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Abstrakt 
Bakgrund: I Sverige påbörjades hjärt-lungräddning (HLR) på 5785 personer när ett 
prehospitalt hjärtstopp inträffade under 2017. Överlevnadschansen för dessa 
personer har ökat med ungefär 160% sedan år 2000 men ändå överlever endast cirka 
600. Ett hjärtstopp bevittnas oftast av en anhörig. Det behövs kunskapsöversikter 
som belyser anhörigas erfarenheter, en kunskap som kan användas för att förbättra 
omhändertagandet av anhöriga. 

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av att närvara vid ett 
prehospitalt hjärtstopp hos en närstående.  

Metod: En allmän litteraturöversikt har genomförts där åtta vetenskapliga artiklar 
identifierats och inkluderats. Av dessa var en kvantitativ, en både kvalitativ och 
kvantitativ och sex kvalitativa. Analysprocessen innebar att gå från helheten till 
delarna för att sedan skapa en ny helhet. Analysen är en sammanställning av åtta 
vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Tre teman identifierades: Överväldigad av ansvaret att hantera 
situationen, Lättnad att lämna över ansvaret till ambulanspersonalen och Att 
närvara under HLR. Temana mynnade ut i sju undergrupper. Resultatet visade att 
de flesta anhöriga önskar att vara närvarande under HLR, att stöd från 
sjukvårdspersonalen var viktigt och att förmågan att starta HLR skiljde sig åt mellan 
de anhöriga. 

Slutsats: När ett prehospitalt hjärtstopp inträffar är det oftast de anhöriga som 
bevittnar händelsen. Att starta HLR i väntan på ambulansen kan oavsett om man har 
genomgått HLR-utbildning eller inte innebära kunskapsmässiga, fysiska och etiska 
utmaningar. Stöd och uppmuntran, information och svar på frågor underlättar för 
den anhörige såväl under pågående HLR som efteråt. Alla individer har olika behov 
av bekräftelse och det är därför viktigt att sjukvårdspersonalen ser till den enskilde 
individens behov.  De flesta anhöriga vill vara närvarande under HLR-
behandlingen.  

 

Nyckelord 
Anhöriga, Erfarenheter, Hjärtstopp, Hjärt-och lungräddning, Närvara  

Tack 
Vi vill tacka vår handledare Birgitta Semark för stöd och god handledningen genom 
hela vårt examensarbete. 
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1 Inledning 
Egna erfarenheter av att närvara vid hjärtstopp har väckt vårt intresse för hjärt-

lungräddning (HLR) och har givit inspiration till vårt val av uppsats. En av 

situationerna innebar att stå bredvid som sjuksköterskestudent och se på när 

sjukvårdspersonal utförde HLR på en patient. Det var en omtumlande upplevelse 

och efteråt gick tankarna till de anhöriga. I den andra situationen utfördes HLR på 

en bekant i dennes hem. Att som privatperson hamna i den akuta situationen och 

utföra HLR på en bekant upplevdes som känslomässigt tungt. Trots genomgången 

HLR- utbildning uppstod efteråt reflektioner angående den egna insatsen. I den här 

situationen stod de anhöriga bredvid och såg på under återupplivningen.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Hjärtstopp 
Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga upphör och hjärtat slutar att 

pumpa ut blod till kroppens alla organ. I de allra flesta fall (70–80 %) inträffar ett 

hjärtstopp på grund av en hjärtinfarkt. Hjärtinfarkten leder till ett kammarflimmer 

vilket innebär att hjärtats elektriska signaler inte synkroniseras på ett rätt sätt och ett 

“elektriskt kaos” uppstår (HLR-rådet, 2018). När hjärtmuskeln drabbas av det 

“elektriska kaoset” startar de elektriska signalerna på ett okontrollerat sätt i 

kammaren istället för i sinusknutan vilket leder till att hjärtat darrar eller “flimrar”. 

Resultatet blir att hjärtats förmåga att pumpa ut blod till kroppens organ samt 

hjärnan upphör och att personen omedelbart tappar medvetandet och slutar att 

andas. Kroppen drabbas av syrebrist och hjärnan är det organ som är mest känslig 

för syrebristen. För varje minut som går minskar chansen med 5–10 % att överleva 

ett hjärtstopp (Wikström, 2018).  
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2.2  Incidens och prognos 
I Sverige utfördes HLR på 5785 personer som drabbats av hjärtstopp utanför 

sjukhus under 2017. Överlevnadschansen har ökat med ungefär 160% sedan år 

2000, ändå överlever endast cirka 600 personer. Majoriteten som drabbas av ett 

hjärtstopp är äldre eller har en bakomliggande hjärtsjukdom. Alla kan dock drabbas, 

även till synes friska, unga, aktiva människor som inte haft några symtom tidigare. 

Numera finns hjärtstartare på offentliga platser och därför behandlas fler med 

hjärtstartare innan ambulansen anländer (HLR-rådet, 2018).   

 

2.3  Behandling 
Enligt Israelsson, Persson, Strömberg och Årestedt (2014) påverkas 

överlevnadschansen av om det finns en hjärtrytm som går att defibrillera samt en 

tidig insatt behandling. Livsviktiga åtgärder för en person som drabbats av ett 

hjärtstopp benämns under “Kedjan som räddar liv”. De viktigaste delarna i kedjan 

består av tidigt larm, HLR påbörjas, defibrillering och eftervård (Holmberg, 2010). 

HLR utanför sjukhus bör startas så snabbt som möjligt och att hjärtstartaren kopplas 

till personen inom fem minuter. Om kriterierna uppfylls skulle 50–70 procent av 

personerna som drabbats kunna räddas (HLR-rådet, 2014). HLR utförs genom 

omväxlande av 30 bröstkompressioner med två inblåsningar av luft. Syftet med 

HLR är att på konstgjord väg pumpa ut det syresatta blodet i kroppen (Perkins et al., 

2018). Ordet defibrillering kan delas upp i de och fibrillatio där de betyder ta bort 

och fibrillatio betyder flimmer (Wikström, 2018). Defibrillering innebär att en 

strömstöt ges genom hjärtat med hjälp av en hjärtstartare. Strömstöten gör så att 

hjärtats elektriska signalsystem börjar om och hjärtat återgår till normal rytm (HLR-

rådet, 2018).  

 

2.4 Etiska riktlinjer  
När en person drabbas av ett prehospitalt hjärtstopp är grundregeln att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska påbörja HLR. Däremot ska inte HLR påbörjas när det är 

uppenbart att spontan cirkulation och andningsfunktion inte kan återställas. Påbörjad 

HLR kan avslutas på plats av ambulanspersonalen om hjärtstoppet var obevittnat 

och det har gått mer än 15 minuter utan HLR innan ambulanspersonalen anländer 
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samt att personen har haft asystoli kontinuerligt trots att avancerad HLR har utförts i 

minst 20 minuter (Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, & 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2018). 

 

När en person är döende och har hemsjukvård, ska livsuppehållande behandling som 

t.ex. HLR övervägas. I övervägandet ingår att diskutera om t.ex. HLR är till nytta 

eller skada för personen. Behandling med HLR kan medföra obehag, 

komplikationer och lidande för personen (Socialstyrelsen, 2011). Beslut om 

eventuellt HLR tas i samråd mellan läkaren och personen. Om personen inte är i 

stånd att ta detta beslut ska läkaren samråda med de anhöriga för att ta reda på vad 

hen hade önskat. Det slutgiltiga beslutet ligger dock alltid hos läkaren. Om det finns 

dokumenterat att HLR inte ska utföras ska detta följas av all sjukvårdspersonal 

(Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2018). 

 

När ett prehospitalt hjärtstopp inträffar är det oftast en anhörig som bevittnar 

hjärtstoppet (Bremer, 2012). De anhöriga ska få närvara under återupplivningen om 

de önskar det, förutsatt att återupplivningen av den närstående inte påverkas 

negativt. Det är viktigt att sjukvårdspersonal avsätts för att ta hand om anhöriga som 

är närvarande och att de får information om deras närståendes tillstånd. Om HLR 

avbryts är det viktigt att ingen person som är berörd av händelsen, exempelvis 

anhörig eller sjukvårdspersonal, kan ifrågasätta åtgärderna i efterhand. Det ska inte 

finnas något tvivel om att sjukvårdspersonalen gjort allt som var möjligt för den 

närstående (Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening & Svenska 

rådet för hjärt-lungräddning, 2018). Forskning har visat att det är svårt att ta hand 

om de anhöriga i den akuta situationen. Att ge stöd och information får därför vänta 

till situationen var under kontroll. Ett gott omhändertagande i situationen kan hjälpa 

de anhöriga så att de inte skyller händelsen på sig själva (Larsson & Engström, 

2013). När en anhörig förlorar sin närstående i ett hjärtstopp är det betydelsefullt att 

sjukvårdspersonalen finns där för denne och ger denne sitt stöd. Om de anhöriga 

anses behöva mer stöd eller praktisk hjälp bör sjukvårdspersonalen informera om 



 7

kontakter som kan erbjuda detta (Svenska läkaresällskapet, Svensk 

sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2018).  

 

2.5 Att överleva ett hjärtstopp 
Överlevare efter hjärtstopp beskriver att de har blivit medvetna om livets 

bräcklighet och att händelsen har inneburit att livet varit hotat (Bremer, 2012; 

Forslund, Jansson, Lundblad, & Söderberg, 2017). Händelsen gjorde överlevarna 

fortsatt påverkade ett år efter hjärtstoppet (Forslund et al., 2017). 

 

2.6 Definition av anhörig och närstående  
En anhörig definieras som en person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna. Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation 

till (Socialstyrelsen, 2004).  Vi har valt att definiera den som drabbas av ett 

hjärtstopp som den närstående och anhöriga är den som bevittnar hjärtstoppet. Både 

den närstående och den anhörige räknas tillhöra samma familj eller släkt i vårt 

arbete. 

 

2.7 Definition av prehospitalt 
Prehospital akutsjukvård definieras som omedelbar vård utförd av 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus (Socialstyrelsen, 2009). I vårt arbete har vi valt 

att definiera Prehospitalt som tidpunkten när hjärtstoppet inträffade och tiden fram 

till och med akutrummet.  

 

3 Teoretisk referensram 
Ohälsa och sjukdom påverkar inte bara den enskilde individen, utan drabbar också 

familjemedlemmar. I systemteorin Familjefokuserad omvårdnad ses familjen som 

ett system bestående av individer som tillsammans bildar en helhet, men där varje 

familjemedlem också ses som en enskild individ med specifika egenskaper. 

Fenomenet familj beskrivs som en grupp människor som knyts ihop av emotionella 
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band, ömsesidigt engagemang och en känsla av sammanhang i varandras liv. 

Familjens sammansättning kan sträcka sig utanför traditionella gränser som 

blodsband, äktenskap och adoption. En definition är att familjen utgörs av dem som 

säger sig vara en del av den (Wright, Watson & Bell, 2002). Om fokus endast är på 

den sjuke kommer familjen att hamna i bakgrunden och känna sig utanför. Alla i 

familjen bör inkluderas i beslut som rör vården av deras närstående. På så vis nyttjas 

samtliga kompetenser inom familjen (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2012). 

Begreppet “föreställning” beskrivs som en sanning av en personlig verklighet. Det 

är genom människors olika föreställningar situationer upplevs och erfars på olika 

vis. Familjefokuserad omvårdnad har fokus på både familjens och sjuksköterskans 

privata föreställningar. Detta har visat sig underlätta i hjälpen att reducera eller 

eliminera fysiskt och känslomässigt lidande hos familjer (Wright et al., 2002). 

4 Problemformulering 
Att som lekman med eller utan HLR-utbildning vid ett plötsligt prehospitalt 

hjärtstopp kunna agera konstruktivt är inte självklart. För en anhörig i liknande 

situation kan det innebära särskilda svårigheter att påbörja HLR eftersom anhöriga 

har en närmare känslomässig relation. Det är först när ambulansen anländer som den 

anhörige enbart kan få stå bredvid som anhörig under den pågående HLR-

behandlingen, om ingen annan har tagit ansvaret för den. Enligt etiska riktlinjerna 

ska anhöriga få närvara under återupplivning som ges av sjukvårdspersonal men 

personal ska också kunna avsättas för att ge information och stöd. Många anhöriga 

vill vara närvarande vid en pågående HLR och i en situation där man själv har varit 

delaktig kan särskilda känslor och tankar uppkomma och situationen för den 

anhörige är särskilt utsatt. Vi vill ta lärdom av de anhörigas erfarenheter för att som 

sjukvårdspersonal kunna ge ett adekvat stöd till de anhöriga. 

5 Syfte 
Syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av att närvara vid ett prehospitalt 
hjärtstopp hos en närstående 
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6 Metod 
En allmän litteraturöversikt har valts i examensarbetet. En litteraturöversikt handlar 

om att skapa en översikt över det valda forskningsämnet genom att sammanställa 

tidigare forskning. Insamlingen av vetenskapliga artiklar utfördes genom sökningar i 

databaser. Artiklar som var relevanta för syftet valdes ut (Friberg, 2017). 

 

6.1 Sökningsförfarande och urval  
För att identifiera artiklar genomfördes databaserade sökningar och manuella 

sökningar. Urvalskriterierna för artiklarna var att de skulle beröra anhörigas 

erfarenhet när en närstående drabbas av ett prehospitalt hjärtstopp. Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska samt genomgått en vetenskaplig granskning. 

Artiklar som var skrivna på ett annat språk än svenska och engelska exkluderades. 

Deltagarna i de granskade artiklarna skulle vara 18 år eller äldre. Anhöriga till både 

överlevande och de som avlider av ett hjärtstopp inkluderades. Artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 2002–2018. De artiklar som var studerade på sjukhus 

exkluderades. 

De databaserade sökningarna genomfördes i Cinahl och Pubmed. Cinahl innehåller 

främst information om omvårdnadsvetenskap och Pubmed framförallt medicinsk 

vetenskap (Östlundh, 2017). För att identifiera lämpliga sökord och se om det fanns 

tillräckligt med material på området genomfördes inledande sökningar i oktober 

2018. Sökorden valdes ut utifrån syftet och söktes upp i databasernas ordlista som 

kallas Thesaurus. På så vis identifierades våra ämnesord i de olika databaserna. 

Därefter genomfördes de huvudsakliga sökningarna i Cinahl och Pubmed. I den 

huvudsakliga sökningen i Cinahl (se bilaga 1, 2 & 4) användes ämnesord som 

“Heart arrest”, “Family”, “Extended family”, “Emotions”, “Life experiences”, 

“Quality of life”, “Presence”, Resuscitation, Cardiopulmonary” och “Bystander 

CPR”.  För att utöka sökningen användes fritextord som “Cardiac arrest”, 

“Relatives”, “Next of kin”, “Experience*”, “Feeling*”, “Witness*”, “Family”, 

“Presence”, “Cardiopulmonary resuscitation” och “Emergency care”.  

I den huvudsakliga sökningen i Pubmed (se bilaga 3) användes ämnesorden 

“Family” och “Emergency medical services”. För att utöka sökningen användes 
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fritextord “Family”, “Presence”,” Cardiopulmonary resuscitation” och “emergency 

care”.   

Mellan ämnesord och fritextord användes booleska operatorn OR. 

Sammankopplingen med hjälp av OR innebar att antingen det ena eller båda 

sökorden ingick i sökresultatet. Mellan sökblocken där vi kopplade ihop ämnesord 

och fritextord, användes booleska operatorn AND. AND innebar att samtliga sökord 

skulle finnas med i sökresultatet och begränsar på så vis sökningen. Trunkering har 

använts på vissa ord som t.ex. “Feeling*”och innebar att databasen sökte efter 

ordets alla böjningsformer (Östlundh, 2017). Sökningarna resulterade till 263 

träffar. Av dessa artiklar lästes 155 abstrakt och 31 stycken i fulltext. Av de artiklar 

som lästes i fulltext valdes åtta artiklar ut för granskning. Artiklarna som inte valdes 

att granskas svarade antingen inte på vårt syfte eller så var de studerade på sjukhus. 

I en manuell sökning identifierades en artikel av Edwardsen, Chiumento & Davis 

(2002). Artikeln hittades i referenslistan i en av artiklarna som valdes ut i den 

databaserade sökningen.   

 

6.2 Kvalitetsgranskning  
För att kunna fastställa och finna vetenskapliga artiklar med god kvalitet granskades 

artiklarna med Carlsson och Eimans (2003) mall.  Enligt Friberg (2017) är det 

viktigt att granska studien för att se om de fångat fenomenet eller företeelsen som 

var avsett att studera. Kvalitativa artiklar granskades utifrån en kvalitativ mall och 

de kvantitativa utifrån en kvantitativ mall. Med hjälp av den avsedda mallen kunde 

artiklarnas olika delar som abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion 

och slutsatser poängsättas (se bilaga 5 & 6). Totalt kunde artiklarna få 48 poäng, 

alltså 100 procent om samtliga kriterier uppfylldes.  Beroende på vilken poäng 

artiklarna fick bedömdes artiklarnas kvalité. Låg kvalité hade de artiklar som hade 

60 procent av poängen eller mindre, medelkvalitet hade de artiklar som hade 70 

procent av poängen. Hög kvalité hade de artiklar som hade 80 procent eller mer av 

poängen. Sex artiklar fick hög kvalité och två fick medelkvalité dessa inkluderades i 

examensarbetet. En artikel som blev låg i granskningen exkluderades pga. att vi 

ville hålla en högre kvalité på de valda artiklarna till examensarbetet (se bilaga 7).    
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6.3 Analys 
Analysprocessen innebar att gå från helheten till delarna för att sedan skapa en ny 

helhet. I examensarbetet har Fribergs (2017) analysmetod använts. Det första steget 

i analysprocessen innebar att de utvalda artiklarna lästes upprepade gånger med 

fokus på resultatet för att skapa en överblick av innehållet. I det andra steget 

plockades nyckelfynd ut från varje artikels resultat som svarade på vårt syfte. Dessa 

nyckelfynd översattes från engelska till svenska för att det skulle bli lättare att 

analysera texten. Artiklarnas nyckelfynd som identifierats placerades i en tabell. 

Detta gjordes för att skapa en överblick av samtliga nyckelfynd och för att lättare 

kunna jämföra likheter och skillnader i artiklarna. I det tredje steget sammanställdes 

alla nyckelfynd från varje artikel (se bilaga 8) som påvisade samma beröringspunkt. 

Nyckelfynden skapade en ny helhet och låg till grund för vårt resultat. Resultatet 

delades sedan upp i tre teman, det första temat berör tiden fram till att 

ambulanspersonal kommer, det andra temat berör tiden när ambulanspersonalen 

anländer och det tredje berör att närvara vid HLR.  

 

6.4 Forskningsetiska aspekter 
I examensarbetet har de valda artiklarna till resultatet redovisat etiska tillstånd eller 

liknande. Innan en vetenskaplig artikel publiceras ska studien genomgått en etisk 

prövning av en oberoende kommitté. Helsingforsdeklarationen är ett internationellt 

styrdokument som kan sammanfattas i fyra centrala principer: Autonomiprincipen, 

nyttoprincipen, inte skada principen och rättviseprincipen. De etiska principerna 

skyddar deltagarna så att de inte kommer till skada. Att respektera deltagarnas 

integritet och att information givits om att deltagande i studien är frivilligt är 

exempel på viktiga aspekter för forskningsetik (Kristensson, 2014).  I 

litteraturöversikten har samtliga artiklar granskats objektivt och resultatet har inte 

förvanskats. Under analysprocessen har författarna varit medvetna om sina 

förkunskaper och har tagit distans till dem för att inte påverka resultatet.  

7 Resultat 
Resultatet i litteraturöversikten är baserat på artiklar som berör anhörigas 

erfarenheter av att närvara vid ett prehospitalt hjärtstopp hos en närstående.  
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Analysen genererade tre teman: Överväldigad av ansvaret att hantera situationen, 

Lättnad att lämna över ansvaret till ambulanspersonalen och Att närvara under 

HLR.  Temana mynnade ut i sju undergrupper, Reaktioner när hjärtstoppet inträffar, 

Att starta HLR, Känslan av ansvar och otillräcklighet, Att pendla mellan hopp och 

hopplöshet, Betydelsen av sjukvårdspersonalens stöd, Betydelsen för den anhörige 

och Betydelsen för den närstående.  

 

 

Teman Undergrupper 

Överväldigad av ansvaret att 

hantera situationen 

Reaktioner när hjärtstoppet inträffar 

Att starta HLR 

Känslan av ansvar och otillräcklighet 

Lättnad att lämna över ansvaret 

till ambulanspersonalen 

Att pendla mellan hopp och hopplöshet 

Betydelsen av sjukvårdspersonalens stöd 

Att närvara under HLR Betydelsen för den anhörige  

Betydelsen för den närstående 

 

7.1 Överväldigad av ansvaret att hantera situationen 
 

Reaktioner när hjärtstoppet inträffar 

När ett hjärtstopp uppkom avbröts det dagliga livet och all normalitet upphörde. 

Hjärtstoppet kom plötsligt och oväntat och de anhöriga visste inte vad de skulle göra 

(Bremer, Dahlberg, & Sandman 2009). Känslor som panik, chock och rädsla 

uppstod hos de anhöriga (Bremer et al., 2009; Thorén, Danielsson, Herlitz, & 

Axelsson, 2010). Känslorna påverkade de anhörigas agerande och vissa blev 

passiva, uppförde sig ologiskt och sökte panikartat efter hjälp (Bremer et al., 2009). 

En del anhöriga hade inte märkt av någon förvarning, andra hade uppfattat vissa 

varningssignaler men förstod inte att det kunde vara ett tecken på hjärtstopp. 

(Bremer et al., 2009; Thorén et al., 2010).  Några tolkade bröstsmärtor som ett 
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tydligt tecken på hjärtinfarkt (Weslien, Nilstun, Lundqvist, & Fridlund, 2005). 

Andra förstod allvaret i situationen när personen var helt utan muskeltonus och 

ögonen var livlösa (Thorén et al., 2010). När de anhöriga såg sin närstående sjunka 

ner på golvet reagerade de med att skrika, skaka eller klappa på kinderna för att få 

kontakt med den närstående (Thorén et al., 2010; Weslien et al., 2005).  I en sådan 

situation var det vanligt att den anhöriga hade en känsla av overklighet (Bremer et 

al., 2009; Thorén et al., 2010; Weslien et al., 2005). 

 

Trots att många av de anhöriga sa att de inte visste vad de skulle göra, agerade de 

snabbt och ringde en ambulans (Thoréns et al., 2010; Weslien et al., 2005), andra 

rusade in till grannen eller ropade på hjälp (Weslien et al., 2005). När larmcentralen 

var kontaktad upplevde de anhöriga sig i en värld som kändes främmande och tiden 

upplevdes stå still. De anhöriga upplevde överväldigande krav att kunna svara på 

frågor samt motta instruktioner. En stark känsla av oro och rastlöshet infann sig 

(Bremer et al., 2009). 

 

Att starta HLR 

Alla anhöriga med en HLR-utbildning påbörjade HLR och gjorde allt i deras makt 

för att rädda deras närstående (Thorén et al., 2010). De som ringde till larmcentralen 

försökte följa instruktionerna så gott de kunde efter sina förmågor. Några påbörjade 

HLR innan de ringde till larmcentralen (Weslien et al., 2005). Vägledningen från 

larmcentralen upplevdes som viktig för de anhöriga eftersom de uppmanades att 

fortsätta sina ansträngningar och kände att de fick stöd (Thorén et al., 2010).  Hos 

dem med hjärtstopp där andningen fortsatte ett tag och sedan slutade fick de 

anhöriga panik och ringde åter larmcentralen för stöd (Weslien et al., 2005).  

 

Anhöriga som påbörjade HLR uppgav att de kände att de hade varit en del av 

processen från början (De Stefano et al., 2016). De flesta anhöriga upplevde HLR-

insatsen som skrämmande, svår och kaotisk. I efterhand hade flera av deltagarna 

oroat sig för att de inte utförde HLR korrekt och därmed eventuellt orsakat att deras 
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närstående drabbats av hjärnskador. Det genererade till skuldkänslor hos de 

anhöriga (Holm, Norekvål, Fålun, & Gjengedal, 2012).  

 

Känslor av panik och otillräcklighet kunde störa förmågan att motta instruktioner 

och att utföra HLR. Vissa anhöriga var därför rädda att göra misstag som kunde 

förvärra deras närståendes situation (Bremer et al., 2009; Thorén et al., 2010). 

Andra saknade psykisk eller fysisk förmåga att ingripa och några begrep inte vikten 

av omedelbar hjälp. En del försökte hjälpa till genom att knäppa upp kläder för att 

underlätta andningen och göra det bekvämt för deras närstående (Weslien et al., 

2005). De anhöriga som uppfattade att sin närstående avlidit såg ingen anledning att 

starta HLR. De anhöriga satte all sin tro på att ambulanspersonalen skulle komma 

och rädda deras närstående (Thorén et al., 2010). 

 

Känslan av ansvar och otillräcklighet 

När de anhöriga stod ensamma kände de ett stort ansvar för den närstående (Bremer 

et al., 2009; Holm et al., 2012). Ansvaret genererade känslor som brist på kunskap, 

frustration och att förlora kontrollen. Några anhöriga beskrev att de kände sig 

paralyserade av ansvaret. När en ambulans var på väg kände de en tröst, men 

känslan av ansvar kvarstod (Bremer et al., 2009).   

 

Några uttryckte en stark känsla av skyldighet och plikt att ge kärlek och stöd till sin 

närstående i den kritiska eller till och med “sista stunden” (Hung & Pang, 2011). 

Känslan av otillräcklighet ledde ofta till att de anhöriga kände sig skyldiga, speciellt 

när personen dör. Brist på kunskap, förmåga eller mod kan generera känslor av 

otillräcklighet och begränsningar (Bremer et al., 2009). 

 

7.2 Lättnad att lämna över ansvaret till ambulanspersonalen 
 

Att pendla mellan hopp och hopplöshet 

När ambulanspersonalen kom infann sig en känsla av hopp hos de anhöriga (Bremer 

et al., 2009; Weslien et al., 2005). Att lämna över den närstående till 
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ambulanspersonalen upplevdes som en befrielse och minskade de anhörigas stress 

(Weslien et al., 2005). Livräddande åtgärder från ambulanspersonalen ansågs som 

brådskande och betydelsefulla för den anhörige och förstärkte känslan av hopp 

(Bremer et al., 2009). En del upplevde sig sansade och samlade trots situationen. 

Andra upplevde däremot en osäkerhet när sjukvårdspersonalen var yngre och 

arbetade långsamt (Weslien et al., 2005). När den närstående avled ansågs de 

livräddande åtgärderna som meningslösa. Känslan av hopplöshet infann sig (Bremer 

et al., 2009). 

 

I osäkerheten om den närstående skulle överleva kunde motstridiga känslor 

uppkomma. Dessutom förekom känslor som ångest och maktlöshet. Att bli kastad 

mellan hopp och hopplöshet beskrevs som överväldigande och kaotiskt (Bremer et 

al., 2009). I situationen när ambulanspersonalen har tagit över ansvaret glömde de 

anhöriga bort sina egna behov och förväntade sig heller inte att ambulanspersonalen 

skulle ägna sig åt dem (Weslien et al. 2005). 

 

Betydelsen av sjukvårdspersonalens stöd 

Några anhöriga uttryckte tillfredsställelse av ett gott bemötandet och stödet de fick 

från akutteamet (De Stefano et al., 2016; Edwardsen, Chiumento, & Davis, 2002; 

Holm et al., 2012). En del uppskattade när sjukvårdspersonalen visade sin 

medkänsla och omfamnade dem. Sjukvårdspersonalens omtanke minskade på deras 

stress, motverkade att de kände sig ensamma och ingav förtroende (Weslien et al., 

2005). Vissa ansåg att de fick tydlig information om deras närståendes medicinska 

tillstånd och att tillräckligt med tid gavs (De Stefano et al., 2016). Även i situationer 

där närvaro inte var möjligt, uppgav de anhöriga att informationen var viktig 

eftersom detta gjorde det mindre hotfullt att vänta utanför. Känslomässiga behov 

och behovet av information ansågs vara sammanhängande (Hung & Pang, 2011). 

Information från sjukvårdspersonal om antingen överlevnad eller bortgång kan vara 

svår att förstå och upplevas som overkligt, samtidigt ger beskedet en känsla av 

lättnad och tacksamhet (Bremer et al., 2009).  
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Några anhöriga hade ett behov av att vara ensamma och sjukvårdspersonalen 

respekterade deras önskan. Några anhöriga var tacksamma att de inte blev ombedda 

av sjukvårdspersonalen att närvara i akutrummet (Weslien et al., 2005).  Vissa 

uttryckte missnöje på grund av brist på kommunikation, förståelse och interaktion 

med akutteamet (De Stefano et al., 2016; Edwardsen et al., 2002; Weslien et al., 

2005). Andra upplevde att en del läkare hade svårt att ge information och att de tog 

avstånd från familjen. Det gav intryck av ett oprofessionellt bemötande (Weslien et 

al., 2005).  

 

7.3 Att närvara under HLR 
 

Betydelsen för den anhörige 

Under återupplivningen kände många anhöriga ett starkt behov av att närvara och 

röra vid den närstående (De Stefano et al., 2016; Meyers et al., 2004). Kontakten 

med den närstående stärkte deras fysiska och känslomässiga koppling. Att ge stöd 

till sin närstående upplevdes som en lättnad. De flesta reagerade positivt när de fick 

frågan om de ville närvara under HLR (De Stefano et al., 2016) och anhöriga som 

följde med in i akutrummet uppskattade att sjukvårdspersonalen respekterar deras 

önskan att närvara (Weslien et al., 2005). 

De flesta anhöriga ansåg att de hade rätt att närvara under HLR och att de skulle 

göra det igen. Genom att närvara fick de ta del av både verbal och visuell kunskap 

angående deras närståendes tillstånd. Kunskapen om deras närståendes tillstånd 

minimerade oron och hjälpte dem att kunna hantera situationen bättre. Några 

anhöriga beskrev närvaron som spirituell, särskilt när döden inträdde. För de 

anhöriga till dem som avled och som haft möjlighet att vara närvarande under HLR 

medförde detta att ett sista farväl kunde tas innan döden inträdde (Meyers et al., 

2004). Genom att närvara såg de anhöriga att sjukvårdspersonalen gjort allt de 

kunnat för att rädda deras närstående (De Stefano et al., 2016; Meyers et al., 2004; 

Weslien et al., 2005). 
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Medvetslösheten hos den närstående kunde upplevas vara ett hinder för att förmedla 

stöd eftersom den närstående inte kunde höra eller känna den anhöriges närvaro. 

Uppfattningen att stöd inte kunde ges påverkade beslutet hos den anhörige att inte 

närvara under återupplivningen (Hung & Pang, 2011). Andra som inte fick frågan 

om att närvara kände sig utanför och upplevde att de inte fick ta farväl (De Stefano 

et al., 2016). Anhöriga som inte var närvarande beskrev en rädsla för att deras 

närstående inte skulle överleva och det resulterade i en emotionell stress. En annan 

aspekt av att inte vara närvarande kunde vara misstro till sjukvårdspersonalen. Att 

inte närvara under återupplivningen resulterade i en starkare önskan att få närvara 

(Hung & Pang, 2011).  

 
Negativa eller positiva reaktioner under HLR var ofta orsaken till anhörigas val om 

att närvara eller ej. En del uppgav att de inte ville närvara för att skydda sig själva 

mot den traumatiska händelsen (De Stefano et al., 2016). Andra ansåg att det var 

olämpligt att närvara under HLR eftersom de hade uppfattningen att de skulle störa 

sjukvårdspersonalen och orsaka besvär (Hung & Pang, 2011). Efteråt beskrev några 

upplevelsen av HLR som skrämmande (Meyers et al., 2004; Holm et al., 2012) och 

vissa behöll negativa minnen och bilder från återupplivningen (De Stefano et al., 

2016).  

 

Betydelsen för den närstående 

Många anhöriga trodde att deras röst och närvaro kunde öka överlevnadschansen, 

vilket förstärkte deras önskan att närvara (Hung & Pang, 2011).  De beskrev en 

ömsesidig närvaro, där den närstående behöver familjen och familjen behöver den 

närstående. En del anhöriga trodde att deras närvaro påverkade 

sjukvårdspersonalens syn på den närstående, att de såg den närstående som en 

person och en del i en familj och påverkade sjukvårdspersonalen till hårdare 

ansträngning vid återupplivningen. Även om den närstående var medvetslös, trodde 

många anhöriga att deras närvaro hade hjälpt den närstående under återupplivningen 

(Meyers et al., 2004). 
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8 Metoddiskussion 

I examensarbetet har en allmän litteraturöversikt använts som metod. Metoden är 

relevant till tiden för ett examensarbete.  

8.1 Sökningsförfarande och urval 
Urvalskriterium var att samtliga artiklar skulle vara vetenskapligt granskade (Peer 

Review) och endast anhöriga över 18 år inkluderades. Begränsningen valdes 

eftersom de som drabbas av hjärtstopp oftast är äldre människor samt att HLR 

skiljer sig mellan vuxna och barn. Detta blev en styrka i vårt examensarbete 

eftersom det blev ett mer avgränsat område. Vi valde att inkludera anhöriga som 

varit med om att deras närstående överlevt ett hjärtstopp men även de som inte 

överlevt. Från början var planen att endast de som överlevt ett hjärtstopp skulle 

inkluderas, men under sökningens gång valde vi att inkludera båda utfallen eftersom 

det inte fanns tillräckligt med artiklar för bara överlevande. På så vis blev det ett 

mer varierat urval som kan ha ökat tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Artiklar 

som var publicerade mellan 2002 - 2018 inkluderades. Att inkludera artiklar som 

var publicerade innan 2008 kan ses som en svaghet eftersom vi kan ha missat en del 

av den senaste forskningen. Däremot skiljde sig inte de äldre artiklarnas resultat 

märkbart från de nyare artiklarna. Eftersom syftet var att beskriva anhörigas 

erfarenheter och känslor så påverkas inte resultatet av artiklarnas tidsspann.  

 

Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. De valda databaserna 

innehåller främst information om omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap 

(Östlundh, 2017). Trots ämnesinriktningen i databaserna så är många artiklar 

publicerade i både Pubmed och Cinahl. Sökning utfördes i båda databaserna 

eftersom Cinahl kan ha artiklar som inte finns i Pubmed. Databasernas 

ämnesområden är relevanta till vårt syfte, som var att beskriva anhörigas 

erfarenheter av att närvara vid ett prehospitalt hjärtstopp hos en närstående. Detta 

kan ha stärkt trovärdigheten eftersom möjligheten att finna relevanta artiklar ökar.  

 

De inledande sökningarna utfördes i oktober 2018 för att se om det fanns tillräckligt 

med material till examensarbetet. Informationssökningen gjordes så systematiskt 

som möjligt för att få med alla relevanta artiklar till syftet. De inledande 
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sökningarna resulterade i artiklar som handlade om anhörigas upplevelse vid 

hjärtstopp. Under den huvudsakliga sökningen stötte vi på en del motgångar. 

Sökningarna gav många träffar på artiklar som handlade om hjärtstopp men när vi 

läste dem i fulltext svarade inte tillräckligt många på vårt syfte. Även när vi 

kopplade ihop sökorden med booleska operatorerna OR och AND och använde 

trunkeringar som Kristensson (2014) menar ska optimera sökningen, så genererade 

det inte till fler relevanta artiklar. Vår kontext var prehospitalt vilket begränsade 

urvalet och flertalet av artiklarna som framkom var studerade på sjukhus vilket inte 

svarade på vårt syfte. Ord som out of hospital och prehospital användes men det 

förändrade inte sökresultaten. Möjligtvis hade fler artiklar kunnat påträffas om vi 

använt sökhjälpen via biblioteket.   

 

Sökningarna resulterade i många träffar dock var det inte många artiklar som stämde 

med vårt syfte. En svaghet kan vara att vi inte läste alla abstrakt och kan ha missat 

relevanta artiklar till examensarbetet. En del artiklar kan av misstag exkluderats på 

grund av feltolkning av den engelska texten.  

 

8.2 Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskningen utfördes enligt Carlsson och Eimans (2003) mall. Mallen 

valdes ut då den upplevdes enkel att arbeta med samt att den berörde både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. Vi är två författare till detta arbetet och under 

granskningen hjälpte båda författarna åt att granska artiklarna. Genom att båda 

författarna granskade artiklarna gavs två perspektiv på artiklarnas innehåll vilket 

kan ses som en styrka och ökar tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Däremot kan 

granskningsprocessen påverkats eftersom vi inte kvalitetsgranskat artiklar via en 

mall innan. Sex artiklar med hög kvalité och två med medelkvalité inkluderades i 

examensarbetet. En artikel med låg kvalité exkluderades. Den fick låg kvalité 

eftersom den inte uppfyllde kriterierna under introduktion, metod och resultat. 

Artiklarna i examensarbetet ska ha en tillräckligt hög kvalité för att ingå i studien 

och därmed höja studiens kvalité (Kristensson, 2014). 
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8.3 Analys 
Fribergs analysmetod (2017) användes i examensarbetet. Denna analysmodell 

upplevdes svår att följa eftersom metoden innehöll många olika steg, men efter en 

fördjupning i metoden utfördes en sammanställning. Därför tog analysprocessen lite 

längre tid än vad som var tänkt. 

Artiklarna översattes från engelska till svenska för att lättare kunna analysera texten. 

Genom översättningen av artiklarna kan tolkningsfel uppkommit och kan i så fall 

innebära att resultatet har feltolkats. För att minimera feltolkning användes ett 

engelskt lexikon. En styrka i examensarbetet som ökar trovärdigheten är att 

triangulering tillämpats genom att båda författarna läste artiklarnas resultat flera 

gånger var för sig och jämförde med varandra för att förstå innebörden och 

identifiera nyckelfynd (Kristensson, 2014). Analysprocessen synliggörs i en tabell 

(se bilaga 8) vilket också kan öka tillförlitligheten (Kristensson, 2014). För att 

underlätta för läsaren att förstå resultatet så har tre teman formulerats vilket också 

har varit en del av att sammanställa resultatet. Det första temat beskriver tiden innan 

ambulanspersonalen ankommer och det andra temat beskriver tiden efter de anlänt. 

Tredje temat beskriver upplevelsen av att närvara under HLR.   

Det breda urvalet av artiklar som kommer från Europa, Nordamerika och Asien ökar 

sannolikheten att resultatet kan generaliseras globalt. 

 

8.4 Etiskt övervägande 
Endast artiklar som godkänts av en etisk kommitté har inkluderats i arbetet. 

Författarna har varit medvetna om sina förkunskaper och har tagit distans till dem 

för att inte påverka analysarbetet och resultatet. Inget material har förvrängts 

eftersom författarna har varit noga med att hålla sig till sanningen.  
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9 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva anhörigas erfarenheter av att närvara 

vid ett prehospitalt hjärtstopp hos en närstående. Vårt resultat bygger på tre teman: 

Överväldigad av ansvaret att hantera situationen, Lättnad att lämna över ansvaret 

till ambulanspersonalen och Att närvara under HLR. Resultatet visade att de flesta 

anhöriga önskar att vara närvarande under HLR, att stöd från sjukvårdspersonalen 

var viktigt och att förmågan att starta HLR skiljde sig åt mellan de anhöriga. 

 

9.1 Anhöriga vill närvara under HLR 
I resultatet framkom det att ett flertal anhöriga vill vara närvarande under 

återupplivningen (De Stefano et al., 2016; Hung & Pang, 2011; Meyers et al., 2004; 

Weslien et al., 2005), anhöriga ansåg att de hade rätt att närvara och skulle göra det 

igen (Meyers et al., 2004). Genom närvaro under återupplivningen minskade oro 

och de anhöriga kunde bättre hantera situationen. Närvaron bidrog dessutom till att 

kunna ta del av sjukvårdspersonalens insats och se att de gjort allt för att rädda deras 

närstående. Liknande resultat ses i Wagner (2004) där anhöriga beskriver att de vill 

veta vad som pågår under återupplivningen och att de vill lägga sitt förtroende i 

sjukvårdspersonalens händer. En studie utifrån ambulanspersonalens perspektiv 

visar också liknande resultat. Ambulanspersonalen menar där att det är viktigt att de 

anhöriga är närvarande eftersom de anhöriga kan se att de gör allt för att rädda deras 

närstående (Larsson & Engström, 2013). Anhöriga kan dessutom för att underlätta 

för sjukvårdspersonalen ge information om sjukdomshistorien. När anhöriga får 

vara närvarande i sin närståendes vård och stärks känslan av att familjen hör ihop. 

Vetskapen vad som händer med deras närstående ökar känslan av delaktighet. Att se 

en familj som en helhet är i enlighet med vad Familjefokuserad omvårdnad föreslår 

(Wright et al., 2002). I resultatet framkom att anhöriga till de som avled och som 

haft möjlighet att vara närvarande under HLR ansåg att de kunde ta ett sista farväl 

(Meyers et al., 2004). Genom att de anhöriga få ta ett sista farväl kan de anhörigas 

sorgearbete lindras. 

 

I de etiska riktlinjerna för HLR beskrivs det att anhöriga ska få närvara om de så 

önskar, under förutsättning att de inte negativt påverkar återupplivningen. I 
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resultatet framkom det att många anhöriga trodde att de inte fick närvara eller att de 

skulle störa sjukvårdspersonalen under återupplivningen (Hung & Pang, 2016). 

Liknande resultat ses i Larsson och Engström (2013) där ambulanspersonalen menar 

att så länge närvaron inte stör sjukvårdspersonalen så är det upp till de anhöriga om 

de vill närvara. Under återupplivningen är det sjukvårdspersonalens uppgift att 

informera att de har rätt att närvara. Genom att sjukvårdspersonalen informerar de 

anhöriga att de får närvara har de anhöriga möjligheten att välja om de vill det eller 

inte vilket ger anhöriga en chans att bli mer delaktiga i den närståendes vård. I teorin 

Familjefokuserad omvårdnad beskrivs risken att familjen hamnar i bakgrunden och 

känner sig utesluten om fokus endast hamnar på den närstående (Wright et al., 

2002). Genom att tillämpa Familjefokuserad omvårdnad och att erbjuda anhöriga att 

närvara blir den anhörige en del av processen. 

 

9.2 Förmågan att starta HLR skiljer sig åt mellan de anhöriga 
I dagens samhälle har allt fler människor gått en HLR-utbildning. Genom att allt fler 

anhöriga har en HLR-utbildning kan det få en betydelse om HLR påbörjas eller inte 

prehospitalt. I resultatet framkom det att förmågan att kunna starta HLR skiljde sig 

mellan de anhöriga (Bremer et al., 2009; De Stefano et al., 2016; Thoren et al., 

2010; Weslien et al., 2005), anhöriga med en HLR-utbildning påbörjade 

återupplivningen (Thorén et al., 2010). Sannolikheten är större att en person 

påbörjar HLR när hen gått en HLR-utbildning (Bouland et al.,2017). Däremot är det 

ingen självklarhet att en anhörig påbörjar HLR även att den har en HLR-utbildning, 

eftersom emotionella känslor kan påverka insatsen när det gäller en i familjen. 

Förmågan till att påbörja HLR påverkas också av ålder, brist på psykisk och fysisk 

styrka (Thorén et al., 2010). Andra aspekter som påverkar är rädslan att göra fel och 

orsaka mer skada på deras kära (Bremer et al., 2009; Thorén et al., 2010). Dessutom 

kanske vi ska tala mer om svåra saker som döden och om saker som kan relatera till 

det, tex om HLR och hur man ställer sig till det. Eftersom det kan lindra den 

anhörige från onödigt lidande och att behöva ta det avgörande beslutet i den akuta 

situationen om hen vet vad den närstående önskar. I teorin Familjefokuserad 

omvårdnad beskrivs det att känslomässigt och fysiskt lidande kan minska vid att ta 

del av varandras föreställningar (Wright et al., 2002).  
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9.3 Stöd från sjukvårdspersonalen var viktigt 
De flesta anhöriga tyckte att de fått stöd och tillräckligt med information från 

sjukvårdspersonalen (De Stefano et al., 2016; Edwardsen et al., 2002; Holm et al., 

2012; Thoren et al., 2010). Många upplevde att sjukvårdspersonalen tagit sig tid att 

förklara återupplivningen och att de visade hänsyn till de anhöriga som var 

närvarande (De Stefano et al., 2016). En annan studie utifrån ambulanspersonalens 

perspektiv visar liknande resultat. Ambulanspersonalen beskrev att de tycker att det 

är viktigt att ge kontinuerlig information om personens tillstånd. Att svara på de 

anhörigas frågor och berätta att de hade agerat rätt var en viktig del av 

ambulanspersonalens uppgift (Larsson & Engström, 2013). Om sjukvårdspersonalen 

tar sig tid att lyssna och ta hänsyn till de anhöriga kan de ta del av deras 

föreställningar angående situationen. Detta kan ge en djupare förståelse vilka behov 

de anhöriga har i bemötandet från sjukvårdspersonalen och har därför betydelse för 

upplevelsen. Genom att tillämpa familjefokuserad omvårdnad som att ge tid till att 

förklara och lyssna på den anhörige, visar det att den anhörige är delaktig och är 

inkluderad (Wright et al., 2002). 

 

De anhöriga uppskattade att sjukvårdspersonalen visade medkänsla. Medkänsla 

kunde vara att sjukvårdspersonalen omfamnade den anhörige vilket ledde till att de 

kände sig mindre ensamma och att stressen minskade. Medan andra önskade att få 

vara ifred och detta respekterades av sjukvårdspersonalen. En del uppskattade att de 

inte blev ombedda av sjukvårdspersonalen att närvara under återupplivningen 

(Weslien et al., 2005). Av detta framkommer här att hänsyn ska tas utifrån varje 

enskild person och tillmötesgå deras önskemål så gott det går och att känna av vad 

den anhörige önskar. De anhöriga som uttryckte missnöje angående 

sjukvårdspersonalen bemötande berodde på en bristande kommunikation och 

förståelse (Hung & Pang, 2011). Några anhöriga ansåg att de inte fick all 

information som de önskade och att några läkare drog sig undan och undvek 

familjen när de skulle ge dödsbesked. Detta ansågs vara oprofessionellt bemötande 

(Weslien et al., 2005). Genom att sjukvårdspersonalen ger information och stöd till 

den anhörige så ger de en möjlighet till att både den anhörige och 

sjukvårdspersonalen kan stödja den närstående. I teorin Familjefokuserad 

omvårdnad ska relationen mellan sjukvårdspersonal och anhöriga bygga på 
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ömsesidighet och vara icke - hierarkisk. Båda parterna ska ses som jämbördiga och i 

dialogen ses allas kompetenser som likvärdiga. Sjukvårdspersonalen ska därför 

återkoppla till de anhöriga när ny information uppstår även om det är tunga besked 

(Wright et al., 2002). 

 

10 Slutsats 
När ett prehospitalt hjärtstopp inträffar är det oftast anhöriga som är närvarande. Att 

starta HLR i väntan på ambulansen kan oavsett om man har genomgått HLR-

utbildning eller inte innebära kunskapsmässiga, fysiska och etiska utmaningar. Stöd 

och uppmuntran, information och svar på frågor underlättar för den anhörige såväl 

under pågående HLR som efteråt. Alla individer har olika behov av bekräftelse och 

det är därför viktigt att sjukvårdspersonalen ser till den enskilde individens 

behov.  De flesta anhöriga vill vara närvarande under HLR-behandlingen.  
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Telefonintervjuer utfördes tre 
månader efter hjärtstoppet. 30 
intervjuer plockades ut från 
75 slumpmässigt valda 
familjer. 

Utifrån analysen framkom fyra 
huvudteman med 12 subteman. 
Huvudtema ett: välja att vara 
aktiv involverad i räddningen. 
två: Kommunikation mellan 
familjemedlemmen och 
räddningsteamet. tre: 
Uppfattning av dödens 

 Hög 
 
Etiskt 
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Hongkong  
2016  

verklighet. fyra: Upplevelser och 
reaktioner hos anhöriga som 
bevittnade (eller inte) 
räddningen. 

Edwardsen 
EA, 
Chiumento, S 
& Davis, E.  
 
USA  
2002  

Prehospital Emergency 
Care 
 
Family perspective of 
medical care and grief 
support after field 
termination by 
emergency medical 
services personnel: a 
preliminary report.  

Syftet med studien var att 
fastställa acceptansen hos 
familjemedlemmarna  
angående att de närstående 
inte transporteras till 
sjukhus efter ett misslyckat 
återupplivningsförsök i 
deras privata bostad.  

Prospektiv kohortstudie 
 
Ett brev skickades till 
familjemedlemmar som 
bevittnat en närstående som 
drabbats av ett hjärtstopp. 
I brevet stod de vad studien 
gick ut på.  
 
33 stycken 
familjemedlemmar 
intervjuades per telefon.  

Familjemedlemmarna upplevde 
att de fick emotionellt stöd från 
ambulanspersonalen. De 
upplevde att 
ambulanspersonalen var kunniga 
och kunde svara på frågor. 
Några tyckte att 
ambulanspersonalen inte 
lyssnade på dem att det var 
allvarligt med patienten. Två 
familjemedlemmar kände att det 
inte fick tillräckligt stöd från 
ambulanspersonalen.  
Dessutom uppgav 
familjemedlemmar till tre av de 
12 (25%) transporterade 
patienterna att de skulle ha 
föredragit att patienten dör 
hemma istället för att 
transporteras till sjukhuset. 
  

Medel 
 
Etisk 
granskad 
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& Gjengedal, 
E.  
 
Norway 
2012 

 Nursing in Critical 
Care. 
 
Partners’ ambivalence 
towards cardiac arrest 
and hypothermia 
treatment: a qualitative 
study.  

Syftet med studien var att 
undersöka upplevelsen hos 
den anhöriga till en patient 
som fick hjärtstopp och 
senare 
hypotermibehandling på en 
intensivavdelning. 

En fenomenologisk design. 
kvalitativ fördjupad 
intervjustudie. semi-
strukturerade intervjuer. 
Totalt nio stycken var med i 
studien. 

sex teman framkom från 
analysen:  
1. Skräckslagen av att bevittna 
hjärtstoppet, 
2. Ambivalens mot ICU-rummet 
och patientens kalla kropp, 
3. Behov av ärlig och realistisk 
information, 
4. i väntan på att de ska vakna, 
5. Socialt nätverk som stöd och 
börda, 
6. Den skrämmande 
hemkomsten. 
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Hung MSY, 
& Pang 
SMC.  
 
Hongkong 
2011  

Journal of Advanced 
Nursing 
 
Family presence 
preference when 
patients are receiving 
resuscitation in an 
accident and emergency 
department 

Syftet med studien var att 
belysa familjemedlemmars 
upplevelse när deras 
närstående överlevde 
återupplivning i en olycka 
och på en akutavdelning, 
och deras preferenser av att 
vara närvarande.  

Ett tolkande fenomenologiskt 
tillvägagångssätt användes. 
18 familjemedlemmar 
intervjuades med en enkel 
intervjuguide inom 24 timmar 
från händelsen. 

Tre teman och tio subteman 
framkom av analysen. Tema: 
1. Emotionell kontakt 
2. Att känna patienten 
3. Upplevd (o)lämplighet. 

Hög 
 
Etiskt 
granskad 
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Meyers T A, 
Eichhorn D J, 
Guzetta C E, 
Clark A P, 
Taliaferro E 
 
USA 
2004 

Topics in Emergency 
Medicine  
 
Family presence During 
invasive procedure and 
resuscitaion. The 
experience of family 
members, nurses and 
physicians  

Syftet med studien att 
undersöka fördelar, 
problem, attityder hos 
familj och vårdpersonal vid 
invasiva ingrepp och HLR 

Beskrivande kvalitativ och 
kvantitativ studie 
 
39 familjer och 96 
vårdpersonal deltog. 
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes och 
självskattningsskalor 
användes. 

Anhöriga ansåg det rätt att vara 
med vid återupplivning och att 
de skulle göra det igen om de 
fick välja om. Det var viktigt för 
de anhöriga att få vara med och 
se vad som hände och att man 
såg att personalen gjorde vad de 
kunde.  

Medel 
 
Etiskt 
granskad  

Mayer, D. 
“Dale” M., 
Rosenfeld, A. 
G., & 
Gilbert, K.  
 
USA 
2013 

Applied Nursing 
Research 
 
Lives forever changed: 
Family bereavement 
experiences after sudden 
cardiac death.  
 
  

Syftet med denna 
kvalitativa studie var att 
beskriva berövande 
erfarenheter av familjer 
som upplevde det plötsliga 
hjärtdöden hos en 
familjemedlem och för att 
identifiera betydelsen av 
förlust 

En beskrivande design  
med en kvalitativ metod och 
en berättande analys.  
 
17 deltagare fick berätta sin 
historia. intervjuades 

Fem teman identifierades,  
1: Plötslig hjärtdöd ... bom 
2: Säga farväl  
3: Sorg frigör flyktiga 
känslomässiga reaktioner 
4: Livet går vidare ... men 
aldrig tillbaka till det normala 
5: Betydelsen av förlusten 

 Låg 
 
Etiskt 
granskad 

 

Exkluderades 
 

Thorén AB, 
Danielsson 
E, Herlitz J, 
Axelsson B 
Å. 
 

European Journal of 
Cardiovascular Nursing  
 
Spouses´experiences of 
a cardiac arrest at home: 
An interview study 

Syftet med studien var att 
beskriva anhörigas 
upplevelser av att bevittna 
hjärtstopp i hemmet. Med 
fokus på hur det var precis 

Kvalitativ Innehållsanalys. 
 

15 stycken anhöriga som 
bevittnat hjärtstopp i hemmet 
intervjuades De anhöriga 

Två huvudteman identifierades 
och sju subteman.  
Huvudteman (1) Tiden före 
hjärtstoppet 
Subteman: Brist på tidiga 
varningssignaler, Svårt att tolka 

Hög 
 
Etiskt 
granskad.  



 40

Sverige 
2010 

innan och under 
hjärtstoppet 

hittades genom 
hjärtstoppsregistret via 
Sahlgrenska sjukhuset. De 
anhöriga fick ett brev om 
studien och blev därefter 
kontaktade och tillfrågades 
om intervju. Stort bortfall 36 
kontaktades och endast 15 
deltog  

varningssignalerna, 
Tolkning av tecken mot 
bakgrund av tidigare sjukdom, 
Förnekande av allvarlig sjukdom 
  
Huvudtema (2) Hjärtstoppet 
Subteman: Uppfattar allvaret 
Att inte kunna påverka 
Att göra vad som finns i ens 
makt 
  
  

Weslien M, 
Nilstun T, 
Lundqvist A, 
& Fridlund 
B.  
 
Sweden 
2005 

Nursing in Critical 
Care. 
 
When the unreal 
becomes real: family 
members’ experiences 
of cardiac arrest. 

Syftet med studie var att få 
en insikt om 
familjemedlemmarnas 
erfarenheter i samband med 
hjärtstillestånd 

Kvalitativ innehållsanalys  
  
Ljudinspelade, semi-
strukturerade intervjuer, totalt 
17 deltagare  

Utifrån analysen framkom tre 
kategorier 1: Hjärtstoppet 
inträffar 
2: Sjukvårdspersonalens 
ankomst 3: Sjukvårdspersonalen 
tar över på sjukhuset 

  Hög  
 
Etiskt 
granskad  

 



 
 
 

 

Bilaga 8 

Utdrag ur analysprocessen  

Nyckelfynd 
 

Undergrupper  Teman  

Avbröts det dagliga livet och all normalitet upphörde. Känslor av 
panik, chock och rädsla. Visste inte vad som skulle hända och 
vad de skulle göra. Fanns ingen förvarning, alltihop hände 
plötsligt och oväntat. Andra hade uppfattat vissa 
varningssignaler. Reagerade med att skrika, skaka eller klappa på 
kinderna. De förstod att situationen var allvarlig. Trots att många 
av de anhöriga sa att de inte visste vad de skulle göra, agerade de 
snabbt och ringde en ambulans. 

Reaktioner när hjärtstoppet 
inträffar 

 

Känslor av panik och otillräcklighet kan störa förmågan att motta 
instruktioner och att utföra HLR. Det fanns en rädsla att göra 
misstag som kunde förvärra patientens situation. De som 
påbörjade HLR uppgav att de kände att de hade varit en del av 
processen från början. Anhöriga som inte fick något livstecken 
från deras närstående ansåg de ingen anledning att starta HLR. 
Upplevde HLR insatsen som skrämmande, svår och kaotisk. 

Att starta HLR Överväldigad av ansvaret att 
hantera situationen 

När de anhöriga stod ensamma kände de ett stort ansvar för de 
drabbade. Känslor som att förlora kontrollen, sakna kompetens 
och frustration. Kunde inte hantera situationen själva och sökte 
hjälp från andra. Bristen på kunskap, förmåga eller mod kan 
generera känslor av otillräcklighet och begränsningar. Löftet om 
att en ambulans var på väg ansågs tröstande men lindrar inte den 
anhörige från ansvaret 

Känslan av ansvar och 
otillräcklighet 

 

När ambulanspersonalen kom infann sig en känsla av hopp för 
överlevnad. Överlämningen minskade de anhörigas stress och 
upplevdes som en befrielse. Livräddande åtgärder sågs som 
brådskande, meningsfulla och förstärkte känslan av hopp. 
livräddande åtgärderna som meningslösa och hopplösheten 
dominerade. Motstridiga känslor av hopp och hopplöshet. 

Att pendla mellan hopp och 
hopplöshet 

 

Uppskattade när personalen visade sin medkänsla. En del 
anhöriga uppgav att de önskade vara ensamma. 
informationen var viktig, tillfredsställelse av bemötandet 
och stödet från akutteamet. missnöje på grund av brist på 
kommunikation, förståelse och interaktion med akutteamet.  
Kände de anhöriga att personalen gjort allt för att rädda 
deras närstående.  

Betydelsen av 
sjukvårdpersonalens stöd  

Lättnad att lämna över 
ansvaret till 
ambulanspersonalen  

Starkt behov av att närvara och röra vid den närstående. Få 
ge stöd till sin närstående upplevdes som en lättnad. 
Upplevde att stöd inte kunde ges. De som inte fick frågan 
om att närvara kände sig utanför. Separerad från sin 
närstående resulterade i en emotionell stress. misstro till 
personalen. En del uppgav att de inte ville närvara. En del 
ansåg det olämpligt att närvara under HLR. Hade rätt att 
närvara under HLR och att de skulle göra det igen. En del 
uppgav att de inte ville närvara för att skydda sig själva 

Betydelsen för den anhörige   

 

 

 

 

Att närvara under HLR.  
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mot den traumatiska händelsen. Närvaron gjorde det 
möjligt för familjerna att få ta ett sista farväl. 
Deras röst och närvaro kunde öka överlevnadschansen. De 
beskrev en ömsesidig närvaro, där den närstående behöver 
familjen och familjen behöver den närstående.  

Betydelsen för den 
närstående 
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