över närståendes psykiska tillstånd då de bevittnar HLR. McClement, 
Fallis, och Pereira (2009) och Wacht et al. (2010) menar att sjuksköterskors erfarenheter av 
närstående närvaro innebär att närstående får se brutala och invasiva åtgärder för att rädda 
patientens liv. Det kan skada mer än att göra gott för närstående (McClement et al., 2009; Wacht 
et al., 2010). Sjuksköterskor kan känna osäkerhet över detta och vill helst skydda närstående.  
Det kan medverka till att de väljer att utesluta närstående från HLR-situationen. Dock kan det 
alltid vara svårt att veta hur närstående kommer att agera och om upplevelsen får en positiv 
eller negativ utgång. Detta är något som sjuksköterskor ska vara medvetna om. 
 
Av resultatet framgår det att sjuksköterskor kunde känna oro över om närståendes sista dåliga 
minne kunde dominera över de goda minnena av patienten. Sjuksköterskorna kunde känna 
skuld över att ha orsakat ett dåligt minne. Skuld innebär enligt Eriksson (1991) något som kan 
närvara hos sjuksköterskan som hör ihop med kärlek, välvilja, önskan av att tjäna och hjälpa 
någon. Det infinner sig tillsammans med det inre ansvaret (Eriksson, 1991). Om närstående tar 
skada av att närvara kan sjuksköterskor känna skuld när det ursprungliga syftet var att vilja väl. 
Sjuksköterskor kan även känna rädsla för att orsaka lidande. Eriksson (1994) anser att 
sjuksköterskor ska lindra lidandet (Eriksson, 1994). Av ICN:s etiska kod framgår att lindra 
lidande är ett av sjuksköterskors fyra grundläggande ansvarsområden (ICN, 2014). 
Sjuksköterskor vill inte orsaka ett onödigt lidande för närstående och kan tro att de skyddar 
närstående genom att inte bjuda in. Om lidande förorsakats trots att avsikten var god, har 
sjuksköterskor ändå följt riktlinjer. 

Slutsatser 

Litteraturöversikten bidrar till kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av närståendes närvaro 
vid HLR. Studiens resultat utgörs av två teman att bjuda in eller att inte bjuda in. God yrkesvana 
och självsäkerhet resulterade i förmåga till att bjuda in samt till möjlighet att skapa vissa 
fördelar för de närstående och sjuksköterskorna. I temat att inte bjuda in framkom osäkerhet 
orsakad av brist på adekvata riktlinjer och likaså ibland total avsaknad av riktlinjer; samt 
sjuksköterskor som uttrycker oro över hur närstående ska reagera. Slutsatser som dras är att 
yrkesskicklighet är något som kommer med tid, samtidigt som intresse, egen utvecklig och 
kunskap är viktigt för att bli skicklig i sitt arbete. Att det skapas fördelar, som till exempel att 
närstående får medverka i en viktig stund av patientens liv när de bjuds in, är viktigt för 
närstående och likaså för patienten. Vidare framkommer det också tvivel och olika åsikter om 
närstående ska närvara eller inte vid HLR. Som grund till detta finns erfarenheter som har 
resulterat i mindre positiva eller negativa situationer. Men sjuksköterskors positiva erfarenheter 
av närståendes närvaro vid HLR är övervägande och leder till en vilja att bjuda in närstående 
vid HLR på sjukhus. 

Praktiska implikationer  

Denna litteraturöversikt kan bidra till ökad förståelse över sjuksköterskors erfarenheter av 
närståendes närvaro vid HLR. Behov finns av tydliga riktlinjer för att hjälpa hälso- och 
sjukvårdspersonal och inom sjuksköterskans profession. Varje arbetsplats behöver konkret lyfta 
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och skapa egna lokala riktlinjer för att tillgodose patientens, närståendes och personalens 
intressen. Erfarenhet och självsäkerhet är inget dominerande hos nyexaminerade sjuksköterskor 
och finns troligen inte heller hos alla sjuksköterskor som har jobbat inom vården en längre tid. 
Ökad förståelse av sjuksköterskors erfarenheter ger möjlighet att andra sjuksköterskor kan 
förstå hur HLR kan hanteras, hur situationer eventuellt kan lösas och förståelse för vikten av 
riktlinjer. Att förstå vilka fördelar som kan skapas och att närstående också kan ta skada kan ge 
en sorts förberedelse för både sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. Att vara beredd på hur 
närstående kan reagera kan bidra till att åtgärder snabbt kan sättas in. Att vara tillräckligt med 
personal är väsentligt för sjuksköterskor och möjligheten att vara tillgänglig för de som är i 
behov av vård. Det är något som verksamheten behöver tillgodose för att alla sjuksköterskor 
ska kunna vårda och vara ett stöd för patienter och närstående.  

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 

Närstående framstår som en resurs till patienten och sällan som en person som kan vara i behov 
av stöd. Närståendes närvaro vid HLR kan generera osäkerhet för nyexaminerade 
sjuksköterskor men även sjuksköterskor som redan är ute i arbetslivet. Fortlöpande 
professionell kunskapsutveckling i området är viktigt och något som behöver få ökad betydelse 
inom vården. Det är brist på forskning för sjuksköterskans erfarenheter av närståendes närvaro 
vid HLR på sjukhus. Det behövs ytterligare forskning kring enbart allmänsjuksköterskans 
erfarenheter då den kan skilja sig från den erfarenhet sjuksköterskor med specialistutbildning 
har. 
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som arbetar på 
akutmottagning i 
norra Irland  

Anhöriga bör 
inbjudas till att 
närvara under 
HLR, tid för att 
se efter den 
anhörigas 
tillstånd kunde 
brista.  

Grad I 

 
  



 

   
 

 Problem och 
Syfte 

Ansats och Metod Urval och 
Studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Gransknings-poäng 

Författare: 
Miller, J H., & 
Stiles, A. 
Årtal: 2009 
Land: USA 
Titel: Family 
Predence 
During 
Resuscitation 
and Invasive 
Procedures: 
The Nurse 
Experience 

Det har blivit 
vanligare att låta 
familj närvara 
under ingrepp 
och HLR. Det 
har inte alltid 
varit så och 
känslor kring 
detta ses blandat. 
Syfte - Utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser när 
anhöriga 
närvarar under 
HLR eller 
ingrepp på 
sjukhus. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.   

Sjuksköterskor 
som hade 
deltagit när 
familj har 
närvarat. 17 
sjuksköterskor, 
15 kvinnor och 
2 män i 
nordöstra USA. 

Fyra teman 
framkom där 
dem belyser de 
positiva 
erfarenheterna 
med att knyta 
an med de 
anhöriga.  

Grad I 

 
 Problem och Syfte Ansats och 

Metod 
Urval och 
Studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Gransknings-
poäng 

Författare: Tudor, K., 
Berger, J., Polivka, J B., 
Chlebowy, R., & 
Thomas, B. 
Årtal: 2014 
Land: USA  
Titel: 
Nurses´perceptions of 
family presence during 
resuscitation  

Anhöriga 
närvarande vid HLR 
är inte tillämpat och 
ett oklart ämne hos 
vårdpersonal.  
Syfte - Undersöka 
sjuksköterskans 
uppfattningar om 
fördelar och 
nackdelar med 
familjebevittnat 
HLR.  

Kvantitativ.  
Tvärsnittsund
ersökning 
med 
frågeformulär.  
 
 
 
 
 
 
 

154 deltagare 
varav 18 män 
och 134 
kvinnor i 
åldrar mellan 
25-55 år. 

Sjuksköterskor 
som är säkra i 
sin yrkesroll 
har större 
benägenhet att 
låta anhöriga 
närvara under 
HLR. Oro över 
anhörigas 
reaktioner var 
ett problem.  

Grad I  

 
 

 Problem och 
Syfte 

Ansats och Metod Urval och 
Studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Gransknings-
poäng 

Författare:  
Walker, W E. 
Årtal: 2013 
Land: Stor 
Britannien  
Titel: Emergency 
care staff 
experiences of lay 
presence during 
adult 
cardiopulmonary 
resuscitation: a 
phenomenological 
study 

Offentligt stöd 
till förmån av 
närvaro av 
familj under 
HLR av vuxna 
är en omtvistad 
fråga bland 
akut personal. 
Syfte - Utforska 
upplevelse av 
närvaro under 
HLR av vuxna i 
primära och 
sekundära 
miljöer av vård. 

Kvalitativ, feno-
menologisk studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer, ljud-
inspelade och  
transkriberade.   

8 ambulans- 
personal och 12 
registrerade 
sjuksköterskor 
(10 kvinnor och 
2 män) i 
Midlands, UK. 

Respekt för 
person som 
närvarar, 
professionell 
dominans, 
uttryck för oro, 
förberedelser 
för person som 
närvarar och 
upplevda 
effekterna av 
exponering. 

Grad I 

 
 
 

 


