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Abstract 
Background: According to the ethical guidelines, family members of the patient should be 
allowed to be present during cardiopulmonary resuscitation (CPR). Nurses should be able to, 
besides performing CPR, decide if family presence is appropriate, support and explain the 
course of events to the family.  
 
Aim: The aim of this study was to illuminate nurses’ experiences of family presence during 
resuscitation.  
 
Method: A literature study has been made of 11 qualitative studies, where differences and 
similarities were analysed. The studies were published between the years 2000 – 2015. 
 
Result: Two main themes were identified and five subthemes. The main themes were: “The 
nurse’s experience of their work situation” and “The nurse’s experience of the circumstances 
that affects the nursing”. The findings showed that the nurses experienced a dilemma when 
they needed to decide if family presence was appropriate. The nurses experienced that a bond 
could be created with the families through the role of support person. They experienced that the 
family members could participate in the care but they could also be a distraction and a source 
of stress.   
 
Conclusion: Clear local guidelines would facilitate the decision if family presence is 
appropriate. A support person for the family would also facilitate the family’s presence. More 
education and experience in this subject helps nurses overcome fears of difficulties often 
associated with family presence.  
 
Keywords: cardiopulmonary resuscitation, family presence, nurse experience, qualitative 
study, witnessed resuscitation 
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Inledning 
Varje år drabbas omkring 5000 personer på sjukhus i Sverige av plötsligt, oväntat hjärtstopp 
(Herlitz, 2015). Obehandlat leder ett hjärtstopp alltid till döden men i många fall kan ett snabbt 
ingripande rädda en person till livet. Dessa personer är beroende av att sjukvårdspersonal kan 
de nödvändiga livräddande teknikerna. Sjuksköterskan skall förutom att utföra hjärt-
lungräddning även kunna ta beslut om anhörigas närvaro samt stötta, förklara och beskriva 
förloppet för anhöriga (Donaldson, 2013). Enligt etiska riktlinjer skall anhöriga erbjudas att få 
närvara vid hjärt-lungräddning om de önskar under förutsättningen att behandlingen inte 
påverkas negativt (Svenska Läkarsällskapet, Svenk Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för 
hjärt-lungräddning, 2013). Det finns forskning som visar på att det kan vara fördelaktigt för den 
anhörigas bearbetning av dödfall efter hjärtstoppet. Det har dock bedrivits förhållandevis lite 
forskning i hur sjuksköterskan upplever anhörigas närvaro vid hjärt-lungräddning.  

Bakgrund 
Hjärt- lungräddning 
Hjärtat är en muskel och måste som alla andra muskler ständigt syresättas (Wikström, 2006). 
Hjärtat fungerar som en pump och dess uppgift är att transportera ut det livsviktiga syret från 
lungorna ut till alla vävnader (Haug, Bjålie, Sand & Sjaastad, 2007). Plötsligt hjärtstopp innebär 
att hjärtat av någon anledning slutar att pumpa blod vilket beror på ett problem i hjärtats 
elektriska system. Hjärtats normala rytm går över till ett så kallat ventrikelflimmer vilket 
innebär att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Ett hjärtstopp kan också innebära att det 
helt saknas sammandragningar i hjärtmuskulaturen, detta kallas för hjärtstillestånd eller asystoli 
(Belfrage, 2013). Hjärtstopp kan bero på ett hjärtfel men oftast är orsaken okänd (Svenska rådet 
för hjärt- lungräddning, 2015). En person förlorar medvetandet redan 5-10 sekunder efter ett 
hjärtstopp, och vid en normal kroppstemperatur leder syrebristen efter 3-4 minuter till bestående 
skador på hjärnbarken. Även hjärtmuskulaturen kan skadas vid en tillfällig minskning av 
blodtillförsel (Haug et al., 2007). Om en person har en onormal eller utebliven andning, eller 
ett förmodat hjärtstopp är det bråttom, och kräver omedelbar start av hjärt- lungräddning 
(Wikström, 2006; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2015). Av de cirka 5000 personer som 
får plötsligt, oväntat hjärtstopp, är det endast ungefär 15 % som överlever (Herlitz, 2015). 
 
Hjärt- och lungräddning, kommer härefter att refereras till som HLR, och avser den effektiva 
metod som krävs för att upprätthålla den lilla men livsviktiga blodcirkulationen när hjärtat 
stannat (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2015). Som komplement till en hjärtstartare görs 
30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar vilket möjliggör att syresatt blod pumpas runt i 
kroppen (Rubertsson, 2012). HLR tillsammans med strömstötar från en hjärtstartare är den enda 
behandling som är effektiv vid hjärtstopp. Hjärtstartaren skickar en strömstöt genom hjärtat för 
att det elektriska signalsystemet i hjärtat skall börja fungera igen (Svenska rådet för hjärt-
lungräddning, 2015). Vid asystoli sker ingen strömstöt utan bröstkompressioner och 
inblåsningar återupptas omedelbart (Donaldson, 2013). Denna metod skall vara i enlighet med 
de etiska riktlinjer som utformats av Svenska Rådet för Hjärt- och Lungräddning. Att tidigt 
påbörja HLR har genom studier visat sig minska dödligheten vid hjärtstopp (Rubertsson, 2012). 
Inom en minut skall åtgärder sättas in som oftast är helt avgörande för om personen kommer 
att överleva (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2015). Beredskapen att omedelbart 
påbörja behandling av en person som drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp på sjukhus bedrivs 
av all personal i tjänst. Sjuksköterskan har en framträdande roll men både läkare och 
undersköterskor behövs. Gruppen som arbetar med att utföra HLR kallas härefter för teamet. 
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De etiska riktlinjerna beskriver att personal bör avsättas för att ta hand om anhöriga för att 
kontinuerligt berätta vad som sker (Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening 
& Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). Dock beskriver inte riktlinjerna vem som tar 
beslutet ifall anhöriga skall få närvara vid HLR eller inte. 
 

Teoretisk utgångspunkt  
Ida Jean Orlandos teori fokuserar på det unika hos varje patient och dennes situation samtidigt 
som den fokuserar på det unika i sjuksköterskans arbetsprocess (Orlando, 1990). Hennes 
omvårdnadsteori bygger på att omvårdnaden skall vara en speciell och självständig funktion 
som skall tillgodose människans omedelbara behov av hjälp. Detta skall ske genom vad hon 
kallar interaktionsprocess som skall följa bestämda riktlinjer. Enligt Orlando skall 
sjuksköterskan i interaktionsprocessen klargöra patientens behov av omvårdnad genom att 
presentera sina tankar. Sjuksköterskans handlingar skall vara medvetna och ändamålsenliga och 
inte automatiska reaktioner. När det kommer till omvårdnadssituationen finns det enligt 
Orlandos teori tre betydande faktorer; patientens beteende, sjuksköterskans reaktion och 
sjuksköterskans handling (Orlando, 1990).  
 
Patientens beteende kan vara både verbal och ickeverbal och är den utlösande faktorn för 
omvårdnadssituationen och är det första steget i interaktionsprocessen. Det är genom sitt 
beteende som patienten uttrycker sitt obehag. Obehaget uppstår när patienten konfronteras med 
ett behov som hen inte kan tillgodose och känslan av hjälplöshet uppstår (Orlando, 1990).  
 
Sjuksköterskans reaktion är nästa steg i Orlandos interaktionsprocess. Sjuksköterskans handling 
beror på hens reaktion och uppfattning av patientens beteende. Sättet att reagera påverkas av 
hens upplevelse; vad denne känner, tycker och uppfattar. Sjuksköterskans uppfattning av 
patientens beteende sker automatiskt och kan inte styras men sjuksköterskan kan lära sig att 
reflektera kring orsaken bakom den uppfattningen. I de omvårdnadssituationer där känslor 
väcks hos sjuksköterskan är det viktigt, oberoende av vilka känslor, att bearbeta de känslorna 
för att de inte skall påverka sjuksköterskans professionella beteende. Patienten kan tolka ilska 
och frustration oavsett om det uttrycks eller inte (Orlando, 1990).  
 
Sjuksköterskans handling är det tredje och sista steget i interaktionsprocessen och är de 
handlingar sjuksköterskan utför. Handlingarna är resultatet av det som uppstår i 
omvårdnadssituationen och de kan utföras i samråd med patienten eller utan direkt 
kommunikation (Orlando, 1990).  
 
Sjuksköterskans mål är att rädda liv men HLR är en känslomässig situation för alla inblandade 
(Donaldson, 2013). Under ett hjärtstopp förlorar patienten medvetandet och har då ingen 
möjlighet att kommunicera (Haug et al. 2007). De handlingar som sjuksköterskan utför under 
HLR skall vara medvetna och ändamålsenliga och får inte påverkas av de känslor som kan 
uppstå (Orlando, 1990). 

Perspektiv på HLR 
Patientens perspektiv 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet (SFS 1982:763). Statens Medicinsk- etiska råd (2012) beskriver att 
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människovärdet är knutet till existensen, inte till funktioner eller egenskaper. Människovärdet 
innebär att alla människor har rätt till liv, frihet, personlig säkerhet och ett värdigt liv, detta 
skall respekteras och att i dessa avseenden är ingen värd mer än någon annan. En tidigare studie 
visar att patienten uttrycker att deras värdighet försvann vid HLR. De var rädda för att anhöriga 
skulle se dem avklädda och sårbara (Sak-Dankosky, Andruszkiewicz, Sherwood & Kvist, 
2014). 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att vården skall bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Självbestämmandet försvinner när patienten är 
medvetslös och om behandlingen inte gagnar patienten skall tidigare önskningar respekteras 
angående att avstå eller avsluta HLR. Då patienten är medvetslös, och därmed icke verbal, går 
det inte att utgå från att hen samtycker till att en anhörig är närvarande vid HLR. Dock har 
endast ett fåtal patienter som har överlevt återupplivningsförsök deltagit i debatten (Donaldson, 
2013). Enligt Twibell, Craig, Siela, Simmonds och Thomas (2015) visar deras studie att 90 % 
av de patienter som överlevt ett hjärtstopp föredrog att ha en anhörig närvarande vid HLR. De 
kom fram till att patienter med nära relation till sina anhöriga uttryckte en starkare önskan för 
anhörigas närvaro. Om tidigare ställningstagande inte finns uttryckta skall vårdpersonal i 
samråd med anhöriga ta reda på vad patienten skulle ha önskat, om anhörig inte finns på plats 
är det läkaren som tar beslutet att avsluta HLR (Svenska Läkaresällskapet, 2007). Trots att 
patienter som överlevt hjärtstopp uttryckte att de var oroliga för hur anhöriga skulle påverkas, 
kände de en trygghet med att ha anhöriga närvarande och att de kunde fungera som patientens 
”advokat” (Twibell et al., 2015). 

Anhörigas perspektiv 
Socialstyrelsen definierar anhörig som en person inom familjen eller de närmsta släktingarna. 
En närstående definieras som en person som den enskilde har en nära relation till 
(Socialstyrelsen, 2015). Vi har i denna studie valt att använda begreppet anhörig.  
 
Tidigare har anhöriga stängts ute vid återupplivning av vuxna men en ökad exponering i media 
och tv-serier, ger anhöriga medvetenhet om vad som väntar (Donaldson, 2013). Enligt 
Donaldson (2013) visar flera studier att anhöriga med överväldigande majoritet önskar vara 
närvarande under HLR. Anhöriga skall ges möjlighet, om de själva vill, att vara delaktiga i 
vården av patienten. De anhöriga har inte någon juridisk rätt att ta beslut om fortsatt HLR men 
de bör tillfrågas om sina tankar om fortsatt vård och teamet kan ta hänsyn till det (Svenska 
Läkaresällskapet, Svenk Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). 
Enligt Schmieding (1993) menar Orlando att om patienten är medvetslös och inte själv kan föra 
sin talan så kan sjuksköterskan involvera anhöriga att delta för patientens räkning. Hung och 
Pang (2011) beskriver i en studie att de anhöriga kan ge information om patienten som är av 
betydelse för teamet. Där anhöriga var närvarande och patienten var oförmögen att 
kommunicera överfördes ansvaret till de anhöriga och detta ökade deras önskan om att vara 
närvarande. Enligt de Etiska riktlinjerna för hälso- och sjukvård (Svenska Läkaresällskapet, 
Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013) kan anhöriga 
tillfrågas om de vet vad patienten skulle ha önskat när det gäller HLR. Det skall dock göras 
klart för de anhöriga att de inte är ansvariga för det slutgiltiga ställningstagandet. Enligt 
Patientlagen (SFS 2014:821) skall patientens anhöriga få möjlighet att medverka vid 
utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om 
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. 
 
Trots att de anhöriga är en viktig del av utformningen av vården kan anhöriga hamna i en akut 
kris och människors reaktioner ser olika ut. Det kan handla om vredesutbrott, sorgereaktioner 

3 



   
 

eller avstängdhet (Fröjd, Larsson & Wallin, 2012). Stöd från vårdpersonalen har stort värde för 
den som just mist en anhörig i hjärtstopp. Om de anhöriga bedöms vara i behov av ytterligare 
stöd kan personalen förmedla kontakter som kan erbjuda detta (Svenska Läkaresällskapet, 
Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013).  

Sjuksköterskans perspektiv 
HLR-situationen är en väldigt känslomässigt laddad situation, inte bara för de anhöriga, utan 
även för personalen som är inblandad. Att ha anhöriga närvarande bidrar till att känslorna 
kommer närmre ytan. Sak-Dankosky et al. (2014) visar i sin artikel att de sjuksköterskor som 
inte hade varit med om att ha anhöriga närvarande var mer negativt inställda till den rutinen. 
Orlando (1990) beskriver att hur en sjuksköterska uppfattar, tänker och känner inför en 
omvårdnadssituation är individuellt. En och samma situation kan uppfattas olika av två olika 
sjuksköterskor beroende på de tankar som uppstår och de känslor de får (Orlando, 1990). Ju 
mer van sjuksköterskorna var vid att ha anhöriga närvarande ju öppnare och positivare var de 
(Sak-Dankosky et al., 2014).  
 
För sjuksköterskan är målet att rädda liv och de kan anse att anhörigas närvaro under HLR kan 
vara störande. Tidigare forskning har framhävt fördelar med att ha anhöriga närvarande vid 
HLR men det finns ändå argument som talar emot detta. Invändningar från personalen har 
redovisats angående ökad stress hos personalen, anhörigas närvaro kan påverka beslutet att 
avsluta HLR, anhöriga kan störa insatserna, rättstvister och patientsekretess. Dock har inte 
tidigare forskning kunnat påvisa att teamet skulle prestera sämre när anhöriga är närvarande, 
dessutom har antalet rättstvister varit färre då anhöriga själva har kunnat se att alla försök har 
gjorts för att rädda liv. Om tydliga riktlinjer tillämpas, av erfaren personal, kan sjuksköterskan 
lindra anhörigas upplevelse av kontrollförlust (Sak-Dankosky et al., 2014). Enligt ICN:s etiska 
kod för sjuksköterskor (2012) har sjuksköterskan huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa 
godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning. Sverige har tydliga 
riktlinjer som beskriver att anhöriga bör få möjlighet att närvara under HLR förutsatt att 
behandlingen av patienten inte påverkas negativt (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2011). 
Orlandos (1990) teori säger att sjuksköterskans handling är det hen gör i en 
omvårdnadssituation. Specifika uppfattningar, tankar och känslor påverkar handlingarna men 
de skall inte vara automatiska utan vara medvetna och ändamålsenliga. Oavsett hur 
sjuksköterskan upplever en omvårdnadssituation, bör hen automatiskt tänka på läkarens 
instruktioner, rutiner och riktlinjer. 
 
Enligt de Etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (Svenska Läkaresällskapet, Svensk 
Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013) är grundprincipen för 
hälso- och sjukvårdpersonal att de omedelbart ska påbörja HLR på personer som drabbats av 
plötsligt oväntat hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR 
inte ska utföras. Läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har ingen skyldighet att 
tillmötesgå önskemål från patienter eller anhöriga om att utföra HLR när det bedöms som 
utsiktslöst att behandlingen skulle kunna återställa spontan cirkulation och andningsfunktion 
(Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2015). Om inte tydliga riktlinjer existerar kan en 
rutinmässig exkludering av anhöriga vid HLR innebära att sjuksköterskan behandlar döden som 
en rent klinisk händelse. Dödens betydelse förminskas då vilket kan försvåra sorgen hos den 
döende patientens anhöriga (Donaldson, 2013). Sjuksköterskan skall föra en dialog med patient 
och/eller anhöriga samt ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård 
och behandling. De skall även informera och undervisa patienter och/eller anhöriga samt 
förvissa sig om att given information är förstådd. Sjuksköterskan måste kunna hantera både 
vredesutbrott och starka sorgereaktioner hos den anhöriga, det kan underlätta genom att vara 
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närvarande och ge kroppskontakt (Fröjd et al., 2012). Termen ”stödperson” har använts för att 
för att beskriva den sjuksköterskan vars uppgift är att ta hand om anhöriga under HLR. Finns 
ingen personal att avvara för denna uppgift bör anhöriga ändå tillåtas att vara med om de önskar 
och omhändertas, stödjas och informeras efteråt (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011).  

Problemformulering 
Många personer drabbas varje år av hjärtstopp på sjukhus. I många fall finns anhöriga hos 
patienten och frågan uppkommer då om det är lämpligt för anhöriga att närvara vid HLR. Ett 
hjärtstopp innebär att patienten blir medvetslös och inte själv kan ta några beslut om anhörigas 
närvaro. Sjuksköterskans uppgift i denna situation, förutom att rädda liv, är att agera för 
patientens bästa och samtidigt stötta anhöriga. Att bevittna HLR kan vara en känslomässig 
prövning och alla individer reagerar olika. Trots detta ska anhöriga ges en möjlighet att vara 
närvarande. Det är betydelsefullt att få en större förståelse för hur sjuksköterskan upplever 
anhörigas närvaro vid hjärtlungräddning. 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans upplevelser av anhörigas närvaro vid hjärt- och 
lungräddning på sjukhus. 

Metod 

Design  
Metoden som valdes var en litteraturbaserad studie baserad på analys av kvalitativ data. Motivet 
var att öka förståelsen för sjuksköterskans upplevelser av anhörigas närvaro vid HLR. Friberg 
(2012a) menar att med kvalitativa studier som utgångspunkt skapas en ökad förståelse för valt 
fenomen. 

Datainsamling  

Datainsamlingen började med en inledande litteratursökning. I den inledande 
litteratursökningen skapades grunden för sökarbetet och källor kan vara litteratur, 
websökningar och nyhetsartiklar (Östlundh, 2012). På detta sätt hittades olika sökord 
som resuscitation, nurse attitudes och nurse experience. Ordet ”family” passade syftet bäst i 
förhållande till det svenska ordet anhörig och användes som sökord.  
 
Den egentliga informationssökningen är den fas då författarna arbetar systematiskt för att få 
fram det slutgiltiga urvalet av litteratur (Östlundh, 2012). Friberg (2012b) menar att de texter 
som sökes till en litteraturbaserad studie skall väljas systematiskt för att ett svar skall kunna ges 
på syfte och problem. Databaserna Cinahl (Cumulative Index to Nursing & Allied Health) som 
är en omvårdnadsdatabas och PubMed/Medline som har en mer medicinsk inriktning har 
använts eftersom de passade syftet.  
 
Sökorden som slutligen användes var ”family”, ”rescuscitation” ”nurse attitudes” 
”resuscitation, cardiopulmonary” och "attitude of health personnel". Trunkeringen 
”nurs* experience*” användes eftersom det möjliggör träffar på dokument med ordens alla 
böjningsformer (Östlundh, 2012). Sökorden användes i olika kombinationer och ibland som 
ämnesord (kallat för MH i Cinahl och Mesh i PubMed) och ibland inte. När mer än ett sökord 
användes gjordes en boolesk sökning. För att bestämma vilket samband de olika sökorden har 
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till varandra används boolesk sökteknik (Östlundh, 2012). Sök-operatorerna AND och OR 
användes i detta syfte. 
 
Östlundh (2012) anser att sekundärsökning skall tillämpas vid all informationssökning. 
Sekundärsökning är att finna information genom att titta i de bibliografiska posterna, 
referenslistorna eller de ämnesord som återfinns i de studier som framkommit genom den 
egentliga informationssökningen. Sökordet ”resuscitation” blev ett nyckelord i sökningarna, 
och genom flertalet sökningar och lästa abstract hittades förkortningar som innehöll 
”resuscitation”. Det var FWR ”family witnessed resuscitation” och FPDR 
”family presence during resuscitation”, dessa användes som nya sökord i nya strukturerade 
sökningar och två nya studier hittades.  
 

Urval  

Friberg (2012b) menar vidare om syftet skall uppnås, skall inklusions- och exklusionskriterier 
användas för att få fram relevanta studier. Inklusionskriterierna innebär att studierna skulle vara 
genomförda med en kvalitativ metod. Det säkerställs med avgränsningen 
”Qualitative - High Sensitivity” vid sökning i Cinahl. De skall vara skrivna på engelska, vara 
fulltextdokument och peer reviewed. Eftersom antalet studier inom området utförda med 
kvalitativ metod var begränsad valdes att inkludera studier från hela världen skrivna på 
engelska. Flertalet studier har genomförts på blandade personalgrupper och olika avdelningar 
inom sjukhusen, vilket har lett fram till att studier gjorda på olika personalgrupper har 
inkluderats. I studierna skall det dock tydligt framgå vilka sjuksköterskans upplevelser av det 
valda ämnet är. Ordet ”family” användes för att identifiera anhöriga, och i de studier som 
inkluderats har det innefattat familj eller de närmsta släktingarna genom blodsband. 
 
Exklusionskriterierna innebär att studierna som användes inte skulle vara äldre än 15 år gamla, 
publicerade mellan 2000 och 2015, detta för att få ett brett men relevant urval. Urvalet har 
begränsats till anhörignärvaro under HLR på sjukhus eftersom upplevelserna i en sjukhusmiljö 
är mer kontrollerad med riktlinjer och personal. HLR på barn har valt att exkluderas, med barn 
menas personer under 16 år. 
 
Den strukturerade sökningen resulterade i 20 studier som verkade intressanta utefter deras titlar 
och abstrakt. Efter urval återstod 11 studier som inkluderades och sökningarna redovisas i 
tabeller (Bilaga I). De sökningar som inte genererade några nya studier eller relevanta träffar 
redovisas inte. Efter att ha läst dessa 20 studier valdes 8 bort eftersom de inte överensstämde 
med syftet, det kunde handla om att de var skrivna ur ett anhörigperspektiv eller hade för stort 
fokus på barn. Ytterligare en artikel exkluderades för att fler av informanterna inte hade deltagit 
vid HLR med anhöriga närvarande. De 11 valda artiklarna presenteras i en sammanfattande 
tabell (Bilaga II). Studiers kvalitet bedömdes med hjälp av Högskolan väst (2015) 
granskningsmall (Bilaga III). Majoriteten var av god kvalité, endast en studie hade grand III 
men inkluderades för att resultatet ansågs såpass värdefullt.  
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Analys  

Analysen genomfördes med utgångspunkt från Fribergs (2012a) beskrivning om att analysera 
kvalitativa studier. Modellen är utformad i fem steg och helheten utgörs av de valda artiklarna.  
  
I det första stegen i analysen beskriver Friberg (2012a) att kvalitativa resultattexter kan vara 
uppbyggda på olika sätt beroende på studiens kunskapsteoretiska och metodologiska 
utgångspunkt. Därför skall studien läsas i sin helhet med öppenhet och följsamhet. Valda studier 
skall läsas igenom ett flertal gånger för att få en överblick om vad det handlar om (Friberg, 
2012a). Med detta som grund lästes de slutligen 11 valda studierna igenom 2 gånger av båda 
författarna. Varje studie kodades med ett nummer för att de lättare skulle kunna identifieras. 
Friberg (2012a) menar att steg två innebär att fokus ligger på varje studies resultat samt det som 
bygger upp resultatet, exempelvis teman och subteman. Författare skall ta ställning till vad som 
är framträdande i resultatet relaterat till frågeställningen. Här lästes artiklarnas resultat noggrant 
med fokus på citat. Detta underlättade när information plockades ut som rörde just 
sjuksköterskor i studier med fler personalgrupper inkluderade. I detta steg plockades alla citat 
ur studierna för att få en känsla av kontext. Efter det plockades teman och subteman ut för 
analys. Dessa identifierades med nummer från respektive studie och överfördes på nytt ark. På 
så sätt analyserades nyckelfynden i studiernas resultat enligt steg tre i Fribergs (2012a) modell. 
Steg fyra i Fribergs (2012a) modell innebär att de olika studiernas resultat relateras till varandra, 
likheter och skillnader identifieras. Resultaten jämfördes i de 11 valda studierna och likheter 
och skillnader som sammanfördes för att skapa nya teman identifierades. Hela tiden pendlades 
det mellan de valda studierna och de texter som hade plockats ut. Utefter detta skapades två 
teman och fem subteman. I enlighet med steg fem i Fribergs (2012a) modell skapades en ny 
helhet genom att sammanfatta de nya temana i flytande text med hjälp av kontexten i de utvalda 
studierna. Det fokuserades på att skapa ett lättläst resultat och en person utan inblick i ämnet 
valdes för att läsa igenom och kommentera. 
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Resultat 
Analysen av resultatet utmynnades i två teman. Sjuksköterskorna som deltog i HLR med 
anhöriga närvarande upplevde att det påverkade deras arbetssituation och omvårdnaden av 
patienten. Sjuksköterskorna upplevde ett dilemma när de skulle besluta om anhörigas närvaro 
var lämplig. I rollen som stödperson upplevde sjuksköterskorna att en relation med anhöriga 
kunde uppstå trots en akut och allvarlig situation. Dock upplevde en del sjuksköterskor att 
anhörigas närvaro hämmade dem och påverkade deras arbetssätt. När det kom till omvårdnaden 
kunde anhöriga både vara en tillgång genom att förmedla information och underlätta beslut. 
Anhöriga kunde reagera på olika sätt under HLR och kunde även upplevas som en distraktion. 
 

Sjuksköterskans upplevelser av att anhörigas närvaro påverkar 
arbetssituationen  
Under HLR kan anhörigas närvaro påverka sjuksköterskans arbetssituation. Att ta beslutet om 
anhöriga skulle bjudas in att delta eller inte upplevdes som ett dilemma. Under pågående HLR 
ligger fokus på patienten och sjuksköterskor upplevde att de inte alltid kan tillmötesgå de 
anhörigas önskemål och rättigheter. Beslutet baserades ändå på vad personal, patient och 
anhöriga önskar (Chapman, Bushby, Watkins & Combs, 2014; Walker, 2014). Sjuksköterskor 
kände att de inte hade rätt att neka anhöriga som ville delta men det fanns flera dilemman när 
anhörigas närvaro inte passade (Chapman et al., 2014; Miller & Stiles, 2009). Dilemman som 
gjorde att det inte kändes passade var till exempel att sjuksköterskan ville värna om patientens 
värdighet. Men det kunde även handla om att patienten var avklädd, blottad och sårbar 
(Chapman et al., 2014, Lowry, 2012). Sjuksköterskor uttryckte i flera studier, Walker (2014), 
McClement, Fallis och Pereira (2009), Davidson, Buenavista, Hobbs och Kracht (2011) och 
Wacht, Dopelt, Snir och Davidovich (2010), en oro för att familjemedlemmar skulle bli 
traumatiserade, eftersom HLR kan upplevas som en blodig och brutal handling. Det fanns en 
oro att anhöriga inte förstod vad som gjordes och att de kunde missuppfatta handlingar vilket 
kunde leda till ökad risk för juridiska konsekvenser, oavsett om patienten överlevde eller inte 
(Chapman et al., 2014; Lowry, 2012; Miller & Stiles, 2009). I studien av McClement et al. 
(2009) tyckte sjuksköterskorna att det kändes onödigt att öka utsattheten för sjuksköterskorna 
rent juridiskt. En sjuksköterska i studien tror inte att anhöriga förstår att HLR utgörs till viss del 
av gissningar och försök. Deltagarna i en studie (Bashayreh, Saifan, Batiha, Timmons & Narin, 
2015) tyckte att beslutet att tillåta anhörigas närvaro skulle baseras på medicinska grunder och 
beslutet fattas av teamet. Detta för att undvika juridiska konsekvenser. En deltagare i samma 
studie, som var gjord i Jordanien, menar att det var en större risk i andra länder, såsom 
Storbritannien, för rättsliga följder. Andra deltagare uttryckte en oro för underskattning av de 
juridiska följderna i Jordanien. 
 
Flera sjuksköterskor upplevde att de gärna ville involvera anhöriga i omvårdnaden vid HLR 
men individuella beslut måste tas vid varje tillfälle. I vissa fall fanns det flera anhöriga på plats 
men det fanns bara möjlighet att bjuda in en person och dilemma uppstod när sjuksköterskan 
var tvungen att göra ett val (Miller & Stiles, 2009). Chapman et al. (2014) belyste detta i sin 
studie då sjuksköterskor upplevde att det kunde bli trångt runt patienten om flertalet anhöriga 
bjöds in. Det upplevdes viktigt att anhöriga fick närvara så länge de anhöriga inte hamnade i 
vägen för personalen(James, Cottle & Hodge, 2010; Knott & Kee, 2005). Ytterligare ett 
dilemma var att brist på stödperson kunde utgöra en anledning till att anhöriga inte tilläts vara 
med vid HLR (Chapman et al., 2014; Davidson et al., 2011; James et al., 2010; Knott & Kee, 
2005; Lowry, 2012; Miller & Stiles, 2009; Walker, 2014).  
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Endast en studie (Lowry, 2012) presenterade att ett sjukhus hade riktlinjer (Bilaga IV), som 
beskrev på vilka grunder anhöriga skulle bjudas in. Det var inte alltid lämpligt för anhöriga att 
bevittna situationen och det var i slutändan ett beslut som togs i samråd med läkaren. 
Sjuksköterskorna i studien såg detta som en naturlig del av arbetet att anhöriga bjöds in (Lowry, 
2012). Trots bristen på riktlinjer ansågs det av sjuksköterskorna som en god rutin att på förhand 
ta reda på vad patienten önskade, oavsett vad de anhöriga ville (James et al., 2010). 
Sjuksköterskorna beskrev en förändring i praktiken, att anhöriga tillfrågades om de ville 
närvara. Denna förändring har växt fram genom positiva erfarenheter med anhöriga, att 
patienten behövde anhörigas stöd, att de anhöriga fick ta ett avsked eller hjälpa till att ta beslut. 
Flera sjuksköterskor upplevde att de hade varit förebilder och förespråkare och hjälpt till att 
ändra kulturen kring anhörigas närvaro vid HLR (Miller & Stiles, 2009). 
 
Om anhöriga deltog under HLR kunde sjuksköterskan skapa en relation men det utgjorde även 
en medvetenhet bland sjuksköterskorna att de var iakttagna. När sjuksköterskan gavs en 
möjlighet att skapa en relation med anhöriga under HLR gav det vården ett sammanhang 
(Monks & Flynn, 2014). Att dela upplevelsen med anhöriga, ibland under en väldigt kort period, 
gjorde förhoppningsvis skillnad vid en kritisk tidpunkt och anhöriga uttryckte uppskattning för 
omvårdnaden av patienten (Miller & Stiles, 2009). Sjuksköterskorna i Walker’s (2014) studie 
uttryckte att relationen med anhöriga baserades på respekt vilket bidrog positivt till kontakten 
mellan personal och anhöriga under HLR. Genom relationen kunde sjuksköterskan sätta sig in 
i de anhörigas situation och få en djupare förståelse och empati för varför de ville närvara 
(Davidson et al., 2011; Monks & Flynn, 2014). Det upplevdes som viktigt för sjuksköterskan 
att anhöriga kände sig som en del av teamet och stödpersonerna kunde skapa en relation för att 
hantera situationen och bidra genom att vara ett känslomässigt stöd (Davidson et al., 2011). Att 
dela erfarenheten med de anhöriga kunde kännas känslomässigt dränerande men det beskrevs 
att upplevelsen blev mer mänsklig och resulterade i en mer positiv erfarenhet för 
sjuksköterskorna (Davidson et al., 2011; McClement et al., 2009; Miller & Stiles, 2009; Monks 
& Flyn, 2014). Sjuksköterskorna blev påminda om att patienten var mer än sin diagnos, eller 
en kropp de arbetade med, utan en del av en familj. De upplevde att de behandlade hela familjen 
(Lowry, 2012; McClement et al., 2009).  
 
Medvetenheten av anhörigas närvaro tillät sjuksköterskorna att utvärdera sina professionella 
handlingar och hantera sin egen oro och sorg (Monks & Flynn, 2014). I Miller och Stiles' (2009) 
studie skildrade sjuksköterskor sin egen bekvämlighet med anhörigas närvaro, det gjorde att de 
såg hela personen och behandlade hela familjen. De påverkades och distraherades inte av 
anhörigas känslor. Sjuksköterskor i flertalet studier erkände att de hade förutfattade meningar 
om att anhöriga skulle försvåra HLR genom att lägga sig i vården och skapa en orolig stämning. 
Dessa förutfattade meningar upplevde sjuksköterskorna att de överkom genom att läsa litteratur 
på ämnet, samtala med kollegor och framför allt att uppleva anhörigas närvaro vid HLR 
(Chapman et al., 2014; Davidson et al., 2011; Lowry, 2012; Miller & Stiles, 2009). I Chapman 
et al. (2014) upplevde sjuksköterskorna att en specifik utbildning för stödpersoner var 
fördelaktig. 
 
Det fanns även situationer där anhörigas närvaro kunde upplevas som obekvämt för 
sjuksköterskorna trots att de var trygga i sin yrkesroll. De uttryckte att de blev mer medvetna 
om sina handlingar och stämningen förändrades, den blev mer professionell. HLR är en 
laginsats och det finns ett behov av att diskutera fritt och argumentera under processen. Närvaro 
av en anhörig upplevdes kunna hämma viktiga diskussioner och det fanns en rädsla att säga 
saker som lät fel eller oprofessionellt. Humor kunde användas som ett sätt att hantera stress 
men det fanns risk att anhöriga missuppfattade. Detta kunde resultera i att sjuksköterskorna 
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förlorade sitt eget sätt att bearbeta situationen (Bashayreh et al., 2015; Knott & Knee, 2005; 
McClement et al., 2009; Miller & Stiles, 2009). I Monks och Flynn’s (2014) studie upplevdes 
en osäkerhet under kliniskt utförande och tekniska färdigheter och sjuksköterskorna trodde att 
det fanns större risk att bli kritiserade av kollegor när anhöriga var närvarande. De var medvetna 
om att under HLR kunde varje förmodat misstag som anhöriga såg förminska deras 
professionella expertis och status. Sjuksköterskorna i en del studier upplevde att det är svårt att 
ta på sig den professionella, känslokalla rollen när anhöriga är med. Trots att de förstod vikten 
av att ha anhöriga närvarande uttryckte deltagarna oro för den ökade stressen som medföljde. 
Detta kunde leda till att sjuksköterskan var mer tveksamt inställd till anhörigas närvaro 
(Bashayreh et al., 2015; Davidson et al., 2011; McClement et al., 2009). I James et al. (2010) 
studie var alla sjuksköterskor överens om att de behövde stöd och stöttning efter HLR. 
Sjuksköterskorna uttryckte att de ofta sökte stöd hos kollegor eller sina egna 
familjemedlemmar. 
 

Sjuksköterskans upplevelser av att anhörigas närvaro påverkar 
omvårdnaden  
Sjuksköterskorna upplevde anhöriga som delaktiga genom att de exempelvis kunde bidra med 
information om patienten. Anhöriga kunde också upplevas som en distraktion, att 
sjuksköterskorna tappade fokus på grund av olika omständigheter. Sjuksköterskor beskrev 
upplevelser av hur anhöriga blev delaktiga i vården av patienten. De kunde både vara en tröst 
för patienten men även fungera som en tillgång för sjuksköterskan (Miller & Stiles, 2009). 
Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga även fick en inblick i hur arbetslaget fungerade, hur de 
tänkte och resonerade (Davidson et al., 2011). James et al. (2010) beskriver att det upplevs som 
viktigt att kunna förklara för anhöriga vad som pågår under HLR i termer som de anhöriga 
förstår. Sjuksköterskorna i studien har inga problem med detta, däremot är det svårare för annan 
vårdpersonal. De anser att sjuksköterskans kompetens och kunskapsbas underlättar i denna 
situation. Sjuksköterskorna upplever också att tidigare erfarenhet av anhörigas närvaro under 
HLR bidrar till kompetens att stötta och informera de anhöriga. Sjuksköterskorna i Davidson et 
al (2011) studie beskrev att anhöriga kunde assistera genom att berätta relevant hälsohistoria 
under HLR. De anhöriga kunde även hjälpa till med att diskutera med personalen om fortsatt 
HLR (Chapman et al., 2014; Knott & Kee, 2005; Walker, 2014). I vissa fall fick anhöriga vara 
med för att förstå allvaret i situationen och detta kunde leda till att ett ställningstagande kunde 
göras (Knott & Kee, 2005). Sjuksköterskorna upplevde att anhörigas delaktighet ledde till 
förståelse för vilket hårt arbete personalen gjorde för att rädda ett liv och det återstod sällan 
frågor om vad som skulle kunna gjorts bättre eller vad som missades (Chapman et al., 2014, 
Knott & Kee, 2005; McClement et al., 2009). En annan aspekt av sjuksköterskornas upplevelse 
är att de anhöriga blir åskådare och känner sig hjälplösa (McClement et al., 2009). 
 
I flertalet studier, Davidson et al. (2011), Lowry (2012), McClement et al. (2009) och Walker 
(2014) beskrev sjuksköterskor anhörigas närvaro som en viktig del av de anhörigas 
sorgeprocess, de fick bearbeta dödsfallet samt fick ett avslut. Flera sjuksköterskor kände att 
anhörigas närvaro kunde påverka synen av omvårdnaden och anhörigas sista minne av 
patienten. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att de anhörigas önskningar 
tillmötesgicks om fortsatt HLR, trots att personalen visste att patienten troligen inte skulle 
överleva. De ansåg att anhöriga fick möjlighet att se den snabba reaktionen hos personalen och 
vården som patienten fick oavsett utgång (Knott & Kee, 2005). I James et al. (2010) och Lowry 
(2012) studier beskrev sjuksköterskor det viktiga i att anhöriga fick var med för att bevittna hur 
patientens tillstånd förändrades. Detta i kontrast med att vänta i ett annat rum och bara få ett 
meddelande om att deras anhöriga har gått bort. Patientens utsikter kan snabbt förändras och 
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information gör det lättare för anhöriga att förbereda sig på att patienten kan avlida. I James et 
al. (2010) studie menar sjuksköterskorna att det kändes viktigt att låta de anhöriga få tillbringa 
tid med den avlidne, både ensamma och tillsammans med den stödperson de tilldelats. 
Sjukhuset i studien erbjöd en uppföljning där det fanns möjlighet att återigen träffa sin 
stödperson för att ställa frågor och kunna få ett avslut. 
 
I Davidson et al. (2011) studie uttryckte en sjuksköterska att hon blev lite mer ostadig på 
handen, en annan tar upp hur känslomässigt dränerande det är när någon sitter och gråter och 
ber samtidigt som HLR utförs. I en studie från Israel beskrev sjuksköterskorna att de inte var 
vana vid att få kritik från anhöriga under HLR och menar på att sådan kritik blir ett störande 
moment och ökar stressen (Wacht et al., 2010). Flertalet sjuksköterskor i Walker’s (2014) studie 
beskrev att vara iakttagen ökade deras stressnivå, speciellt vid tillfällen då de visste att HLR 
var meningslöst. Detta ökade även risken för rättsliga påföljder (Wacht et al., 2010; Walker, 
2014). Sjuksköterskor i en studie uttryckte även en risk för fysisk skada för anhöriga, då brist 
på uppmärksamhet kan utgöra en risk vid exempelvis defibrillering (McClement et al., 2009). 
I en annan studie som gjordes i Jordanien upplevde sjuksköterskorna att invånarna var mer 
känslomässiga och upplevdes skörare. De var därför rädda att anhöriga skulle kollapsa eller 
svimma och att det skulle bli ett extra arbetsmoment och distraktion för personalen (Bashayreh 
et al., 2015). I flera andra studier beskrevs det att det var upp till stödpersonen att bedöma ifall 
anhöriga kunde hantera situationen. Om de blev ett störande moment, exempelvis blev 
hysteriska, skulle stödpersonen eskortera ut anhöriga och se till att de fick lämpligt stöd (James 
et al., 2010; Lowry, 2012; Walker, 2014). 
 
Sjuksköterskor upplevde att anhörigas närvaro kunde ta bort fokus från patienten och en oro 
fanns för sjuksköterskornas säkerhet relaterat till våld som en reaktion på sorg eller ilska 
(McClement et al, 2009; Miller & Stiles, 2009). Andra störande moment utgjordes av anhöriga 
som var känslosamma, skrek på personalen eller slängde sig på patienten för att skydda dem. 
Ytterligare ett exempel på att det upplevdes som problemfyllt med anhörigas närvaro var när 
de inte vill acceptera att HLR avbröts (McClement et al., 2009). I en studie beskrev 
sjuksköterskorna, trots att de inte upplevt det, att de var rädda för att anhöriga skulle uttrycka 
sin sorg genom våldsamma handlingar. De var även osäkra på om de skulle kunna få skydd från 
exempelvis säkerhetsvakter (Bashayreh et al., 2015; Wacht et al., 2010). Bashayreh et al. (2015) 
beskriver också att deltagarna uttryckte en oro för att anhöriga inte skulle kunna kontrollera 
sina känslor och därför lägga sig i och störa deras jobb. De förstod att detta i grunden berodde 
på okunskap om vad det var som skedde. Därför var det viktigt att det fanns en stödperson som 
kunde förklara för dem. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av anhörigas närvaro vid HLR och 
därför valdes en litteraturstudie med analys av kvalitativ data. Valet baseras på att kvalitativa 
studier syftar på att öka förståelsen för ett valt fenomen (Segesten, 2012). Det finns också en 
möjlighet att skriva en litteraturöversikt och därmed inkludera kvantitativa studier. Segesten 
(2012) beskriver att kvantitativ forskning kan genom mätningar och jämförelser se om en 
värdehandling ger bättre resultat än en annan. Exempelvis skulle de olika faktorerna som kunnat 
påverka sjuksköterskornas inställning till att ha anhöriga närvarande vid HLR identifierats. 
Eftersom sjuksköterskornas upplevelser skall belysas är en litteraturstudie den design som bäst 
svarar på syftet.  
 
En brist på kvalitativa studier upplevs då majoriteten av studierna inom området var 
kvantitativa. För att hålla resultatet så relevant som möjligt begränsade vi oss till en tidsram av 
10 år (2005-2015). Sökåren utökades med 5 år (2000-2015) för att hitta fler studier, men detta 
resulterar endast i en kvalitativ studie som är från 2004. För att få studier på språk som 
behärskas väljs endast studier skrivna på engelska som en språkavgränsning (Östlundh, 2012). 
Studier skrivna på svenska skulle också kunnat inkluderas, men sådana påträffas inte under 
sökningarna. Alla studier skall vara peer reviewd för att enbart studier från vetenskapliga 
tidskrifter är av intresse. En peer reviewed-avgränsning innebär dock inte att enskilda artiklar 
är vetenskapliga (Östlundh, 2012). För att säkerställa kvaliteten används därför Högskolan Väst 
(2015) kvalitetsgranskningsmall (Bilaga III). Enligt denna mall rankas de 11 valda studierna 
följande: en studie är grad III, sex studier är grad II och fyra stycken är grad I. Trots olika mått 
av kvalitet framkommer det att de 11 valda studierna passar syftet och att studiernas resultat är 
relevanta. De databaser som används är Cinahl och PubMed/Medline eftersom de ger en bred 
sökbas som överensstämmer med ämnesområdet. Eftersom ingen databas är heltäckande 
(Östlundh, 2012) används två databaser. Fulltextdokument väljs för att kunna ta del av hela 
studien, vilket resulterar i att en studie, Davidson et al. (2011), beställs. Mycket av forskningen 
i ämnet är utförda med kvantitativ metod, för att uppnå syftet avgränsas sökresultatet med hjälp 
av ”Clinical queries: qualitative – high sensitivity” i Cinahl.  
 
För att finna studier som möter syftet används relevanta sökord. ”Family” överensstämmer med 
den valda definitionen av anhörig. ”Resuscitation” och ”resuscitation, cardiopulmonary” 
överensstämmer med den svenska översättningen hjärt-lungräddning. ”Nurse attitudes” och 
”nurs* experience*” syftar på en fördjupning i sjuksköterskans upplevelser.Dock kan 
engelskans ”experience” översättas som både upplevelser och erfarenheter.  Det kan påverka 
resultatet eftersom upplevelser och erfarenheter kan ses som snarlika. För att undvika det 
problemet tittar vi på alla citat. Enligt Friberg (2012a) kan citat innehålla värdefull information 
i relation till syftet. Fokus ligger på sjuksköterskan trots att det finns flera personalgrupper runt 
patienten under HLR. Sjuksköterskan är en personalkategori som finns i alla länder och hens 
kompetens består av både omvårdnad och medicinska färdigheter och det är värdefullt för vår 
framtida profession att just belysa sjuksköterskans roll. Sökorden "attitude of health personnel" 
används också för att fånga upp de studier med blandade personalgrupper men inkluderade 
sjuksköterskan. Det kan också påverka resultatet men återigen säkerställs det att det är 
sjuksköterskans upplevelse som belyses bland annat genom att titta på citat. 
 
Den strukturerade sökningen resulterar i 20 studier. Studierna läses två gånger för att få en 
känsla av vad de handlade om (Friberg, 2012a). I resultaten framkommer det att fem studier 
innefattar HLR på barn och vuxna, men resultaten går inte att särskilja så tydligt som önskas. 
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Eftersom barn är minderåriga är det vårdnadshavarna som fattar beslut kring barnet vad 
gällande HLR och är i regel med barnet under en sådan akut situation (Svenska Läkarsällskapet, 
Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). Relationen 
mellan barn och vårdnadshavare är unik och för att begränsa studien väljs fokus på vuxna.  Två 
studier exkluderas eftersom att de inkluderar anhörigas upplevelser och de svarar inte mot syftet 
med sjuksköterskans upplevelser. En studie exkluderas eftersom den övervägande delen av 
HLR-tillfällena inträffade i prehospital miljö. Möjligheten att besluta att inkludera eller 
exkludera anhörigas närvaro i prehospital vårdmiljö är begränsad. Detta resulterar slutligen i att 
12 studier väljs. Efter fortsatt granskning exkluderas ytterligare en studie eftersom 
sjuksköterskorna inte har varit med om anhörigas närvaro vid HLR, vilket anses som en 
förutsättning för att kunna delge upplevelser om ämnet. Åsikterna som deltagarna delade med 
sig var byggda på förutfattade meningar och inte upplevelser. Det slutliga resultatet blir 11 
studier som svarar mot syftet. 
 
Det begränsade utbudet av kvalitativa studier gjorde att två studier inkluderas (McClement et 
al., 2009; Wacht et al., 2010) som inte enbart var kvalitativa, de har en kvalitativ analys men 
inte en kvalitativ datainsamling. De har öppna frågor i slutet av en enkät, men bedöms ändå 
vara relevanta för studien. En studie är en grounded theory (Davidson et al., 2011), och har 
ingen diskussion, men inkluderas eftersom den svarar mot syftet och resultatet känns relevant. 
Sex av studierna (Bashayreh et al. 2015; Chapman et al., 2014; Davidson et al., 2011; James et 
al., 2010; Wacht et al., 2010; Walker, 2014) är gjorda på blandade personalkategorier men 
inkluderas eftersom det går att urskilja vad som berör sjuksköterskor och deras profession. För 
att få en känsla av kontext plockas alla citat ut från sjuksköterskor. Detta ger också en möjlighet 
att bekräfta att de upplevelser som beskrivs baseras på sjuksköterskors berättelser. Slutsatserna 
från dessa studier kan påverka resultatet, men informationen överensstämmer med de studierna 
som är gjorda på enbart sjuksköterskor. Dock anses det inte ha påverkat det slutgiltiga 
resultatets trovärdighet. 
 
En studie (Miller & Stiles, 2009)  inkluderar inte enbart HLR på patienter utan även ”invasive 
procedures”, detta tolkas utifrån studiens resultat som en ”livräddande insats”. Liksom HLR är 
intentionen att rädda liv och även om inte alla citat går att identifiera om de rör HLR eller inte 
upplevs det inte ha påverkat resultatet. Walker (2014) använder sig av termen ”lay presence” 
som omfattar anhöriga, vänner, grannar, kollegor eller främlingar. Studien inkluderar även HLR 
utanför sjukhuset, vilket var ett av exklusionskriterierna. Men även i denna studie kan relevanta 
delar lokaliseras och upplevs inte heller påverka resultatet.  
 
I analysen identifieras likheter och skillnader mellan de olika studiernas resultat för att kunna 
utforma ny teman och subteman. Majoriteten av resultatet är likheter rörande sjuksköterskans 
upplevelser, oro för anhöriga och behov av stödperson och är därmed lätta att skapa teman 
kring. Två studier, Bashayreh et al. (2015) och Wacht et al. (2010), är utförda i Mellanöstern 
och en del skillnader identifieras jämfört med resterande studier som är utförda i västvärlden.  
 
10 av de 11 studierna har fått godkännande av olika etiska råd att utföra sina studier, men alla 
inkluderade studier för någon form av etiskt resonemang i sina metoder eller resultat. En studie 
(Bashayreh et al., 2015) uppger att det inte fanns något etiskt råd i deras land men att samtycke 
från alla deltagande sjukhus hämtades. Torén-Jönsson (2012) menar att forskaren måste beakta 
de etiska problem som kan uppstå under studiens gång och att beskriva upplevelser kan väcka 
många tankar bland deltagarna. Alla studier har fått samtycke från samtliga deltagare och 
deltagarna har avidentifierats, istället har de använt sig av pseudonymer eller koder. Forsman 
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(1997) menar att forskning som använder sig av intervjuer som metod måste ta viss hänsyn till 
deltagarna och principen om informerat samtycke skall tas på allvar.  
 

Resultatdiskussion 

Flera sjuksköterskor upplever ett dilemma när anhöriga skall bjudas in att närvara vid HLR och 
Chapman et al. (2014) studie beskriver att beslutet att bjuda in anhöriga baseras på patientens 
uttryckliga önskan. De svenska Etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning tar upp att läkaren 
skall prata med patienten och anhöriga angående begränsningar och ställningstagande angående 
HLR om läkaren anser det relevant. Det finns dock inget krav att vårdpersonalen skall diskutera 
anhörigas närvaro under HLR (Svenska Läkarsällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening & 
Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013). Det skulle underlätta beslutet för sjuksköterskan 
ifall patienten och dennes anhöriga tillfrågats om deras önskan att närvara vid HLR. Det är 
endast en studie, Lowry (2012), som presenterar tydliga riktlinjer (Bilaga IV) angående 
anhörigas närvaro och sjuksköterskorna i studien uttrycker att det underlättar beslutet att bjuda 
in anhöriga. Alla sjuksköterskorna i studien är positivt inställda till anhörigas närvaro vid HLR. 
Vi upplever att de i flertalet studier finns en önskan om lokala riktlinjer. De Europiska 
riktlinjerna (European Resuscitation council, 2015) stöder anhörigas närvaro vid HLR men 
kulturella och sociala skillnader måste beaktas. De Amerikanska riktlinjerna (American Heart 
Association, 2015) säger att utvalda familjemedlemmar skall erbjudas möjligheten att närvara 
vid HLR. I Sverige finns inte bara de nationella Etiska riktlinjerna (Svenska Läkarsällskapet, 
Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013) utan det ingår 
även i S-HLR utbildningen att ta om hand och informera anhöriga. Det saknas information om 
hur väl de nationella riktlinjerna tillämpas i frågan och de lokala riktlinjerna som har undersökts 
saknar ställningstagande angående anhörigas närvaro. Enligt ICN: s etiska kod för 
sjuksköterskor (2014) har sjuksköterskan huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa 
godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning. I Miller och Stiles 
(2009) ser många sjuksköterskor sig som förebilder och förespråkare för anhörigas närvaro.  

James et al. (2010) beskriver att det upplevs som viktigt att kunna förklara för anhöriga vad 
som pågår under HLR i termer som de anhöriga förstår. Sjuksköterskornas kompetens och 
kunskapsbas underlättar i denna situation. De upplever också att tidigare erfarenhet av 
anhörigas närvaro under HLR bidrar till kompetens att stötta och informera de anhöriga. 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra 
sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Orlando (1990) menar 
att sjuksköterskan inte kan veta allt, men hen kan ta reda på den kunskaps som behövs genom 
att konsultera kollegor och andra professioner eller inhämta kunskap från litteratur. Chapman 
et al. (2014) säger att deltagarna upplever ett behov av specifik utbildning för personal när det 
gäller anhörigas närvaro vid HLR. I Miller och Stiles (2009) säger deltagarna att de upplever 
att på deras sjukhus finns det en övergripande acceptans för anhörigas närvaro. En av 
anledningarna till detta är ökad kunskap inom området som de har fått till sig genom att läsa 
litteratur, samtala med kollegor och upplevda erfarenheter. Orlando (1990) beskriver att 
sjuksköterskans yrkesutövning förbättras genom reflektion. 

Sjuksköterskor upplever att dela upplevelsen med anhöriga och att knyta an är ett verktyg som 
de använder sig av för att stötta de anhöriga under HLR. Resultatet visar dock att det inte bara 
är fördelaktigt för de anhöriga utan upplevs som en positiv erfarenhet för sjuksköterskorna. Det 
underlättar även beslutet att bjuda in anhöriga om sjuksköterskorna tidigare deltagit och haft 
positiva erfarenheter av anhörigas närvaro. Att knyta an gör också att sjuksköterskorna upplever 
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att situationen blir mer mänsklig och de blir påminda om patientens sammanhang. Orlando 
(1990) understryker hur viktigt det är att sjuksköterskan förstår att varje patients behov är unika. 
I Lowry (2012) och McClement et al. (2009) beskriver de att det är viktigt att se patienten som 
en del av en familj. En sjuksköterska i Lowry (2012) utrycker det som att hela patienten och 
familjen behandlas.  Donaldson (2013) beskriver att sjuksköterskan kan lindra den upplevelse 
av kontrollförlust som anhöriga känner i denna kritiska situation.  

Chapman et al. (2014) och Lowry et al. (2012) beskriver hur sjuksköterskorna vill värna om 
patienternas värdighet. Under HLR kan patienterna blottas inför anhöriga. HLR kräver att 
personalen runt omkring kommer åt att utföra vissa omvårdnadshandlingar, och när en 
defibrillator används måste elektroder sättas mot huden på bröstkorgen (Svenska rådet för hjärt-
lungräddning, 2011). En avklädd bröstkorg är alltså en förutsättning vid HLR. Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver bland annat att vården skall ges med respekt för den 
enskilda människans värdighet. Orlando (1990) säger att sjuksköterskans handlingar är 
resultatet av det som händer i omvårdnadssituationen och kan utföras i samråd med patienten 
trots att sjuksköterskan inte har förmåga att kommunicera med patienten. Att patienten är 
avklädd och sårbar upplevs som ett skäl till att anhöriga inte bjuds in och är en reaktion på 
sjuksköterskans sätt att värna om patentens värdighet.  

Resultatet visar att sjuksköterskornas medvetenhet om anhörigas närvaro är en källa till ökad 
stress. Enligt Donaldson (2013) finns det inte några belägg för att den ökade stressen skulle 
försämra kvalitén på personalens insats. Dock hämmar anhörigas närvaro sjuksköterskornas 
naturliga sätt att hantera situationen eftersom det finns en rädsla att säga saker som låter fel eller 
oprofessionellt (Bashayreh et al., 2015; Knott & Knee, 2005; McClement et al., 2009; Miller & 
Stiles, 2009).  

Det finns även omständigheter som påverkar omvårdnaden, som när anhöriga upplevs som en 
distraktion. I flertalet studier finns det en oro att anhöriga inte förstår vad som görs under HLR 
och att de kan missuppfatta handlingar vilket kan leda till ökade risker för juridiska 
konsekvenser, oavsett om patienten överlever eller inte (Bashayreh et al., 2015; Chapman et 
al., 2014; Lowry, 2012; McClement, 2009; Miller & Stiles, 2009; Wacht et al., 2010; Walker, 
2014). Vidare beskriver Bashayreh et al. (2015), McClement et al. (2009), Miller och Stiles 
(2009) och Wacht et al. (2010) att ett störande moment bland annat kan vara att anhöriga slänger 
sig på patienten, eller uttrycker sina känslor fysiskt på något annat sätt. Detta kan äventyra 
säkerheten för både patienten, sjuksköterskan och de anhöriga. McClement et al., (2009) 
beskriver hur anhöriga höll på att komma till skada under defibrillering, men att detta 
upptäcktes i tid. Bashayreh et al. (2015) och Wacht et al. (2010) beskriver hur sjuksköterskorna 
upplever oro för sin egen säkerhet när anhöriga uttrycker sorg och okunskap fysiskt. Även 
patientens säkerhet kan utsättas för en risk om anhöriga fysiskt försöker avbryta HLR. 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig 
att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Vårdgivaren ska anmäla händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Bashayreh et al. (2015) och James 
et al. (2010), Knott och Kee (2005), McClement et al. (2009)  beskriver alla hur viktigt det är 
att ha en person avsatt som kan vara med den anhöriga under HLR. Förutom att vara ett 
känslomässigt stöd och att informera anhöriga kan också sjuksköterskan läsa av de anhöriga 
och se hur de reagerar emotionellt på situationen. James et al. (2010) menar att om anhöriga 
inte kan hantera situationen är det stödpersonens ansvar att bedöma om anhöriga skall 
eskorteras ut ur rummet. Lowry (2012) redovisar att sjukhuset i studiens riktlinjer (Bilaga IV) 
beskriver stödpersonens ansvarsområde. Ansvaret omfattar både att informera den anhöriga och 
bedöma om anhöriga är i stånd att bevittna HLR. Chapman et al. (2014) beskriver att vissa 
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deltagare i studien bedömer att bristen på tillgänglig personal är en anledning till att inte bjuda 
in anhöriga.  

Två studier (Bashayreh et al., 2015; Wacht et al., 2010) är från mellanöstern, Jordanien och 
Israel, och deras resultat visar att sjuksköterskorna har mer negativa upplevelser av anhörigas 
närvaro vid HLR. Varken Jordanien eller Israel har, när studierna utfördes, några nationella 
riktlinjer angående anhörigas närvaro vid HLR. Deltagarna i de studierna är de enda som 
uttrycker ett behov av att utöver stödperson ha skydd av en säkerhetsvakt. Bashayreh et al. 
(2015) beskriver i sin studie att invånarna i Jordanien upplevs som skörare och mer 
känslomässiga. Sjuksköterskorna är rädda att anhöriga skall svimma och kollapsa eller 
attackera personalen fysiskt eller verbalt. Om den som leder HLR-insatsen är en man upplever 
sjuksköterskorna att risken för att attackeras fysiskt är större. Lowry’s (2012) studie är utförd i 
USA och presenterar klara riktlinjer (Bilaga IV). Upplevelserna som sjuksköterskorna beskriver 
är överväldigande positiva. Riktlinjerna används som stöd när beslut skall fattas om anhörigas 
närvaro. En sjuksköterska uttrycker att bjuda in anhöriga är något som sker automatiskt och ses 
som naturligt. Donaldson (2013) beskriver att i England är anhöriga mer medvetna om sina 
rättigheter att närvara eftersom ämnet belyses mer i media och tv-serier. Studierna belyser att 
det finns kulturella skillnader när det kommer till upplevelser och inställningar av anhörigas 
närvaro vid HLR. Tidigare forskning beskriver samma fenomen och förklarar att en av 
anledningarna till skillnaderna är att anhörignärvaro under HLR är vanligare i västvärlden än i 
övriga världen (Sak-Dankosky et al., 2014). 

Slutsats 
Sammanfattningsvis upplevde sjuksköterskorna att anhörigas närvaro påverkade deras 
arbetssituation och omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskorna upplevde ett dilemma när de 
skulle besluta om anhörigas närvaro var lämplig. I rollen som stödperson upplevde 
sjuksköterskorna att en relation med anhöriga kunde uppstå trots en akut och allvarlig situation. 
Dock upplevde en del sjuksköterskor att anhörigas närvaro hämmade dem och påverkade deras 
arbetssätt. När det kom till omvårdnaden kunde anhöriga både vara en tillgång genom att 
förmedla information och underlätta beslut. Anhöriga kunde reagera på olika sätt under HLR 
och kunde även upplevas som en distraktion. 
 
Slutsatsen är att det finns både positiva och negativa upplevelser av anhörigas närvaro vid HLR 
på sjukhus. Kunskap, erfarenhet och personalresurser är förutsättningar för att förändra klimatet 
och ta hand om anhöriga på bästa sätt. Tydliga riktlinjer och stödperson kan underlätta vid 
beslutsfattandet om anhöriga skall närvara eller inte vid HLR. 
 

Praktiska implikationer 
Denna studies resultat visar att tydliga riktlinjer angående anhörigas närvaro vid HLR 
underlättar sjuksköterskans beslut och arbetssätt.  I sjuksköterskan profession ingår det att 
utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad. Trots att etiska riktlinjer och lokala 
policys finns borde dessa synliggöras mer och ses som en naturlig del av sjuksköterskans 
profession. Ytterligare behov av riktlinjer för förberedelser och kulturella aspekter är att beakta. 
Med tydliga lokala riktlinjer och utbildning för stödpersoner ser vi att anhörigas närvaro kan 
bli en naturlig del av HLR-situationen. Att inte bjuda in tyder i många fall på rädsla och 
okunskap. Det är viktigt att befintliga riktlinjer belyses inte bara för vårdpersonal utan även för 
patienter och anhöriga för att medvetandegöra deras rättigheter. Att belysa de riktlinjer som 
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redan finns kan göras av HLR-utbildare, avdelningschefer men även av oss som nyblivna 
sjuksköterskor. Det är ett gemensamt ansvar att lyfta fram anhörigas rätt att få närvara vid HLR. 
Det är viktigt att vilja ha en förändring i attityden till anhörigas närvaro vid HLR. Att våga 
bjuda in, att söka information i ämnet och att ta upp frågan på arbetsplatsen kan vara faktorer 
som bidrar positivt. Studiens resultat visar att det finns många positiva upplevelser vilket kan 
bidra till att anhöriga bjuds in att närvara.  

Förslag till kunskapsutveckling för sjuksköterskan 
Som denna studie har visat finns det ett begränsat antal kvalitativa studier. De studier som 
analyserats i detta arbete har belyst att mer forskning, främst kvalitativ, bör göras inom området. 
Inte bara för att förstå fenomenet bättre utan även som ett stöd för att kunna utforma tydliga 
och relevanta riktlinjer. Tidigare forskning har visat att det hjälper anhörigas bearbetning av 
hjärtstoppet att få närvara vid HLR. Ökad förståelse av fenomenet kan bidra till en ökad 
förståelse för anhörigas behov och kan ge sjuksköterskan en professionell trygghet och en 
självklar del i omvårdnaden av patienten.   Mer forskning behöver göras i ämnet, både ur 
sjuksköterskans perspektiv men också angående patientens och de anhörigas upplevelser. Det 
ingår i sjuksköterskans profession att kunna bemöta anhöriga i svåra situationer men utrymme 
för ytterligare kunskap, kompetens och personlig lämplighet finns för att ta rollen som 
stödperson. Mer forskning gjord i Sverige skulle kunna identifiera om det finns specifika 
upplevelser och förhållanden som inte har framkommit i studier från övriga delar av världen. 
Detta skulle kunna vara relevant för de yrkesverksamma sjuksköterskorna i Sverige. Vi 
rekommenderar att anhörigas närvaro vid HLR skall få ett större utrymme i 
sjuksköterskeprogrammet och HLR-utbildningar för att öka kompetensen.  
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