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Sammanfattning 

Bakgrund: Enligt internationella riktlinjer, bör anhöriga erbjudas möjlighet att närvara 

under återupplivning. Rekommendationen är att sjuksköterskor skall finnas till för att ge 

information till de anhöriga under pågående återupplivning. Syfte: Syftet med studien 

var att undersöka hur vanligt det är sjuksköterskan erbjuder anhöriga att närvara vid 

återupplivning, samt vilka faktorer som kan inverka på sjuksköterskans beslutstagande. 

Metod: Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Från 

Länssjukhuset i Kalmar rekryterades 240 kliniska sjuksköterskor som deltog i 

enkätstudie. Data bearbetades genom bivariatanalysmetod, där deskriptiv data redovisas 

genom frekvenser, procent, spridning och medelvärde. Samband mellan variabler 

undersöktes genom korrelationsanalys. Resultat: Antal sjuksköterskorna som varit med 

om en återupplivning var 82,9 % (n=199). Antalet sjuksköterskor som angav att det 

fanns anhöriga på avdelningen i samband med återupplivning var 45,2 % (n=90), varav 

38,9 % (n=35) av de sjuksköterskorna erbjöd anhöriga att närvara. Det fanns ett 

statistiskt signifikant samband mellan sjuksköterskors erbjudande till anhöriga att 

närvara vid återupplivning och sjuksköterskors ålder, år i yrket samt antal hjärtstopp 

sjuksköterskan har varit med om i sin yrkesroll. De flesta sjuksköterskor tror att de 

skulle erbjuda anhöriga att närvara om det finns personal som tar hand om den anhörige. 

Enligt 50,4 % (n=121) av sjuksköterskorna var skälet till att anhöriga inte var 

närvarande vid återupplivning, att de inte var på plats på sjukhuset vid 

återupplivningstillfället. Slutsats: Baserat på aktuellt underlag, dras slutsatsen att ju mer 

erfarenhet sjuksköterskor har av återupplivning desto mer tenderar de att erbjuda 

anhöriga att närvara under förutsättning att de anhöriga finns på plats på sjukhuset. 

 

Nyckelord 
Anhöriga, Närvaro, Återupplivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

Summary 

Background: According to international guidelines, the family should be offered the 

opportunity to be present during resuscitation. The recommendation is that nurses 

should be there to give information to the family during resuscitation. Objective: The 

aim of this study was to investigate the prevalence of nurses who permit patients’ families 

to be present during resuscitation, and the factors that may affect nurses' decision making. 

Method: The study is a descriptive cross-sectional study with a quantitative approach. 

Clinical nurses were recruited at Kalmar County Hospital and 240 participated in the survey. 

Data were analyzed with bivariate analys method and reported by frequency, percentage, 

distribution and average. Correlation between variables was examined by correlation 

analysis. Results: The percentage of nurses who have experienced a resucitation was 

82.9 % (n = 199). The percentage of nurses who stated that there were family members 

at the department during resuscitation was 45.2 % (n = 90), of which 38.9 % (n = 35) of 

the nurses invited family member’s to be present. There was a statistically significant 

association between a nurse inviting families to be present during resuscitation and the 

nurse’s age, years in the job and the number of resuscitations the nurses has been present 

at. Most nurses think they would invite families to be present if there are personnel who can 

care for the family. According to 50.4 % (n = 121) of the nurses stated that the reason 

families were not present during resuscitation, was that they were not on the unit at the 

time of the resuscitation. Conclusion: Based on results, it is concluded that the more 

experience nurses have of resuscitation, the greater their tendency to invite visiting families to 

be present during resuscitation.  
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1. INLEDNING  

Som sjuksköterskor ser vi patienter i alla stadier av livet. Vi hjälper barn att födas, och vi 

försöker skapa en fin miljö när livet tar slut. Mellan dessa ytterligheter hinner vi träffa 

många patienter och många anhöriga, alla med olika historier och livsöden. Sjuksköterskan 

är med patienten och de anhöriga, både genom förväntade men också oväntade situationer. 

Ett hjärtstopp kan vara en oväntad situation för anhöriga, men även för sjuksköterskan. Det 

är ett urakut läge som antingen kan innebära fortsatt liv för patienten, men också plötslig 

död. När ett hjärtstopp inträffar och återupplivning initieras har sjuksköterskan praktiska 

och teoretiska kunskaper för att hantera situationen. Det finns klara arbetsbeskrivningar, 

högteknologisk utrustning och invasiva åtgärder som används vid återupplivning i 

samband med hjärtstopp. Dessa åtgärder kan leda till en lyckosam utgång för patienten. 

Dock händer väldigt mycket, väldigt snabbt. 

Vid patientens sida står ofta de anhöriga. I svensk sjukvård betonas allt mer att anhöriga 

ska göras delaktiga i vårdandet, samtidigt som det kan vara svårt att veta vilken roll och 

plats anhöriga bör ha vid en återupplivning i samband med hjärtstopp. Tidigare studier 

visar både att anhöriga erbjuds att vara med vid patientens sida och att de hänvisas till 

väntrummet. Ställningstagandet på om anhöriga bör vara närvarande eller inte kan ligga 

hos sjuksköterskan, men det är oklart på vilka grunder detta ställningstagande 

genomförs (Al-Mutair et al., 2012; Axelsson, Zettergren & Axelsson, 2005; Axelsson et 

al., 2009; Chapman et al., 2011; Holm et al., 2012; Hung & Pang, 2010; Itzhaki et al., 

2011; James et al., 2011; Leske et al., 2013; Mahabir & Sammy, 2011; Oman & Duran, 

2010; Yee Leung & Chow, 2011).  

Fortsättningsvis i föreliggande arbete används uttryck ”anhörigas närvaro” alternativt 

”återupplivning” och både uttryck hänvisar till det som fokuseras i  arbete nämligen;  

Anhörigas närvaro i samband med återupplivning vid hjärtstopp. 

2. BAKGRUND 

2.1 Hjärtstopp och återupplivning på sjukhus 

I Sverige drabbas årligen ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. På sjukhus 2014 

inträffade 2586 st hjärtstopp (Herlitz, 2015). Internationella riktlinjer för utförande av 

återupplivning har utarbetas av American Heart Association (AHA) och European 

Resuscitation Council (ERC). De utgör basen för nationella riktlinjer som utarbetats av 
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Svenska rådet för hjärt-lungräddning. De gäller på samtliga sjukhus och som riktlinjer 

gällande hjärt-lungräddning (HLR) för allmänheten (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2010). För att upprätthålla kompetens och handlingsberedskap 

rekommenderas övning gällande HLR på vuxna, minst en gång per år för vårdpersonal 

på sjukhus. Denna utbildning innefattar tekniker för att hjälpa patientens andning med 

hjälp av inblåsning mun mot mun alternativt med ventilationshjälpmedel. Utbildningen 

innefattar även tekniker för att stötta patientens cirkulation med hjälp av 

bröstkorgskomprimering. Det föreligger även information angående handhavande av 

defibrilator som ger patienten en strömstöt och möjliggör optimering i hjärtats elektriska 

verksamhet (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2010). Emergency Nurses 

Association (ENA) utvecklade 1994 internationella riktlinjer, baserade på vetenskap och 

evidens. Enligt dessa riktlinjer bör anhöriga erbjudas möjlighet att närvara under 

återupplivning (Fulbrook, Latour, Albarran, de Graaf, Lynch, Devictor & Norekvål, 

2007; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2010; Moons & Norekvål, 2008). I Sverige 

är rekommendationen att sjuksköterskor skall finnas till för att ge information till de 

anhöriga under pågående återupplivning (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2010). 

Beslutet att möjliggöra anhöriga att närvara vid återupplivning i samband med 

hjärtstopp skall genomföras individuellt med de anhöriga (James et al., 2011; Oman & 

Duran, 2010; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2010). Den anhörige kan vara 

närvarande trots brist på personal som kan ta hand om den anhörige. Istället kan 

sjuksköterskan förklara för den anhörige då situationen tillåter, eller vid ett senare 

tillfälle (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2010).  

2.2 Att vara anhörig till svårt sjuk patient på sjukhus 

Enligt Socialstyrelsens termbank (2004) är en anhörig en person inom familjen. En 

familj består av en grupp människor som har känslomässiga band mellan sig, och bryr 

sig om varandra (Wright, Watson & Bell, 2002).  

Som anhörig till en svårt sjuk patient pendlar känslorna mellan hopp och förtvivlan. 

Studier visar att det är viktigt för anhöriga att förstå sammanhanget av behandling och 

omvårdnad. För en del anhöriga är behovet att förstå diagnos eller prognos mindre 

viktigt. Andra anhöriga menar att genom förståelse för diagnos och prognos förstår de 

även sammanhanget mellan behandling och omvårdnad generellt. Vissa anhöriga 

kämpar med att förstå situationen, andra känner sig hjälplösa och upplever ett behov av 

att få vara vid patientens sida, för att kunna hantera situationen. De anhöriga kan 
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uppleva en trygghet i att få vara hos patienten, och att med egna ögon se hur patienten 

mår eller utvecklas. Den direkta närvaron i vården av patienten kan medföra att 

kopplingen inom familjen stärks (McKiernen & McCarthy, 2010; Mitchell & Chaboyer, 

2010). Att se patienten svårt sjuk är ofta chockerande trots att anhöriga fått information 

och blivit förberedda av sjuksköterskan på vad de kommer att mötas av. Ofta infinner 

sig en känsla av overklighet och förvirring vid första anblicken av patienten. Anhöriga 

behöver ärlig och rak information som bygger på realistisk fakta, det hjälper dem att 

hålla kvar vid hoppet (Holm, Norekvål, Fålun & Gjengedal, 2012; James, Cottle & 

Hodge, 2011).  

Förutsättningen för att kunna ge en professionell vård är att sjuksköterskan har en 

praktisk kunskap, är pedagogisk och kan göra kliniska bedömningar. Således kan 

patient och anhöriga stärkas utifrån deras situation för att de ska få en förståelse för 

situationen om en god relation har skapats. En god vårdrelation bygger på att genom 

moral och ansvar lyssna, vara uppmärksam, närvarande och engagerad på ett 

professionellt sätt (Eide & Eide, 2008; Henriksen & Vetlesen, 2001). Kommunikation 

är grunden för att kunna möta patientens och anhörigas behov (Mitchell och Chaboyer, 

2010).  

2.3 Anhörigas närvaro vid återupplivning på sjukhus- sjuksköterskans och 

anhörigs perspektiv 

Flertalet studier har undersökt vad sjuksköterskor anser angående anhörigas närvaro vid 

återupplivning. Resultaten visar generellt att sjuksköterskor anser att det inte är till 

fördel för anhöriga att närvara vid återupplivning. De tror att det kan ge traumatiska 

erfarenheter som kan leda till emotionell stress för de anhöriga. De tror även att 

anhöriga kan bli lidande under en längre tid av de negativa känslor som en 

återupplivning kan generera. Vidare anser en del sjuksköterskor att anhöriga inte skulle 

bli hjälpta i sitt sorgearbete av att vara närvarande vid återupplivning (Al-Mutair et al., 

2012; Axelsson et al., 2009; Chapman, Watkins, Bushby & Combs., 2011; Itzhaki et al., 

2011; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran, 2010; Mahabir & Sammy, 2011; 

Oman & Duran, 2010; Yee Leung & Chow, 2011).  

Det är intressant att ställa sjuksköterskors uppfattningar emot riktlinjerna som 

rekommenderar att anhöriga ska erbjudas att närvara vid återupplivning. Studier som är 

utförda från de anhörigas perspektiv visar att anhöriga oftast blir eskorterade ut ur 
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rummet när återupplivning blir aktuellt. Anhöriga anser däremot att det är viktigt, och 

till hjälp för dem och för patienten, att vara närvarande vid återupplivning. Det anses till 

och med vara mer fördelaktigt att vara närvarande än inte, och de anser att de får en 

större förståelse för återupplivningsprocessen (Al-Mutair et al., 2012; Axelsson, 

Zettergren & Axelsson, 2005; Axelsson et al., 2009; Chapman et al., 2011; Holm et al., 

2012; Hung & Pang, 2010; Itzhaki et al., 2011; James et al., 2011; Leske et al., 2013; 

Mahabir & Sammy, 2011; Oman & Duran, 2010; Yee Leung & Chow, 2011). 

Anhöriga upplevde att det var tröstande och lugnande att vara närvarande när 

vårdpersonalen arbetade med patienten, då de med egna ögon såg att vårdpersonalen 

gjorde allt de kunde för att återuppliva patienten. De uppger att de tror att det hade varit 

mycket svårare att vara i väntrummet. Det framkommer även att det är betydelsefullt för 

de anhöriga att se och röra vid patienten då det ger dem fysisk och emotionell kontakt. 

De anhöriga får dock inte påverka återupplivningen eller patientens hälsa och säkerhet. 

De känner att de får en chans att ta ett sista farväl, och de ser det som en betydelsefull 

möjlighet, att få vara tillsammans den sista stunden med patienten (Al-Mutair et al., 

2012; Axelsson, Zettergren & Axelsson, 2005; Axelsson et al., 2009; Chapman et al., 

2011; Holm et al., 2012; Hung & Pang, 2010; Itzhaki et al., 2011; James et al., 2011; 

Leske et al., 2013; Mahabir & Sammy, 2011; Oman & Duran, 2010; Yee Leung & 

Chow, 2011).   

3. PROBLEMFORMULERING 

Internationella riktlinjer angående anhörigas närvaro vid återupplivning i samband med 

hjärtstopp rekommenderar att de anhöriga bör få möjlighet att närvara, om det inte 

hindrar det akuta arbetet med patienten. Det finns flertalet studier som visar att anhöriga 

upplever det som positivt att ha varit med vid återupplivning, oavsett resultat av 

behandlingen. Kommunikation och information till anhöriga är av vikt i dessa 

situationer. Å andra sidan finns det flera studier som visar att sjuksköterskor anser att 

det är negativt för anhöriga att närvara. Då litteraturgenomgång visar på en skillnad 

mellan riktlinjer, anhörigas önskemål och sjuksköterskornas uppfattningar avser denna 

studie att undersöka sjuksköterskors erfarenheter både gällande hur ofta anhöriga blir 

erbjudna att närvara vid återupplivningstillfällen, samt på vilka grunder 

sjuksköterskorna baserar sina beslut att bjuda in anhöriga. 
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4. SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur vanligt det är sjuksköterskan erbjuder anhöriga 

att närvara vid återupplivning, samt vilka faktorer som inverkar på sjuksköterskans 

beslutstagande. 

5. METOD 

5.1 Design 

Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats.  

5.2 Urval  

För denna studie rekryterades deltagare från Länssjukhuset i Kalmar (LSK). 

Upptagningsområdet för aktuellt sjukhus är ca 230 000 invånare. LSK har 372 

sängplatser, och ungefär 60 hjärtstopp med påbörjad återupplivning per år. Urvalet 

består av samtliga kliniska sjuksköterskor på LSK, som under datainsamlingsperioden 

23 mars – 4 maj 2015, arbetade aktivt med inneliggande patienter över 18 år. För att 

beräkna antalet sjuksköterskor som vid aktuell tidpunkt arbetar på LSK, och uppfyllde 

nämnda inklusionskriterier, ombads aktuella avdelningschefer att göra en beräkning på 

dessa. 

5.3  Datainsamling  

Författarna skickade information angående studien (bilaga 1) till aktuella 

avdelningschefer via e-mail, där även tillstånd att genomföra en enkätundersökning 

förfrågades. Det annonserades i detta mail att författarna hade för avsikt att lämna 

ytterligare information under ett möte där alla avdelningschefer fanns representerade. 

Avdelningscheferna hade då även möjlighet att ställa frågor om studien. Inför detta 

möte skapades en enkät bestående av flervalsfrågor för att besvara studiens syfte. 

Enkäten presenterades för avdelningscheferna så att de fick en medvetenhet för aktuell 

enkät. Avdelningscheferna agerade också pilotgrupp genom att besvara enkäten och 

lämna synpunkter på hur de ansåg enkäten kunde förbättras. Enkätens validitet testades 

således i pilotgruppen, det vill säga stämmer enkätens frågor överens med det som 

undersöks (Eliasson, 2013). Elva avdelningschefer lämnade in enkäten tillsammans med 

sina synpunkter. Synpunkter togs i beaktande tillsammans med synpunkter från 

doktorand i ämnet. Aktuell doktorand är väl inarbetad gällande ämnet och hyser även 
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gedigen erfarenhet gällande forskningsmetoden. Detta föranleder nämda resurs som 

värdefull i bearbetning och justering av aktuellt material. Denna bearbetning resulterade 

i att fler svarsalternativ adderades och att frågorna förtydligades för att bättre besvara 

aktuellt syfte.   

Vid mötet framkom önskemål från avdelningscheferna att deras egna chefer, dvs. 

aktuella basenhetschefer skulle erhålla information angående studien, och att det var de 

som skulle samtycka till studien innan arbetet kunde fortskrida. Således skickade 

författarna information med e-mail (bilaga 2) till dessa basenhetschefer. Samma 

information utgick även via e-mail till sjukhusledningen för kännedom om studien. Då 

basenhetscheferna givit informerat samtycke till studien, tog författarna återigen kontakt 

med avdelningscheferna för att initiera det kommande arbetet med distribuering av 

enkäter. Enkäter i pappersform (bilaga 3) lämnades av författarna till 

avdelningscheferna. Enkäterna distribuerades sedan av avdelningscheferna till berörda 

sjuksköterskor på de aktuella avdelningarna. I samband med att författarna lämnande ut 

enkäterna till avdelningscheferna fick de även muntlig information angående tidsplan, 

handhavande av ifyllda enkäter och urvalskriterier. Skriftlig information till 

sjuksköterskorna angående studien och information angående deras rättigheter i 

samband med ett deltagande medföljde enkäterna (bilaga 4). Tillsammans med 

enkäterna fick varje avdelning ett markerat kuvert att lägga de ifyllda enkäterna i. 

Författarna informerade avdelningscheferna att det fanns möjlighet till muntlig 

information till berörda sjuksköterskor, och om det blev aktuellt fick 

avdelningscheferna återkomma till författarna. Det framkom önskemål från två 

avdelningar att författarna skulle hålla ett informationsmöte i samband med 

arbetsplatsträff (APT), vilket genomfördes. Författarna tog även, via e-mail, kontakt 

med aktuella avdelningars HLR-instruktörer med hopp om att de i sin tur kunde 

informera sjuksköterskorna angående enkäten.  

Under tiden enkäten var utlämnad besökte författarna flertalet gånger avdelningarna för 

att besvara eventuella frågor, informera om studien, och för att hämta redan ifyllda 

enkäter. Författarna skickade påminnelse via e-mail till avdelningscheferna med 

önskemål om att uppmuntra sjuksköterskorna till att fylla i enkätern i den mån 

sjuksköterskorna ville deltaga. Författarna samlade slutligen in enkäterna från 

respektive avdelning på avtalat datum.  
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5.4 Dataanalys 

Enkäterna registrerades och behandlades efter insamling i det statistiska 

analysprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 22.0 

Registreringen genomfördes av bägge författarna. Data bearbetades sedan genom 

bivariatanalysmetod, där deskriptiv data redovisas genom frekvenser, procent, spridning 

och medelvärde. Samband mellan variabler undersöktes genom korrelationsanalys. 

Spearman`s sambandsanalys används när variabler av ordinalskaletyp i ett icke-

parametriskt test analyseras. Korrelationskoefficient visar styrkan i sambandet mellan 

två variabler. Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan +1 och -1, där 0 visar på 

inget samband mellan variablerna. Korrelationens styrka är inte beroende på positivt 

eller negativt utan på själva sambandet, det vill säga, ju närmare +/-1 desto starkare 

samband. Signifikansnivå, det vill säga med hur stor sannolikhet det är slumpen som 

avgör, valdes till (p=0,05) (Polit & Beck, 2008; Dallal, 2012).  

6. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådet (2009) har skapat krav inom forskningen; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Information angående studien 

skickades till aktuella avdelningschefer, basenhetschefer och sjukhusledning, vilket 

medför att samtliga var medvetna om aktuell studie och hade möjlighet att uttrycka 

eventuella synpunkter. Samtycket till att utföra denna studie på LSK delgavs av 

respektive basenhetschef. Aktuella deltagare fick skriftlig information angående 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Även information om att deltagandet är frivilligt 

och att deltagarna har rätt att avbryta undersökningen utan att behöva förklara varför 

ingick. Ett samtycke gäller bara om deltagaren dessförinnan har fått information om 

forskningen. På individnivå var deltagandet frivilligt då denne själv kunde välja att delta 

eller inte. Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan (SFS 

2003:460 lagen om etikprövning). Egengranskning via Etik sydost har genomförts 

(bilaga 5) och ingen beroendeställning förelåg. Enkäterna utformades anonymt vilket 

ökar individens konfidentialitet. Sjukssköterskorna placerade de ifyllda enkäterna i ett 

gemensamt kuvert. Således fanns ingen möjlighet att identifiera deltagarna gällande 

information i enkäten eller personlig identifiering. Upprepade gånger skickades e-mail 

till avdelningscheferna som innehöll information angående studien. Önskemål från 

författarna förelåg att e-mailet skulle vidarebefodras till sjuksköterskorna så att de på så 

sätt skulle bli påmind om studien, och även förhoppningsvis anse att studien vara av 



  
 

8 

vikt och svara på enkäten. Ingen kravbild förelåg, då avdelningscheferna, om de 

genomförde önskemålet om att vidarebeforda e-mailet, enbart vidarebefodrade e-mailen 

från författarna. Efter avslutad bearbetning kommer enkäterna att förstöras.  

Studien kan medföra en ökad medvetenhet för sjuksköterskorna på LSK angående deras 

ställningstaganden gentemot anhörigas närvaro vid återupplivning i förhållande till 

aktuella riktlinjer. Detta kan i sin tur eventuellt ge ökad förståelse hos sjuksköterskorna 

och möjliggöra anhörigas närvaro vid återupplivning på LSK. 

7. RESULTAT  

Totalt engagerades åtta kliniker på LSK, med sammanlagt 383 sjuksköterskor som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Antal inkomna enkäter var 246 stycken. Det interna 

bortfallet bestod av 6 enkäter; då dessa hade fyllts i av personer som inte uppfyllde 

urvalskriterierna. I studien deltog 222 kvinnor och 18 män med en medelålder på 38,9 

år och en spridning på 42 år, där den yngste var 23 år och den äldsta 65 år. I genomsnitt 

hade deltagarna arbetat kliniskt i 12 år. Spridningen var 42 år; från att vara nyutbildad 

sjuksköterska till att ha arbetat i 42 år. Således analyserades 240 enkäter, vilket 

motsvarar en total svarsfrekvens på 62,6 %. Den totala svarsfrekvensen per klinik 

varierade mellan 36-77 %. Se tabell 1. 
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Tabell 1. Beskrivning av urvalet för studien, n=240.   

Variabel Antal (%)  Bortfall n (%) 

Kön 

Man 

Kvinna 

 

n=18 (7,5 %)  

n=222 (92,5 %) 

 

  

Ålder 

>31  

31-45  

>45 

 

 n=79 (32,9 %) 

 n=88 (36,7 %) 

 n=72 (30,0 %) 

 

 1 (0,4%) 

 

 

 

 

Arbetsplats 

IVA 

AKM 

Kirurg 

Medicin 

GRK 

Avd 39 

KK 

Ortoped 

 Svarsfrekvens/klinik*  

 n=29 (12,1 %) 

 n=19 (7,9 %) 

 n=44 (18,3 %) 

 n=95 (39,6 %) 

 n=21 (8,8 %) 

 n=12 (5,0 %) 

 n=8 (3,3 %) 

 n=12 (5,0 %) 

(29/39) 60 % 

(19/52) 36 % 

(44/72) 61 % 

(95/137) 69 % 

(21/27) 77 % 

(12/20) 60 % 

(8/14) 57 % 

(12/22) 60 % 

 

Antal verksamma år  

<10  

10-20  

>20   

 

 

n=129 (53,8 %) 

n=60 (25,0 %) 

n=50 (20,8 %) 

 

 1 (0,4%) 

*Svarsfrekvens/klinik anger antalet möjliga respondenter som fanns per klinik och hur stor andel av dessa 

som valde att delta i studien. 

Antal sjuksköterskorna som någon gång varit med om en återupplivning var 82,9 % 

(n=199). Hjärtavdelningen, Intensivvårdsavdelningen (IVA) och Akutmottagningen 

(AKM) utmärker sig med sjuksköterskor som varit med om flest återupplivningar. De 

sjuksköterskor som arbetat mellan 0-4 år var de som hade varit med om minst antal 

återupplivningar. De som har arbetat mellan 5-15 år har varit med om flest 

återupplivningar. Data visar att efter ca 15 arbetade år minskar antalet kliniska 

sjuksköterskor generellt på LSK.  

Antalet sjuksköterskor som angav att det fanns anhöriga på avdelningen i samband med 

återupplivning var 45,2 % (n=90), varav 38,9 % (n=35) av de sjuksköterskorna erbjöd 



  
 

10 

anhöriga att närvara. Av dessa 35 sjuksköterskor som erbjöd anhöriga att närvara, 

befann sig 65,7 % (n=23) på IVA, AKM eller hjärtavdelningen. Av de sjuksköterskor 

som erbjöd anhöriga att närvara har 8,6 % (n=3) varit med om 1-2 hjärtstopp, 17,1 % 

(n=6) 3-4 hjärtstopp, 20 % (n=7) 5-8 hjärtstopp och 54,3 % (n=19) har varit med om 9 

eller fler hjärtstopp.   

Av de 199 sjuksköterskorna som erfarit ett eller flera hjärtstopp, erbjöd endast en 

minoritet (n=35, 17,6%) anhöriga att närvara, vilket innebär att det i majoriteten av 

fallen inte framkom något erbjudande om närvaro. Enligt 50,4 % (n=121) av 

sjuksköterskorna var det vanligaste skälet till att anhöriga inte var närvarande vid 

återupplivning, att de inte var på plats på sjukhuset då det inträffade. Det näst vanligaste 

skälet till att anhöriga inte var närvarande, var att sjuksköterskan ansåg att det kunde 

vara smärtsamt eller traumatiskt för anhörig 10,8 % (n=26). Det tredje vanligaste skälet 

till att anhöriga inte närvarade var att sjuksköterskorna inte tänkt på att ställa frågan då 

situationen uppkom 10,4 % (n=25). Endast 1,7 % (n=4) av sjuksköterskorna uppgav att 

det kunde bero på att de tyckte att anhöriga var i vägen i återupplivningsarbetet. Se 

tabell 2.  

Tabell 2. Deskriptiv tabell,  n=199  

Hur många återupplivningsförsök totalt? 1-2 st n=60 (30,2 %) 

 3-4 st n=42 (21,1 %) 

 5-8 st n=32 (16,1 %) 

 ≥9 st n=63 (31,6 %) 

 Bortfall n=2 (1,0 %) 

    
Fanns anhöriga på avdelningen? Ja n=90 (45,2 %) 

 Nej  n=98 (49,2 %) 

 Vet ej n=6 (3,0 %) 

 Bortfall n=5 (2,5 %) 

    
Erbjöds anhöriga att närvara? Ja n=35 (17,6 %) 

 Nej  n=125 (62,8 %) 

 Vet ej n=30 (15,1 %) 

 

 

 

Bortfall n=9 (4,5 %) 
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Av de sjuksköterskor som erbjöd anhöriga att närvara har 54,3 % (n=19) varit med om nio eller 

fler hjärtstopp. På grund av att mer än hälften av de sjuksköterskorna har varit med om nio eller 

fler hjärtstopp genomfördes Spearman`s sambandsanalys om erfarenhet av hjärtstopp dvs. om 

antal återupplivningsförsök har ett samband med att anhöriga erbjuds att närvara. Det fanns ett 

statistiskt signifikant (p=0,01) samband mellan antal hjärtstopp och att erbjuda anhöriga att 

närvara rs 0,397. Ett samband kunde också ses mellan antal år i yrket och erbjudande om närvaro 

(p=0,01), men detta var lite svagare rs 0,27. Ytterligare ett samband, dock svagare än tidigare 

nämda samband, fanns mellan sjuksköterskans ålder och om anhöriga erbjöds att närvara i rs 0,24 

(p=0,01). Se Correlationer och tabell 3.  

 

Erbjöds anh 

att närvara 

Antal 

återupplivningsförsök 

Spearman's rho Erbjöds anh att närvara Correlation Coefficient 1,000 ,397** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 240 240 

Antal återupplivningsförsök Correlation Coefficient ,397** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 240 240 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Erbjöds anh 

att närvara År i yrket 

Spearman's rho Erbjöds anh att närvara Correlation Coefficient 1,000 ,270** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 240 239 

År i yrket Correlation Coefficient ,270** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 239 239 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Erbjöds anh 

att närvara Ålder 

Spearman's rho Erbjöds anh att närvara Correlation Coefficient 1,000 ,240** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 240 239 

Ålder Correlation Coefficient ,240** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 239 239 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabell 3. Erbjudande till anhöriga att närvara i förhållande till beskrivande 

variabler för urvalet, n=240. 

Beskrivande variabel Erbjöds anhöriga att närvara 

Ja Nej Vet ej Bortfall Totalt 

Arbetsplats/ klinik 

Kirurg 

Medicin 

Ortoped 

GRK 

Avd 39 

IVA 

AKM 

KK 

Totalt  

 

2 

14 

1 

0 

1 

7 

10 

0 

 

26 

54 

7 

7 

8 

15 

5 

3 

 

5 

12 

0 

3 

1 

5 

3 

1 

 

11 

15 

4 

11 

2 

2 

1 

4 

 

44 

95 

12 

21 

12 

29 

19 

8 

14,6 %  

(n=35) 

52,1 % 

(n=125) 

12,5 %  

(n=30) 

20,8% 

(n=50) 

240 

Ålder 

<31  

31-45  

<45   

Totalt  

 

8 

17 

10 

 

32 

54 

39 

 

9 

7 

13 

 

30 

10 

10 

 

79 

88 

72 

14,6 % 

n=35 

52,1 % 

n=125 

12,1 % 

n=29 

20,8 % 

n=50 

239 

Antal yrkesverksamma år 

<10  

10-20  

>20  

Totalt  

 

20 

8 

7 

 

63 

35 

26 

 

11 

7 

12 

 

35 

10 

5 

 

129 

60 

50 

14,6 % 

n=35 

51,7 % 

n=124 

12,5 % 

n=30 

20,8 % 

n=50 

239 

Antal återupplivningsförsök som 

sjuksköterskan arbetat med  

1-2 

3-4 

5-8 

≥9 

Totalt 

 

 

3 

6 

7 

19 

 

 

41 

28 

22 

34 

 

 

13 

5 

2 

10 

 

 

3 

3 

1 

0 

 

 

60 

42 

32 

63 

14,6 % 

n=35 

51,7 % 

n=125 

12,5 % 

n=30 

2,9 % 

n=7 

197 
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De flesta sjuksköterskor tror att de skulle erbjuda anhöriga att närvara om det finns 

vårdpersonal som tar hand om den anhörige, IVA där 44,8 % (n=13) av 

sjuksköterskorna uppger detta, 36,8 % (n=7) av AKM sjuksköterskor, och 33,3 % (n=7) 

av GRK sjuksköterskor samt 25 % (n=8) av hjärtavdelningens sjuksköterskor. Dessa 

avdelningar utgör totalt 53 % (n=35) av de sjuksköterskor som uppger att de skulle 

erbjuda anhöriga att närvara om det finns personal som är med den anhörige under 

återupplivningen.  

Då situationen vändes och sjuksköterskorna ombads föreställa sig vara i de anhörigas 

roll uppgav 42,1 % (n=101) att de själva inte hade velat närvara under återupplivning. 

Se tabell 4. 

Tabell 4. Hur sjuksköterskorna tänker kring närvaro vid återupplivning, n=240 

Skulle du själv, som anhörig, vilja vara 

närvarande vid en återupplivning?  

 

Ja 

 

22,9 % (n=55) 

 Nej  42,1 % (n=101) 

 Vet ej 32,9 % (n=79) 

 Bortfall 2,1 % (n=5) 

    

Skulle du erbjuda anhöriga att närvara 

vid återupplivning? 

 

Det är rutin på avdelningen 

 

5,4 % (n=13) 

 Om möjlighet finns  2,1 % (n=5) 

 Om anhöriga själva tar 

initiativ 

16,7 % (n=40) 

 Om det finns personal som tar 

hand om dem 

27,5 % (n=66) 

 Har inte tänkt på att fråga 10,8 % (n=26) 

 Anhöriga skulle vara i vägen 2,1 % (n=5) 

 Anhöriga skulle fara psykiskt 

illa  

18,3 % (n=44) 

 Vet inte 6,7 % (n=16) 

 Bortfall 10,4 % (n=25) 
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8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

När forskaren avser att undersöka hur utbredda uppfattningar och erfarenheter är inom 

en viss grupp, eller om forskaren avser att kunna dra slutsatser utifrån det som 

undersöks, är kvantitativa metoder att föredra (Eliasson, 2013). Med ett objektivt 

förhållningssätt, och med ett utifrånperspektiv utför forskaren mätningar med 

standardiserade instrument. Kvantitativ design kvantifierar, beskriver och detekterar 

samband (Forsberg et al., 2008). Aktuell design ger en representativ bild av hela LSK 

med mångfald i erfarenhet och synsätt vilket representerar studiens syfte. Med en 

kvantitativ design kunde vi se hur vanligt det var att sjuksköterskorna erbjöd anhöriga 

att närvara. Vi kunde även med den kvantitativa designen få fram samband mellan olika 

variabler. Vi hade kunnat använda kvalitativ design och fördjupat oss i ett fåtal 

sjuksköterskors upplevelser och arbetssätt, men vi hade då inte fått bredden av hela 

LSK och vi hade heller inte adekvat speglat aktuellt syfte. I ytterligare studier kan ett 

mer djupgående fokus utföras kvalitativt för att beskriva sjuksköterskornas upplevelser 

av att ha en anhörig närvarande.  

I denna studie valdes att rekrytera deltagare från LSK på grund av dess tillgänglighet 

och omfattning gällande upptagningsområde och antal hjärtstopp på sjukhus. Dock hade 

resultatet blivit mer omfattande om vi hade haft fler sjukhus och därav ett större urval, 

vilket hade ökat studiens generaliserbarhet.  

Urvalet bestod av kliniska sjuksköterskor som arbetar med patienter över 18 år som är 

inneliggande, då det är dessa sjuksköterskor som möter patienter och anhöriga bedside. 

Sjuksköterskor som arbetar med vuxna patienter över 18 år engagerades i studien 

eftersom vi tror att de som arbetar med barn har ett annat förhållningssätt gentemot de 

anhöriga till barnet. Det föreligger en annan förmyndarställning i och med att vårda 

barn. Hjärtstopp hos barn är också ovanligt och när det händer är det ofta relaterat till 

lufthinder eller drunkningstillbud (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2010).  En 

barnsjuksköterska kan tidigare har arbetat med patiener över 18 år och ha erfarenhet av 

återupplivning på dessa patienter. Dock eftersom författarna inte ville att 

barnskjuksköterskor skulle hänvisa till sin eventuella erfarenhet av återupplivning av 

barn, samt att enkäten då skulle ha utformats på ett tydligare sett gentemot dessa 
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sjuksköterskor, valde författarna att inte inkludera sjuksköterskorna som arbetar med 

patienter under 18 år. 

Studiens enkät framställdes av författarna själva för att besvara studiens syfte. Initialt 

engagerades aktiv forskare och avdelningscheferna i enkätutformning, i egenskap av 

deras delaktighet i en pilotgrupp. Syftet med en pilotstudie är att undersöka om frågorna 

motsvarar aktuellt syfte, och om frågorna kan besvaras utan att missförstås (Ejlertsson, 

2005). Enkäten bearbetades ytterligare efter pilotstudien genom att fler svarsalternativ 

tillades och förtydligande av frågor utfördes, vilket stärker enkätens utformning och 

validitet. En större pilotundersökning hade eventuellt medfört ytterligare förbättringar 

och förtydligande. Det föll sig dock naturligt att avdelningscheferna agerade pilotgrupp 

och på så sätt fick en djupare förståelse för studien.  

Enkätens tre sista frågor är hypotetiskt utformade för att få en uppfattning av hur 

sjuksköterskorna tänker angående de tre frågorna. Sjuksköterskorna fick olika 

konstanterande svarsalternativ att välja på samt att de även på fråga tolv kunde välja att 

själva fylla i ett eget svar utan att behöva välja några av de redan förtryckta alternativen. 

Sjuksköterskorna ombads även på fråga tolv att endast kryssa i ett svarsalternativ. 

Anledningen till att författarna bad om endast ett svarsalternativ var för att försöka få 

fram vad sjuksköterskorna tyckte var det mest passande alternativet för dem. 

Svarsalternativen som finns på fråga tolv är hämtade från författarnas tolkning av vad 

tidigare studiers resultat har visat. 

Samma information utgick till samtliga avdelningschefer, vilket föranledde att alla 

sjuksköterskor torde ha samma möjlighet att svara på enkäten. Att på ett generaliserande 

sätt använda en kontrollerad distribueringsmetod på samtliga avdelningar kunde 

eventuellt ha möjliggjort en annan svarsfrekvens. Dock ansåg författarna att det 

vedertagna sättet för varje avdelning torde vara det mest praktiska, och för 

sjuksköterskorna mest accepterat. Ett alternativ hade varit att nå ut till samtliga 

sjuksköterskor under ett tillfälle, således hade alla fått samma information och samma 

möjlighet till att fylla i enkäten. Dock är detta en omöjlighet då samtliga sjuksköterskor 

aldrig kan närvara på samma möte då verksamheten dvs. patientvården kräver personal 

på plats och således inte tillåter detta. Ej heller finns garantier att samtliga 

sjuksköterskor finns i tjänst samtidigt för att tillgodogöra sig sagda information. 

Författarna hade kunnat ge muntlig information till sjuksköterskor på deras 

arbetsplatser, dock är detta arbetssätt mycket resurskrävande och inga garantier för att 
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samtliga sjuksköterskor tillgodogör sig informationen då skiftarbete föreligger på de 

aktuella arbetsplatserna. Upprepade besök på varje arbetsplats hade i så fall varit 

nödvändigt för att möjliggöra så total informationsdelgivning som möjligt.  

Ett alternativ till att lämna en fysisk enkät till varje sjuksköterska ute i verksamheterna 

hade varit att skicka e-mail till alla sjuksköterskors arbetsmail. Då vi inte kan garantera 

att sjuksköterskorna är uppdaterade på sin e-mail och att enligt Polit och Beck (2004) 

tenderar enkäter via e-mail ge en lägre svarsfrekvens valdes aktuell distribueringsmetod 

istället. Svarsfrekvenser för enkäter via internet tenderar att hamna mellan 10-15 % 

(SurveyMonkey, 1999-2015). Enkäterna samlades kontinuerligt in under 

datainsamlingsperioden och fördes in i SPSS. I samband med att enkäterna hämtades, 

uppmuntrades övriga sjuksköterskorna att fylla i enkäten. På så vis fick de kontinuerlig 

påminnelse angående enkäten, vilket gav en chans för högre svarsfrekvens och 

deltagaren kunde ställa frågor. Ytterligare ansträngningar för att generera en ökad 

svarsfrekvens kunde eventuellt ha genomförts dock menar Trost (2012) att fyra 

påminnelser är lämpligt, vilket även försöktes eftersträva genom att författarna 

påminnde sjuksköterskorna när de var på avdelningarna för att lämna enkäterna. Det 

genomfördes även information via e-mail till avdelningscheferna som de kunde 

vidarebefordra till sjuksköterskorna, vilket eventuellt kan ha uppmuntrat till deltagande. 

E-mail utgick även till avdelningarnas HLR-instruktörer med en förhoppning om att de 

kunde uppmuntra ett deltagande samt att författarna erbjöd sig att komma till 

avdelningarna för att lämna ytterligare information angående studien under ett APT.  

Ett fåtal enkäter var inte korrekt ifyllda, vilket skulle kunna tolkas som att enkäten var 

tydlig i sitt utformande. Det detekteras dock en ojämn fördelning gällande 

representation från de olika klinikerna. Det framkom att AKM, under 

datainsamlingsperioden hade ett flertal andra pågående studier, vilket kan ha föranlett 

den avsevärt lägre svarsfrekvensen (36 %) för AKM. Detta kan i sin tur medföra en 

minskad generaliserbarhet för aktuell studie, vilket bör beaktas. För att resultatet ska 

kunna vara generaliserbart bör svarsfrekvensen ligga över 65 % enligt Polit och Beck 

(2004), men svarsfrekvenser mellan 50-75 % förekommer ofta (Trost, 2007). Antalet 

deltagande sjuksköterskor i aktuell studie var 62 %, vilket kan anses vara en relativt låg 

svarsfrekvens och kan därmed påverka generaliserbarheten negativt.  

Inmatning och analys i statistikprogrammet SPSS genomfördes av bägge författarna 

tillsammans i en datafil, för att föranleda en kvalitetssäkring gällande korrekt inmatning. 
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Detta arbetssätt styrker det fortsatta arbetets kvalitet och analys, då varje enkät blev 

granskad av bägge författarna vid samma tillfälle. Risken för att fel i 

enkätbearbetningen skulle upptäckas ökade därmed. 

Spearman´s sambandsanalys användes för att se om det fanns samband mellan 

erfarenhet och om anhöriga blev erbjudna att närvara. Vid bearbetning framkom det i 

resultatet att de flesta av de sjuksköterskor som erbjöd anhöriga att närvara faktiskt hade 

varit med om nio eller fler hjärtstopp. Det framkom även att många av de sjuksköterskor 

som erbjöd anhöriga att närvara hade längre arbetslivserfarenhet än de som inte erbjöd 

anhöriga att närvara. Ytterligare framkom att de sjuksköterskor som erbjöd anhöriga att 

närvara även var äldre än de som inte erbjöd. Spearman´s sambandsanalys används när 

variabler av ordinalskaletyp i ett icke-parametriskt test analyseras vilket i aktuell studie 

representerar materialet som besvarar syftet.  

8.2 Resultatdiskussion   

Antal sjuksköterskor som någon gång varit med om återupplivning i samband med ett 

hjärtstopp under sina yrkesverksamma år var 82,9 % (n=199). Av dessa nämnde 45,2 % 

(n=90) att patientens anhöriga fanns på avdelningen. Av dessa 45,2 % (n=90) 

sjuksköterskor erbjöd 38,9 % (n=35) anhöriga att närvara under pågående 

återupplivning. Spearman´s sambandsanalys visade på ett statistiskt signifikant samband 

mellan antal hjärtstopp sjuksköterskan har varit med om och att erbjuda anhöriga att 

närvara. Det fanns även samband mellan ju äldre sjuksköterskan var respektive 

sjuksköterskans yrkeserfarenhet och att erbjuda anhöriga att närvara vid återupplivning. 

Dock är aktuellt urval litet och inga säkra slutsatser kan dras utifrån detta resultat. Vid 

sökningar efter tidigare forskning för att eventuellt styrka dessa samband kunde ingen 

forskning hittas. Därmed behövs ytterligare forskning på en större population för att 

kunna detektera samband.  

I HLR-utbildningen som sjukvårdpersonal genomgår minst en gång per år, framkommer 

att anhöriga skall ges möjlighet att närvara vid patientens återupplivning (Fulbrook, 

Latour, Albarran, de Graaf, Lynch, Devictor & Norekvål, 2007; Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2010; Moons & Norekvål, 2008). Sålunda borde denna medvetenhet 

finnas hos sjuksköterskorna. Faktum kvarstår dock att anhöriga sällan närvarar vid 

återupplivning. Studiens resultat visade att den vanligaste orsaken till att anhöriga inte 

närvarade vid återupplivning, var att de anhöriga inte befinner sig på sjukhuset då 
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återupplivning sker. Studien visade även att det fanns andra förklaringar såsom att 

sjuksköterskan ansåg att det kunde vara smärtsamt eller traumatiskt vilket bekräftas av 

tidigare forskning (Al-Mutair et al., 2012; Axelsson et al., 2009; Chapman, Watkins, 

Bushby & Combs., 2011; Itzhaki et al., 2011; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran, 2010; Mahabir & Sammy, 2011; Oman & Duran, 2010; Yee Leung & Chow, 

2011). Aktuellt resultat å andra sidan visar att endast 18,3 % (n=44) av sjuksköterskorna 

uppgav att de tror att anhöriga skulle fara psyktiskt illa. I aktuell studie uppger 27,5 % 

(n=66) av sjuksköterskorna att de skulle erbjuda anhöriga att närvara om det fanns 

resurser, det vill säga, personal som tar hand om de anhöriga. Då Emergency Nurses 

Association´s (1994) internationella rekommendationer att anhöriga skall få möjlighet 

att närvara, trots brist på personal, föranleder detta frågor angående om personalen är 

medveten om dessa riktlinjer?                                                            

Det framkom även i aktuell studie att sjuksköterskorna uppgav att de trodde att de inte 

skulle tänkta på att tillfråga de anhöriga när situationen uppkom, samt att endast ett fåtal 

uppgav att de trodde att de anhöriga skulle vara i vägen. Riktlinjerna förordar att 

anhöriga ska erbjudas att närvara (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2010), men för 

god följsamhet krävs också att detta tydligt framgår vid den HLR-utbildning som ges till 

personalen. För att överhuvudtaget kunna erbjuda anhöriga att delta vid en 

återupplivning bör de anhöriga således först finnas på plats på sjukhuset när hjärtstoppet 

inträffar. I aktuellt resultat visas att de flesta anhöriga inte blev erbjudna att närvara, 

vilket flertalet sjuksköterskor härleder till att de anhöriga i många fall inte finns på plats 

på sjukhuset. Detta kan vara en bidragande orsak till att endast 17,6 % (n=35) av de 

sjuksköterskor som varit med om återupplivning har erbjudit anhöriga att närvara. 

Vikten av att upptäcka tidiga symtom till ett hjärtstopp kan möjliggöra att anhöriga får 

en större chans att vara på plats om hjärtstopp inträffar (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2010). Dvs. ju mer kunskap sjuksköterskan har angående de tidiga 

symtomen, ju fortare kan anhöriga anropas och således kan antalet anhöriga på plats vid 

en återupplivning öka. Detta är en ytterligare aspekt angående vinsten med regelbunden 

HLR-utbildning och sjuksköterskornas ökade kunskap. 

En ökad erfarenhet, alternativt utökad HLR-utbildning kan eventuellt även ge en ökad 

trygghet för sjuksköterskor i de praktiska momenten som ingår i HLR-utbildning. Om 

sjuksköterskan har en ökad trygghet i de praktiska momenten kan detta leda till att 

sjuksköterskan även kan fokusera på utbildningens teoretiska moment gällande 
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anhörigas närvaro vid återupplivning såsom riktlinjer uppger (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2010). Om sjuksköterskan trots den stressfyllda situationen lägger fokus 

på att skapa en god vårdrelation som bygger på att genom moral och ansvar lyssna, vara 

uppmärksam, närvarande och engagerad på ett professionellt sätt (Eide & Eide, 2008; 

Henriksen & Vetlesen, 2001) kan den anhörige eventuellt uppleva en ökad känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005).  

Människor behöver ha en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). Studier visar att 

det är viktigt för anhöriga att få en känsla av sammanhang och detta kan framstå om 

anhöriga förstår samband mellan behandling och omvårdnad, samt att de även kan få en 

ökad trygghet genom att vara nära patienten, och själva se hur situationen utvecklas 

(McKiernen & McCarthy, 2010; Mitchell & Chaboyer, 2010). Närvaron kan hjälpa 

anhöriga att lättare acceptera ett eventuellt dödsfall och det kan underlätta anhörigas 

sorgeprocess om de får dela patientens sista stund i livet. Detta ger dem en chans att ta 

ett sista farväl vilket är betydelsefullt för anhöriga (Al-Mutair et al., 2012; Axelsson, 

Zettergren & Axelsson, 2005; Axelsson et al., 2009; Chapman et al., 2011; Holm et al., 

2012; Hung & Pang, 2010; Itzhaki et al., 2011; James et al., 2011; Leske et al., 2013; 

Mahabir & Sammy, 2011; Oman & Duran, 2010; Yee Leung & Chow, 2011). 

Antonovsky (2005) menar att med en känsla av sammanhang kan svårigheter upplevas 

som begripliga och hanterbara. Vi tolkar begreppet Begriplighet som att det är viktigt 

för den anhörige att kunna förstå återupplivningen och veta vad som händer och varför. 

Det vill säga att få en översikt av den aktuella situationen. Därmed inte sagt att 

information för att kunna förstå situationen där och då behöver ges under 

återupplivningen utan kan ges vid ett senare tillfälle när resursen finns. När den 

anhörige har en begriplighet får de en grundläggande känsla av trygghet och kontroll. 

Detta kan ge dem en upplevelse av att Meningsfullhet infinner sig och deras motivation 

att kämpa, hålla ut och anstränga sig kan öka. Hanterbarhet i aktuell situation kan tolkas 

som att kunna påverka sin situation och förstå vilka resurser som står till förfogande för 

att hantera situationen. Dessa resurser skulle kunna vara att den anhörige ser att det 

finns personal som tar hand om patienten och att de gör allt de kan för att försöka 

återuppliva patienten. Detta föranleder ett krav på tydlighet från personalens sida att 

informera om att patienten är omhändertagen och de kommer ta hand om den anhörige 

så fort tillfälle ges, vilket kan möjliggöra för den anhörige att hantera situationen. 

Kommunikation är därmed essensen till att möta den anhöriges behov (Jangland et al., 

2009; Mitchell och Chaboyer, 2010). 
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8.3  Slutsats och klinisk implikation 

I resultatet framkommer att anhöriga endast erbjöds att delta vid en minoritet (17,6 %) 

av återupplivningssituationerna. Vidare framkom att 82,9 % av studiens deltagare hade 

någon gång varit med om återupplivningsförsök i samband med hjärtstopp.  

Av studien framkommer att sjuksköterskor med större erfarenhet av återupplivning i 

större utsträckning agerar i enlighet med riktlinjerna gällande att erbjuda anhöriga att 

närvara. Ytterligare studier behöver dock genomföras för att säkerställa detta fynd, då 

föreliggande studie var relativt liten. Vidare innebär fyndet att insatser behöver utföras 

för att även sjuksköterskorna med mindre erfarenhet ska erbjuda anhöriga att delta för 

att optimera en så stark känsla av sammanhang som möjligt för de anhöriga. Baserat på 

aktuellt underlag, skulle vi kunna dra slutsatsen att ju mer erfarenhet sjuksköterskor har 

av återupplivning i samband med hjärtstopp desto mer tenderar de att erbjuda anhöriga 

att närvara under förutsättning att de anhöriga finns på plats. Detta skulle kunna tolkas 

som att sjuksköterskors erfarenhet ger en ökad tendens att erbjuda anhöriga att närvara.  

Nyttan med studien för aktuella informanter kan ha gett en ökad medvetenhet för 

anhörigas roll i samband med återupplivning. Utbildningstillfällena i HLR skulle kunna 

utvidga fokus från de praktiska momenten till anhörigas roll och beskriva, med stöd av 

forskning, vad de anhöriga går igenom vid en återupplivning, vilken typ av information 

de behöver och vilket stöd som kan tänkas ge. Detta skulle kunna ge sjuksköterskor 

ökad kunskap och förståelse gentemot de anhöriga.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

 Då urvalet är väldigt litet kan inga säkra slutsatser dras utifrån detta resultat. 

Därmed behövs ytterligare undersökningar genomföras för att detektera faktorer 

som möjliggör anhörigas närvaro vid återupplivning. 

 Många av sjuksköterskorna vill inte vara med själva om någon av deras anhörig 

skulle behöva återupplivas. Därför skulle ytterligare forskning kunna studera om 

detta kan vara en orsak till att sjuksköterskorna därmed inte erbjuder anhöriga att 

närvara vid återupplivning eller om det beror på något annat.  

 I aktuell studie framkom det att antalet kliniska sjuksköterskor tenderar att 

minska efter ca 15 år i yrket samtidigt som studien pekar på att de 

sjuksköterskor med mer yrkeserfarenhet är de som mest tenderar att erbjuda 
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anhöriga att närvara under återupplivning. Vilka konsekvenser kan då detta ha 

för de anhöriga?   
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Förfrågan angående tillstånd att genomföra enkätundersökning        Bilaga 1         

Vi är två specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård som arbetar vid 

Intensivvårdsavdelningen i Kalmar och inom Ambulanssjukvården i Hultsfred. Vi avser 

att undersöka med vilken frekvens en klinisk sjuksköterska närvarar vid en 

återupplivning i samband med ett hjärtstopp samt i vilken utsträckning anhöriga 

närvarar eller möjliggörs att närvara vid återupplivningen.  

Enligt gällande riktlinjer i svensk sjukvård bör anhöriga, om det inte hindrar arbetet 

med patienten, ges möjlighet att närvara vid återupplivning. Det är de närstående som 

ska göra det valet. Rekommendationen är att en vårdpersonal skall finnas till för 

information till de anhöriga, dock om det råder brist på personal kan denna information 

ges i ett senare tillfälle för att möjliggöra att anhöriga får närvara under 

återupplivningen. Vi ställer oss dock frågan om vårdpersonal tänker på att erbjuda 

anhöriga att närvara vid återupplivning? 

Deltagandet i studien innebär 5-10 minuters administrativ tid från de kliniska 

sjuksköterskorna på din avdelning för att fylla i enkäten. Förfrågan om deltagande går 

ut till alla sjuksköterskor som arbetar kliniskt med vuxna patienter på länssjukhuset i 

Kalmar. Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i form av en 

magisteruppsats vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Enkäterna fylls i anonymt, vilket 

innebär att inga personuppgifter eller namn efterfrågas. Därmed kommer inte 

enkätsvaren att kunna kopplas till enskilda personer. Dock önskar vi information 

angående aktuell arbetsplats för att statistiskt kunna erhålla en överblick av antalet 

kliniska sjuksköterskor som har närvarat vid ett återupplivningsförsök.            

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare 

förklaring.  

Vi kommer att informera vidare angående projektet på mötet för daglig styrning den 

18/3 där övriga frågor kan besvaras. I det forumet önskar vi även ett muntligt samtycke 

angående deltagandet. Om samtycke medges önskas information om antalet anställda 

kliniska sjuksköterskor på er avdelning för att statistiskt kunna dra slutsatser i 

förhållande till resultatet. Vi kommer att ta kontakt med HLR-instruktörerna på gällande 

avdelningar för att de ska möjliggöra en ytterligare högre svarsfrekvens på enkäten. Om 

önskemål finns för en kort information angående studien, på exempelvis en 

arbetsplatsträff, kommer vi gärna till er. Maila då till någon av oss så bokar vi in en tid 

inom kort för detta. 

För ytterligare information eller vid frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående 

personer. 

Studenter ansvariga för studien:                                                                                     

Karin Häggblad  LouiseWärnehall                                       

Specialistsjuksköterska   Specialistsjuksköterska                                    

inom intensivvård  inom intensivvård                           

karinhaggblad@gmail.com  loisan8205@gmail.com  

Handledare:                                                                                                                            

Amanda Hellström                                                                                                                   

Leg. Sjuksköterska, Universitetslektor                                                                            

Linnéuniversitetet, Kalmar                                                                                 

amanda.hellstrom@lnu.se   0480-446704                              Kalmar 201503013 

mailto:karinhaggblad@gmail.com
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Förfrågan angående tillstånd att genomföra enkätundersökning        Bilaga 2 

Vi är två specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård som arbetar på 

Intensivvårdsavdelningen i Kalmar och inom Ambulanssjukvården i Hultsfred. Vi avser 

att undersöka med vilken frekvens en klinisk sjuksköterska närvarar vid en 

återupplivning i samband med ett hjärtstopp samt i vilken utsträckning anhöriga 

närvarar eller möjliggörs att närvara vid återupplivningen.  

Enligt gällande riktlinjer i svensk sjukvård bör anhöriga, om det inte hindrar arbetet 

med patienten, ges möjlighet att närvara vid återupplivning. Rekommendationen är att 

en vårdpersonal skall finnas till för information till de anhöriga, dock om det råder brist 

på personal kan denna information ges i ett senare tillfälle för att möjliggöra att 

anhöriga får närvara under återupplivningen. Vi ställer oss dock frågan om vårdpersonal 

tänker på att erbjuda anhöriga att närvara vid återupplivning? 

Deltagandet i studien innebär 5 minuters administrativ tid från de kliniska 

sjuksköterskorna för att fylla i enkäten. Förfrågan om deltagande går ut till alla 

sjuksköterskor på länssjukhuset i Kalmar som arbetar kliniskt med vuxna, inneliggande 

patienter samt de som arbetar på akutmottagningen. Resultatet av undersökningen 

kommer att redovisas i form av en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Enkäterna fylls i anonymt, vilket innebär att inga personuppgifter eller namn 

efterfrågas. Därmed kommer inte enkätsvaren att kunna kopplas till enskilda personer. 

Dock önskar vi information angående aktuell arbetsplats för att statistiskt kunna erhålla 

en överblick av antalet kliniska sjuksköterskor som har närvarat vid ett 

återupplivningsförsök.  

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare 

förklaring.  

För att fortskrida med detta arbete önskar vi ett samtycke från vederbörande 

basenhetschef. Om samtycke medges kommer vi att kontakta aktuella avdelningschefer 

för att erhålla information om antalet anställda kliniska sjuksköterskor på dessa 

avdelningar, för att statistiskt kunna dra slutsatser i förhållande till resultatet. Vi 

kommer även att ta kontakt med HLR-instruktörerna på gällande avdelningar för att de 

ska möjliggöra en ytterligare högre svarsfrekvens på enkäten.  

För ytterligare information eller vid frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående 

personer. 

Studenter ansvariga för studien: 

Karin Häggblad   LouiseWärnehall                             

Specialistsjuksköterska   Specialistsjuksköterska                                     

inom intensivvård  inom intensivvård                          

karin.haggblad@ltkalmar.se  loisan8205@gmail.com  

Handledare:                                                                                                                               

Amanda Hellström                                                                                                                  

Leg. Sjuksköterska, Universitetslektor Linnéuniversitetet, Kalmar                      

amanda.hellstrom@lnu.se 0480-446704                               

Kalmar 20150320 



  
 

III 

         Bilaga 3 

 

Enkät till kliniska sjuksköterskor på LSK 
 

1. Kön:  

 

Man  

 

Kvinna 

  

2. Ålder: ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

3. Aktuell arbetsplats: ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗  

 

4. Antal verksamma år i yrket: ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

5. Arbetar du kliniskt med patienter i ditt dagliga arbete som leg. sjuksköterska?  

    

Ja   

 

Nej 

   

 

6. Arbetar du med vuxna patienter, dvs över 18 år.   

    

Ja   

 

Nej 

  

 

7. Har du varit med om hjärtstopp med återupplivningsförsök i din yrkesroll som 

sjuksköterska? 

  

Ja  

 

Nej 

  

 

8. Har du varit med om hjärtstopp med återupplivningsförsök i din yrkesroll som 

sjuksköterska på din nuvarande arbetsplats? 

                     

Ja  

 

Nej 



  
 

IV 

Om du svarar Nej på både fråga 7 och 8, hoppa vidare till 

fråga 12. 
 

 

 

9. Om Ja på fråga 7 och/eller 8, Ungefär hur många gånger har du varit med om 

återupplivning? 

 

1-2 gånger     

  3-4 gånger   

 

5-8  gånger       

 

9 gånger eller mer   

 

 

 

10. Fanns anhöriga tillgängliga på avdelningen? 

 

Ja  

 

Nej  

 

Vet ej 

 

 

 

11. Erbjöds anhöriga vid något tillfälle att närvara under återupplivningen? 

 

Ja  

 

Nej  

 

Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

12. Om anhöriga finns på avdelningen då återupplivning sker, skulle Du då erbjuda 

Dem att närvara vid återupplivningen? Kryssa endast i ett svarsalternativ. 

 

Ja, det är en rutin på avdelningen  

 

Ja, Jag brukar alltid erbjuda dem om möjlighet finns 

 

Ja, om anhöriga själva tar initiativet till att närvara 

 

Ja, om det finns personal som tar hand om Dem 

 

Nej, jag hade inte tänkt på att fråga 

 

Nej, jag anser att anhöriga skulle vara i vägen 

 

Nej, jag tror att De skulle fara psykiskt illa av att närvara 

 

Vet inte 

  

 Annan anledningen, nämligen  

 

 

 

13. Vad tror du är det vanligaste skälet till att anhöriga sällan närvarar vid 

återupplivning? Rangordna följande svarsalternativ från det du tror är det 

vanligaste skälet (1) till det minst vanliga skälet (6). 

 

Anhöriga finns inte på plats på sjukhuset när det händer 

 

Ingen tänker på att tillfråga De anhöriga 

 

Anhöriga vill inte närvara 

 

Det är traumatiskt och psykiskt smärtsamt för anhöriga att närvara 

 

Personalen vill inte att anhöriga närvarar 

 

Personalen tror att anhöriga skulle vara i vägen 

 

14. Om du var anhörig, skulle du vilja vara med vid återupplivning?   

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

 



  
 

VI 

Förfrågan om deltagande i studie om Återupplivning vid hjärtstopp            Bilaga 4 

Vi är två specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård som arbetar vid 

Intensivvårdsavdelningen i Kalmar och inom Ambulanssjukvården i Hultsfred. Vi avser 

att undersöka med vilken frekvens en klinisk sjuksköterska närvarar vid en 

återupplivning i samband med ett hjärtstopp samt i vilken utsträckning anhöriga 

närvarar eller möjliggörs att närvara vid återupplivningen. Deltagandet i studien innebär 

att Du besvarar en enkät som beräknas ta mellan 5 och 10 minuter att fylla i.  

Förfrågan om deltagande går ut till alla sjuksköterskor som arbetar kliniskt med vuxna 

patienter på länssjukhuset i Kalmar. Resultatet av undersökningen kommer att redovisas 

i form av en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Enkäterna fylls i 

anonymt, vilket innebär att inga personuppgifter eller namn efterfrågas. Därmed 

kommer inte enkätsvaren att kunna kopplas till enskilda personer. Ditt deltagande i 

studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta studien utan vidare förklaring.  

För ytterligare information eller vid frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående 

personer. 

 

Studenter ansvariga för studien: 

Karin Häggblad   LouiseWärnehall                                

Specialistsjuksköterska   Specialistsjuksköterska                                     

inom intensivvård  inom intensivvård                                  

karinhaggblad@gmail.com  loisan8205@gmail.com  

 

Handledare:                                                                                                                              

Amanda Hellström                                                                                                                   

Leg. Sjuksköterska, Universitetslektor                                                                               

Linnéuniversitetet, Kalmar                                                                                      

amanda.hellstrom@lnu.se                                                                                                         

0480-446704 

Kalmar 20150304 
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VII 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning        Bilaga 5 

 

 

Projekttitel: Sjuksköterskans erfarenheter av att möjliggöra anhörigas närvaro vid återupplivning –en enkätstudie 

  

 

Projektledare: Karin Häggblad & Louise Wärnehall  

  

 Handledare: Amanda Hellström  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

X   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

 

 

 

http://www.epn.se/


  
 

VIII 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


