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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige inträffar ca 10 000 hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Ett 

hjärtstopp är ofta oväntat och många gånger finns det anhöriga i närheten. För att kunna 

rädda liv krävs en snabb insats med hjärt-och lungräddning. Sjukvårdspersonal arbetar 

under stress med stort fokus på uppgiften och ser därför inte att det finns en anhörig i 

närheten. Syftet var att belysa hur anhöriga upplevde att vara närvarande vid pågående 

hjärt-och lungräddning av nära anhörig inom akutsjukvården. Metod: Studien 

genomfördes som en systematisk litteraturstudie på 11 vetenskapliga artiklar framsökta 

i databaser och referenslistor. Resultatet grundades på tre kategorier, delaktighet-att få 

vara närvarande, information och tidigare kunskap samt psykisk påverkan. Resultatet 

visade att anhöriga som varit med vid hjärt- och lungräddning klarade av att hantera sin 

sorg bättre och hade mindre psykosocialpåverkan jämfört med de som inte varit 

närvarande. De anhöriga önskade information och kände trygghet i att ha en stödperson 

vid sin sida. Slutsats: Sjukvårdpersonalen måste få ökad trygghet i att våga se och 

bjuda in de anhöriga vid en akut händelse. Sjukvården kan med relativt enkla medel 

göra en vinst i att anhöriga känner sig bekräftade och välinformerade och klarar av att 

hantera sin sorg. 
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1 Inledning 

Inom akutsjukvården, både prehospitalt och på akutmottagning finns det ofta checklistor 

och vårdprogram för hur olika händelser ska hanteras och uppgifter utföras. På den 

akutmottagning där vi arbetar som sjuksköterskor saknas tydliga riktlinjer för hur 

anhöriga ska tas om hand vid plötsliga livshotande händelser. De flesta av kollegorna 

har en tanke kring hur det ska hanteras men vi saknar ett lätthanterligt instrument som 

kan vägleda oss och våra kollegor i sådana situationer. För att kunna utforma ett sådant 

verktyg behöver vi först undersöka hur anhöriga upplever situationen.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Varje år inträffar 275 000 hjärtstopp i Europa. I Sverige inträffar cirka 10 000 hjärtstopp 

utanför sjukhus varje år, flera av de som drabbas kommer till akutmottagningarna runt 

om i landet. Överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus är 10%, i Sverige räddades 

1188 personer till livet år 2013. (Årsrapport Nationellt register 2013-års årsrapport) 

(www.hlr.nu). 

 

Ett hjärtstopp kan vara väntat eller inträffa helt oväntat. Om hjärtstoppet inträffar 

utanför sjukhus finns det ofta anhöriga i närheten. Händelsen kan vara otäck och 

skrämmande. Vi definierar anhöriga enligt följande; en person inom familjen eller bland 

de närmaste släktingarna, enligt socialstyrelsens termbank.  Anhöriga agerar på olika 

sätt när de ser sin familjemedlem få ett hjärtstopp. Vissa gör allt de kan för att rädda sin 

anhörig och påbörjar hjärt-lungräddning medan andra blir helt paralyserade (Thorén et 

al.,2010). När en nära anhörig drabbas av hjärtstopp innebär det en känsla av 

overklighet och otillräcklighet. Det blir ett stort ansvar som läggs på den anhöriga, det 

ställs krav och förväntningar på att den anhörige ska agera och hjälpa till. Enligt Bremer 

(2012) kan bristande kunskap, förmåga eller stöd göra att de närstående känner sig 

otillräckliga eller begränsade i sin förmåga att hjälpa till. De kan känna sig sårbara och 

maktlösa och helt utelämnade till andra människor. Bremer (2012) menar vidare att 

genom att låta anhöriga närvara kan man genom information och ärlighet lindra deras 

framtida lidande (Bremer, 2010). 

http://www.hlr.nu/
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Anhöriga som är närvarande vid hjärt-lungräddning kan uppleva psykiska och fysiska 

problem efter händelsen. Anspänning och chock över den sjukes tillstånd blir en 

krissituation som kan få långt gående följder för anhörigas fysiska, psykiska och sociala 

hälsa, särskilt när hädelsen slutar med dödsfall (Grimby, 2007). Efter att en anhörig 

plötsligt avlidit är det vanligt att sorgeprocessen hos de efterlevande tar fart med en 

blandning av många olika känslor. De kan reagera med chock och förnekelse, ilska och 

känsla av skuld. Känslorna kan ta sig uttryck på olika sätt, vissa anhöriga kan skrika och 

gråta medan andra bara sitter tysta och kan vara svåra att få kontakt med (Norton et 

al.,2010).  

 

Den viktigaste faktorn för överlevnad vid hjärtstopp är att hjärt- och lungräddning 

påbörjas direkt och att det finns tillgång till defibrillator. På sjukhus finns utbildad 

personal och medicinsk utrustning för att utföra hjärt- och lungräddning. Även ute i 

samhället finns det i dag defibrillatorer på många platser och träning av hjärt- och 

lungräddning erbjuds. Utbildning om hur en automatisk defibrillator ska användas sker 

regelbundet i skolor och på arbetsplatser. Människor är mer informerade och har 

utbildning kring hjärt- och lungräddning i dag och civila personer har ofta påbörjat 

hjärt-och lungräddning i väntan på ambulans (Wallentin & Lindahl, 2010; www.hlr.nu). 

 

 När ambulansen anlänt till sjukhuset har anhöriga kanske inte hunnit dit. Anhöriga som 

anländer till akutmottagningen innan patienten är där erbjuds inte alltid en plats på 

akutrummet, där de kan se hur personalen arbetar med deras anhörig, utan blir sittande i 

ett enskilt rum i väntan på besked.  

 

 

1.2 Hjärt-och lungräddning 
 

HLR-hjärt- och lungräddning innebär att omväxlande trycka på bröstkorgen för att hålla 

cirkulationen i gång och blåsa in luft i lungorna med hjälp av mun-till-mun-metoden. 

Målet är att trycka ner bröstkorgen ca 5 cm i en takt av 100 slag/minut. HLR utförs 

http://www.hlr.nu/
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genom 30 kompressioner och 2 inblås i en serie som sedan upprepas (Nolan, 2010; 

www.hlr.nu ). I flera fall är kompressioner och inblåsningar en livsuppehållande åtgärd i 

väntan på en effektivare åtgärd såsom defibrillering. Med effektiv basal- HLR (B-HLR) 

som startas direkt efter hjärtstoppet kan man fördubbla chansen för överlevnad hos 

personer med kammarflimmer. I dag finns det enklare, halvautomatiska defibrillatorer 

utplacerade på offentliga platser. Dessa är enkla att använda och ska kunna användas av 

privatpersoner som bevittnar hjärtstopp i väntan på att ambulans anländer (Wallentin & 

Lindahl, 2010). En civil person kan med hjälp av SOS-operatörens instruktioner påbörja 

kompressioner även om de inte har gått någon utbildning i hjärt- och lungräddning 

(Nolan, 2010). Att ge hjärtkompressioner och göra inblåsningar på en medvetslös 

människa kan upplevas som otäckt, dramatiskt och kan väcka känslor av obehag 

(Wallentin & Lindahl,2010). 

 

Avancerad HLR(A-HLR) utförs av utbildad sjukvårdspersonal. I avancerad HLR ingår 

intubering, defibrillering och läkemedel efter ett utvecklat schema. De riktlinjer som vi 

arbetar efter i Sverige har utarbetats av svenska rådet för hjärt-lungräddning som i sin 

tur följer riktlinjerna från organisationen European Resuscitation Council (Wallentin& 

Lindahl,2010). 

 

 

1.3 Riktlinjer 
 

I American Heart association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 

Emergency Cardiovascular Care Science (Morrison et al., 2010) beskrivs att 

sjukvårdspersonal tidigare ofta utestängt anhöriga vid en återupplivningssituation på 

grund av rädsla för att de ska störa arbetet. Personalen som arbetar kring patienten ska 

vara lyhörd för vad de anhöriga önskar och om de anhöriga är med ska en personal 

avsättas speciellt för den anhörige. Den personal som ansvarar för den anhörige ska 

kunna ge stöd och förklara vad som händer och varför (Morrison et al.,2010). Enligt 

litteraturen önskar de flesta anhöriga att få vara med vid återupplivning av deras nära 

och att det underlättar för dem att acceptera om deras familjemedlem avlider (Morrison 

et al., 2010). 

http://www.hlr.nu/
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De Europeiska riktlinjerna utgår från dem som American Heart Association (AHA) 

formulerat. De Europeiska riktlinjerna poängterar också att det kan vara så att det är de 

anhöriga som påbörjar hjärt-lungräddning och att det är viktigt att de får fortsätta 

närvara även då professionella kommer och tar över arbetet. I riktlinjerna nämns också 

att det under de senaste 15 åren blivit ett alltmer öppet klimat till att släppa in anhöriga 

vid pågående hjärt-lungräddning (Lippert et al., 2010). 

 

Det finns lagar och regler som styr personalens arbete och hur sjukvården ska bedrivas. 

I Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763 kap 5)står det att patientens närstående ska få 

möjlighet att medverka vid utformningen och utförandet av vården, om det är lämpligt 

och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. Socialstyrelsen 

betonar i socialtjänstlagen (kap10 §5) att det ska finnas ett samarbete mellan kommun 

och landsting där man ska arbeta förbyggande i syfte att uppmärksamma anhöriga som 

riskerar att drabbas av ohälsa på grund av att de vårdar eller stödjer en närstående. Det 

är ofta personalen inom hälso-och sjukvården som först kommer i kontakt med anhöriga 

t ex efter ett hjärtstopp eller en stroke (Socialstyrelsen.se). 

 

Enligt de etiska regler som formulerats av svenska läkaresällskapet(SLS) och svensk 

sjuksköterskeförening (SSF) bör närstående få möjlighet att närvara under HLR om de 

så önskar, under förutsättning att behandlingen av patienten inte påverkas negativt. Det 

är av stor vikt att personal avsätts för att ta hand om närstående som önskar närvara och 

för att kontinuerligt informera dem om vad som händer (Etiska riktlinjer för Hjärt-

lungräddning (HLR) (Svenska läkaresällskapet, 2013.). I de etiska riktlinjerna står också 

att då ett återupplivningsförsök misslyckas ska ingen kunna tvivla på att vårdpersonalen 

inte gjort allt de kunnat för att rädd patienten. 

 

1.4 Posttraumatiskt stressyndrom 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en ångeststörning som kan utvecklas av att 

man utsatts för en händelse som känns livshotande och man kan inte göra något för att 

förhindra eller försvara sig mot det som sker (Gerge & Lander,2012).  Syndromet kan 

framkallas av olika orsaker t ex dödsfall (Allgulander,2014; Gerge &Lander,2012). 
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Symtom som skuldkänslor för att inte gjort tillräckligt vid händelsen kan förekomma. 

Den drabbade kan besväras av panikattacker, impulsivt handlande och kan ha svårt att 

kontrollera humöret. Sömnen kan bli påverkad och störas av mardrömmar. Personen 

kan drabbas av minnesluckor och ha svårt att skilja på fantasier och verklighet. 

Personen kan även utveckla kroppsliga symtom så som huvudvärk, hjärtklappning och 

känslan av att inte vilja träffa andra människor (Allgulander,2014; Gerge & 

Lander,2012; Elmqvist, Almerud & Österberg, 2014).   

Mellan tre dagar upp till en månad efter traumat kan symtomen pågå och kallas då för 

akut stressyndrom. Om symtomen finns kvar längre än tre månader går det över till 

diagnosen posttraumatiskt stressyndrom.  Symtomen behöver inte komma direkt efter 

traumat/händelsen utan det kan dröja upp till sex månader, personen kan då visa hög 

ångest- och stressnivå som sedan utvecklar sig till PTSD (Gerge & Lander,2012). 

 Kvinnor visar ofta mer tecken på akut stress än män. Personer som utsatts för flera 

trauman och tidigare haft psykisk ohälsa är i riskgruppen för att lättare utveckla PTSD 

(Allgulander,2014).   

En person som har PTSD fortsätter att reagera som om händelsen fortfarande pågår, de 

beskriver som att de lever i ett vacuum. Den drabbade upplever likgiltighet i kontakten 

till anhöriga och vänner trots att de vill reagera så saknas orken (Gerge & Lander,2012).  

 

1.5 Teoretisk referensram 

 

1.5.1 KASAM- känslan av sammanhang 

 

Författarna valde att arbeta efter Antonovskys teori om KASAM som sin teoretiska 

referensram. Enligt Antonovsky (2005) utgörs KASAM av tre centrala begrepp; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

En människa med hög begriplighet upplever inre och yttre stimuli som en ordnad 

information med struktur och tydlighet. En person med hög begriplighet antar sig 

oväntade situationer med grundtanken att de går att förklara och sortera in dem i en 



  

 

6 

form av ordning. När en person med hög begriplighet ställs inför ett kaos såsom 

dödsfall av en nära anhörig förmår han eller hon att göra dem greppbara. Personer med 

hög hanterbarhet upplever att det finns resurser som står till dennes förfogande och att 

dessa resurser kommer att hjälpa personen att möta de krav och stimuli den ställs inför. 

Personen känner att det finns andra som den kan lita på t ex anhöriga, gud eller en 

ledare. Personer med hög hanterbarhet upplever inte sig själv som offer. Om en person 

med hög hanterbarhet råkar ut för en tragisk händelse kommer den inte sörja för alltid 

utan hitta ett sätt att hantera sorgen. Personer med en hög meningsfullhet känner att livet 

har en känslomässig innebörd och att de har energi att hantera de problem och krav livet 

ställer denne inför. De välkomnar utmaningar. Detta synsätt innebär inte att en person 

med hög meningsfullhet inte blir nerdragen i sorg när en nära anhörig dör, men den är 

beredd att söka en meningsfullhet i sorgen och komma igenom den (Antonovsky, 2005). 

 

Antonovsky menar att en person som har en jämvikt mellan de tre komponenterna kan 

uppnå KASAM, en känsla av sammanhang. Personer med svag KASAM ser stressorer 

från den negativa sidan och kommer att fokusera på de känslomässiga parametrarna, på 

hur den ångest och olycka som uppstått på grund av stressorn ska hanteras. Personer 

med hög KASAM kommer däremot istället fokusera på problemets instrumentella 

parametrar och uppfatta det som en utmaning att finna alla resurser som kan användas 

för att möta problemet. Personer med svag KASAM är övertygande om att kaos är 

oundvikligt och ger på förhand upp varje försök att göra stressorn begriplig. En person 

med stark KASAM däremot tror att problem kan ordnas och förstås och har en förmåga 

att förvandla kaos till ordning och förvirring till klarhet (Antonovsky, 2005). 

 

2 Problemformulering 
 

När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp gäller det att snabbt påbörja hjärt-

lungräddning om det ska finnas en chans att rädda livet på personen. De personer som 

arbetar med hjärt-lungräddning har sina givna roller i teamet och är därför väldigt 

fokuserade på just den uppgiften. På grund av tidspress kanske personalen inte lägger 

märke till att det finns anhöriga med inne på rummet. Personalen gör dem inte delaktiga 

om det inte är så att de anhöriga själva uttrycker en tydlig vilja om att få vara med. 
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Anhöriga som inte finns på plats när hjärtstoppet inträffar kan sluta upp senare. Det kan 

då upplevas svårt att involvera de anhöriga utan att först få berätta vad som hänt och 

informera om vad som gjorts. 

 

Enligt socialstyrelsen bör de anhöriga involveras i vården. All personal inom hälso- och 

sjukvård ska se, respektera och samarbeta med de anhöriga. Personalen bör också 

identifiera och fånga upp de anhöriga som kan behöva stöd (Socialstyrelsen.se). I 

enlighet med de etiska regler som finns för hjärt-lungräddning ska de anhöriga få vara 

med och få kontinuerlig information om vad som händer. 

  

Upplevelsen av hjärt-lungräddning kan skilja sig från person till person, både för 

personalen och för de anhöriga. Människor har tidigare upplevelser och erfarenheter 

med sig och olika förmåga att se, känna förståelse och sammanhang. De tidigare 

erfarenheterna gör att människor har olika förutsättningar att hantera svåra situationer. 

Personalen har en förförståelse om hur lokalerna är utformade och vad som kan eller 

kommer att hända och känner sig säkra i sin profession. Den anhörige är på sjukhuset 

som privatperson i en för dem okänd situation och miljö. Det kan vara svårt för 

personalen att tänka på att se och våga bjuda in de anhöriga i vården kring patienten. De 

anhöriga har en viktig del i vården kring patienten, både för att stötta patienten och 

varandra samt för att förstå vad som händer och se att deras anhörig får den vård som 

krävs. På en akutmottagning kan det vara svårt att kunna skapa en enskild och trygg 

miljö för de anhöriga, flödet av patienter kan vara högt, vilket medför stress och 

tunnelseende hos personalen. Lokalerna och miljön är inte alltid anpassade för att det 

ska finnas möjlighet till avskildhet och ro. Lokalerna kan vara utformade så att sträckan 

mellan akutrummet och anhörigrummet är lång och att de anhöriga tvingas möta 

”vardagsstressen” på avdelningen när de ska förflytta sig mellan de båda rummen. 

 

3 Syfte 
Syftet var att belysa hur anhöriga upplever att vara närvarande vid pågående hjärt-

lungräddning (HLR) av nära anhörig inom akutsjukvården. 

 



  

 

8 

4 Metod 
 

Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie. Insamlingen av vetenskapliga 

artiklar har skett genom sökning i databaser. En systematisk litteraturstudie baseras på 

data från primärkällor i form av publicerade vetenskapliga artiklar eller rapporter 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde. En systematisk litteraturstudie syftar till att åstadkomma en skriven 

sammanställning av data från tidigare genomförda studier (Forsberg & Wengström, 

2013; Polit & Beck, 2012). 

 

 

4.1 Sökningsförfarande 

De databaser som använts är de som är relevanta inom omvårdnadsområdet och som 

rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013), dessa är Pubmed, Cinahl och 

PsycInfo. 

Pubmed är en bred databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi. Cinahl 

(Cumulative Index och Nuring and Alllied Health) är en databas som täcker omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. PsycINFO är en bred databas som täcker psykologisk 

forskning inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden ( Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Inledningsvis formulerades en forskningsfråga utifrån syftet och sökord valdes ut. En 

testsökning utfördes i februari 2015, för att se om det fanns underlag till den 

frågeställning som var tänkt att arbeta efter. Därefter gjordes den egentliga sökningen. 

Att inleda med en testsökning och därefter gå vidare med en egentlig sökning 

rekommenderas av Henricson (2012). 

 

I de inledande sökningarna användes Relatives och förkortningen CPR, vilket vi insåg 

begränsade träffarna och därför valde att ändra till den egentliga sökningen. 

I den egentliga sökningen gjordes från mitten av februari till början av mars 2015. Då 

användes i PubMed följande MeSH-termer: Family och Cardiopulmonary resucitation. 
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Sökorden som användes var Posttraumatic stress, Family presence och Emergency 

room. Sökorden användes var för sig och i olika kombinationer, vi använde oss då av 

den Booleska operatören ”AND”. AND fungerar avgränsande och gör sökningen mer 

specifik, när två ord läggs ihop med AND måste båda orden finnas med i träffen 

(Henricson, 2012). 

 

Hjälpfunktionen Peer reviewed användes för att få forskningsgranskade artiklar. Enligt 

Friberg (2012) innebär peer reviewed att artiklarna är publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift men den säger om den enskilda artikeln är vetenskaplig. 

En manuell sökning gjordes också genom att granska tidigare artiklars referenslistor 

samt genom att vi hört talas om personer i Sverige som vi vet har gjort 

forskningsarbeten inom vårt valda område t ex Grimby och Bremer. 

Se bilaga 1 

 

4.2Urval 
4.2.1 Inklusionskriterier  

 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och de skulle behandla 

händelsen ur ett anhörigperspektiv. Både patienter och anhöriga skulle ha fyllt arton år 

då händelsen utspelades. 

Vi hade från början tänkt att använda artiklar som var skrivna mellan 2005-2015 för att 

ta del av den senaste forskningen, vilket rekommenderas av Granskär och Höglund- 

Nielsen (2012). Då urvalet inte var så stort mellan dessa år valde vi att även inkludera 

äldre artiklar som vi tyckte var relevanta för det syfte som valts. Artiklarna skulle gå att 

hitta i fulltext i databas eller kunna beställas från biblioteket. 

 

4.2.2 Exklusionskriterier 

 

Artiklar som behandlade hjärtstopp hos barn exkluderades eftersom vi ansåg att barn 

sällan får hjärtstopp utan bakomliggande hjärtsjukdom. Vi upplever att det är stor 

skillnad för både anhöriga och personal då ett barn avlider jämfört med när en vuxen 
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avlider. Båda händelserna orsakar självklart en stor sorg men att ett barn dör kan vara 

extra svårt att hantera för både personal och anhöriga. De artiklar som berörde 

vårdpersonalens upplevelser exkluderades.  

Vi valde även att exkludera artiklar där patienterna befann sig i ett uttalat palliativt 

skede, där antog vi att döden ofta har diskuterats och att det finns en insikt i att 

patienten är väldigt sjuk. 

 

Ett första urval gjordes genom att titlarna på artiklarna lästes för de sökord och 

kombinationer som vi genom databassökningen fått 300 träffar eller färre på. 

Under urval två lästes de abstract som vi fann intressanta och relevanta för syftet. Det 

blev totalt 52 lästa abstract från databassökningen. Nitton artiklar från databassökningen 

och den manuella sökningen gick vidare till urval tre. Enligt Granskär och Haglund-

Nielsen (2012) bör inte litteraturstudier eller översikter ingå i resultatet av en 

litteraturstudie, därför exkluderades de artiklar som var litteraturstudier. 

 

Under urval tre lästes 15 artiklar genom i sin helhet och bedömdes enligt SBU:s mall  

(sbu.se). Där värderades artikelns innehåll, urval, design och resultat. Inledningsvis 

användes relevansmallen, den innehåller 12 frågor som besvarades för varje artikel. För 

att göra det mer tydligt valde vi att poängsätta svaren och i vår analys innebär hög 

relevans 9-12 poäng, medel 6-9 poäng och låg <6 poäng. Varje ja-svar genererade 1 

poäng, nej, oklart eller ej tillämpningsbart gav 0 poäng. Därefter användes SBU:s mall 

för kvalitativa artiklar för att bedöma innehållet i artiklarna. 

Efter bedömningen av artiklarna återstod 11 stycken som inkluderades i 

litteraturstudien. De artiklar som valts ut till uppsatsen har haft hög eller medelhög 

kvalitet enligt SBU-mallen förutom i ett fall. Av de artiklar som tagits med i resultatet 

finns både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Fördelningen av de inkluderade 

artiklarna är fyra kvantitativa, fyra kvalitativa och tre artiklar med mixad kvalitativ- och 

kvantitativ metod. 
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4.2.3 Etiska överväganden 

De artiklar som valdes ut till resultatet skulle redovisa någon form av etiskt 

resonemang. Där det inte fanns något uttalat etiskt resonemang gick vi till tidskriften för 

att kontrollera deras etiska krav för publicering. 

 

I vetenskapliga studier ska forskaren ha ett etiskt övervägande. Forskaren får inte orsaka 

deltagarna skada eller men. Forskaren ska vara noggrann i sina slutsatser och redovisa 

resultatet på ett välgrundat sätt. Ett etiskt övervägande är ett krav på en vetenskaplig 

studie (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Polit och Beck (2012) ska en studie 

godkännas av en etisk kommitté. De artiklar där inte ett etiskt resonemang kunde 

påvisas exkluderades helt eller har använts i andra delar av uppsatsen.  

De artiklar som ingår i vår studie är de svarar mot vårt syfte samt håller den kvalitét vi 

önskat. Vi har endast exkluderat artiklar för att de saknar ett etiskt resonemang eller för 

att de inte svarar på vårt syfte, inte för att de har motstridighet till vårt förväntade 

resultat. 

 

4.2 Analys 

Analysen grundar sig på Forsberg & Wengströms (2013) modell med en induktiv 

ansats. Inledningsvis lästes artiklarna igenom i sin helhet flera gånger av de båda 

författarna var för sig, för att kunna bilda sig en förståelse av innehållet.  Därefter 

diskuterades innehållet i artiklarna gemensamt med fokus på studiernas resultat. 

Vid senare genomläsning gjordes noteringar i texten och delar av texten skrevs ner på 

olikfärgade lappar för att urskilja meningsbärande enheter och resonera kring deras 

skillnader och likheter, vilket rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013); 

Granskär & Höglund-Nielsen (2012), Polit & Beck (2012). 

När de meningsbärande enheterna identifierats översattes de till svenska och 

kondenserades ner till mindre meningsenheter. Det kondenserade materialet låg sedan 

till grund för de koder författarna gemensamt fick fram. Koderna låg sedan till grund för 

de subkategorier och kategorier som fick ligga till grund för resultatet. 

I flera av de kvantitativa artiklarna återfanns skattningsskalor som använts för att mäta 

graden av posttraumatisk stress, skalorna var IES, PSS och HADS. De här skalorna har 
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vi även tagit fram och tittat på. Att skalorna funnits i flera olika studier i olika delar 

världen tycker vi styrker deras trovärdighet och användbarhet. Vi har valt att redovisa 

både kvalitativa och kvantitativa data tillsammans eftersom data i tabellerna i de 

kvantitativa artiklarna även finns redovisad i text enligt vad som rekommenderas av 

Forsberg & Wengström (2013). 

4.2.1 Kategorier 

Efter genomläsningen av artiklarna återfanns följande kategorier som vi valde att arbeta 

vidare med: Information och tidigare kunskap, delaktighet- att få vara närvarande och 

psykisk påverkan - kopplat till självskattningsskalorna i de kvantitativa artiklarna. 

 

Tabell 1 

Exempel på analys från utsaga till kategori  

Utsaga Översatt mening Koder Subkategori Kategori 

I wouldn´t want 

my loved one to 

die with strangers 

Jag skulle inte 

vilja att min 

älskade dog 

omgiven av 

främlingar 

 Funderingar Skuldkänsla 

Samvete 

Psykisk 

påverkan 

We see stuff like 

this on TV- it`s not 

such a shock for 

people. Families 

will know if they 

can handle it 

Vi ser sådan här 

saker på TV- det 

är inte så 

chockande för 

människor. 

Familjerna vet 

själva om de kan 

hantera det. 

autonomi Erfarenheter 

Tilltro till sin 

egen förmåga 

Information 

och tidigare 

kunskap 

I would have less 

guilt to cope with if 

I had been there 

Jag skulle ha haft 

mindre 

skuldkänslor att 

hantera om jag 

hade varit där 

skuld Upplevelse Delaktighet- 

Att få vara 

närvarande 

… lay her down 

and what to do, try 

to massage and 

blow in the mouth 

and something like 

that, which i have 

no knowledge of 

and have never 

done before. So I 

felt insecure and 

tried my best 

… lägg henne ner, 

vad jag skulle 

göra, försök att 

göra 

kompressioner 

och blås i hennes 

mun eller något 

liknande, sån´t jag 

inte hade någon 

kunskap om och 

hade aldrig gjort 

Osäkerhet Erfarenhet 

tvivel 

Information 

och tidigare 

kunskap 
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förut. Så jag 

kände mig osäker 

men gjorde mitt 

bästa 

I could not see 

what was 

happening 

inside…. I wished 

someone could tell 

me what was 

happening and my 

mother´s condition. 

I didn´t want her to 

be left alone… 

Jag kunde inte se 

vad som hände 

därinne…. Jag 

önskade att någon 

hade berättat för 

mig vad som 

hände och min 

mammas tillstånd. 

Jag ville inte att 

hon skulle bli 

lämnad ensam 

Oro Rädsla/ 

Känsla av att 

vara 

utestängd 

Delaktighet 

att få vara 

närvarande 

 

 

5 Resultat 
Resultatet av denna litteraturstudie är baserat på artiklar som belyser anhörigas 

upplevelser av att vara närvarande vid HLR. Analysen ledde fram till följande 

kategorier, Delaktighet- att få vara närvarande, Information och tidigare kunskap samt 

psykisk påverkan. Kategorierna grundar sig på följande subkategorier, rädsla, 

upplevelse, skuldkänsla, erfarenhet, tvivel, samvete, påverkan, tilltro till sin egen 

förmåga, känslan av att vara utestängd.  

 

5.1 Delaktighet- att få vara närvarande 

I de studier som lästs var det viktigt för de anhöriga att själva få välja om det ville vara 

närvarande då deras anhörig återupplivades. Enligt Meyers et al (2004) angav 97.5% av 

de tillfrågade familjemedlemmarna att de ansåg att det var deras rättighet att vara 

närvarande under återupplivning och de som varit närvarande vid återupplivning skulle 

absolut välja att vara med om de skulle få välja igen. Även Robinson et al (1998) kunde 

visa att de anhöriga som valt att vara närvarade var nöjda med att få ha varit nära sin 

anhörig. De anhöriga upplevde att deras sorgearbete hade underlättats av att de fått vara 

med och delat den sista stunden tillsammans med sin nära.  Meyers et al (1998) visar att 

80% av de tillfrågade önskar att få vara närvarande vid återupplivning. De beskriver 

vidare att familjerna i studien upplevde att de underlättade för deras anhöriga att ”våga 

släppa taget” och tillåta sig att dö eftersom de visste att familjen fanns där tillsammans 
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med dem. Flera av familjerna i studien ansåg att även om deras nära anhörig inte var vid 

medvetande så kände denne att familjen fanns i rummet och de upplevde att känslan av 

närvaro gav dem ro. I en studie av Hung och Pang (2010) gav de anhöriga uttryck för att 

den största stressen och oron uppkom när de inte fick vara hos sin anhörig. En anhörig i 

studien uppger att hen trodde att både den anhörige och patienten hade mått bättre 

psykiskt om den anhörige hade fått vara med. Samma person uttryckte även att om jag 

blir erbjuden att vara med en annan gång så ska jag absolut vara med. 

 

 Meyers et al (1998) visar även att familjerna inte upplevde själva 

återupplivningssituationen som skrämmande, de ansåg att det skulle ha varit mer 

skrämmande att inte få vara med utan bara föreställa sig vad som pågick inne i 

återupplivningsrummet. Enligt Robinson et al (1998) uppgav de anhöriga som fått vara 

med vid återupplivning att händelsen som de fått vara med om och se hade verkat 

mindre skrämmande än vad de kunnat föreställa sig om de blivit kvarlämnade i 

anhörigrummet och inte fått se hur personalen arbetade med återupplivningen. Ingen av 

de anhöriga som varit med på akutrummet hade någon kritik att rikta mot personalen 

som varit med, trots att återupplivningsförsöket inte hade lyckats. Familjemedlemmar 

som var med på akutrummet kände att deras närvaro var värdefull när det gällde att 

påminna sjukvårdspersonalen om att de faktiskt arbetade med en människa, de menade 

att deras närvaro påminde om att personen som låg i sängen hade en familj som den var 

en del av (Meyers et al,. 2004). Anhöriga upplever att det begås misstag i vården och att 

de inte riktigt kan lita på att allt går rätt till om de inte är med och ser det med egna 

ögon (Hung & Pang, 2010). 

 

 I en studie av Jabre et al (2013) ångrade 12% av de familjemedlemmar som inte varit 

närvarande vid återupplivning att de inte hade varit där. Av de familjemedlemmar som 

varit med vid återupplivning ångrade tre procent att de hade varit närvarande. Barrat och 

Wallis (1998) kunde i sin studie se att det var en större andel av de yngre anhöriga som 

uttryckte en önskan om att få närvara vid återupplivning. De såg en skillnad för 

anhöriga över 65 år jämfört med de som var yngre. Barrat och Wallis (1998) kunde även 

se en skillnad mellan hur män och kvinnors önskan om att närvara vid HLR. I deras 

studie önskade 20% fler kvinnor vara nära sina anhöriga vid återupplivning jämfört med 

de tillfrågade männen. De som deltog i interventionsgruppen i studien av Meyers et al 



  

 

15 

(2004) var även där en högre andel kvinnor som valde att vara närvarande jämfört med 

männen.   

 

5.2 Information och tidigare kunskap 

Enligt Hung och Pang (2010) var det viktigaste för anhöriga under 

återupplivningsarbetet att de fick fortlöpande information om deras närståendes tillstånd 

och vilken vård som givits till dem. Familjerna lade sina anhörigas liv i experternas 

händer och kände att de kunde lita på att allt gick rätt till och det var mindre hotfullt att 

vänta utanför rummet om deras närvaro inte var möjlig (Hung & Pang, 2010). 

 

Det dominerande resultatet i flera av studierna var att om anhöriga skulle vara 

närvarande skulle det alltid finnas en person vid deras sida som kunde förklara och 

beskriva för de anhöriga vad som hände. Meyers et al (2004) hade en intervention där 

de anhöriga som valde att vara närvarande vid återupplivning fick stöttning av en utvald 

personal som kunde guida dem genom händelsen. De kunde vara praktiska saker som    

t ex visa vart de skulle sitta i rummet eller ge dem dryck men att även kunna svara på 

frågor och ”översätta” medicinska termer. Den ansvariga personalen var även den som 

senare kontaktade de anhöriga för att se hur de mådde och hur det hade gått efter 

händelsen. De anhöriga uppskattade att den utvalde personalen underlättade för dem att 

förstå. De anhöriga upplevde inte att de hade några funderingar över det som hänt då de 

lämnade sjukhuset.  Compton el al (2009) hade även de en interventionsgrupp där en 

sköterska valde ut, erbjöd en anhörig att vara med. Sjuksköterskan fanns därefter med 

som ett stöd för de anhöriga och förklarade vad som hände på akutrummet. Den franska 

studien av Jabre et al (2014) visar även den att behovet av att ha en utvald personal vid 

anhöriges sida finns. Personen förtydligar för de anhöriga vilka riktlinjer personalen 

arbetar efter, den kan förtydliga vad som händer och svara på de anhörigas frågor under 

pågående återupplivning. 

 

I Hung och Pang (2010) framkom önskemål från familjerna om att de hade velat ha en 

person nära som kunde förklara och ge stöd till de anhöriga under återupplivningen. 

Anhöriga upplevde det förvirrande att inte veta vem som var vem i rummet, det ställdes 

frågor som de svarade på men de visste inte vem som frågade. Familjemedlemmarna 
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upplevde att de gav samma information om sin anhörig flera gånger till olika personer 

under återupplivningen (Hung & Pang, 2010). 

En svensk studie av Thorén et al (2010) beskriver hur anhöriga upplever att bevittna 

hjärtstopp i hemmet. Känslor som de anhöriga gav uttryck för var osäkerhet, rädsla och 

panik och en känsla av overklighet. De anhöriga kände ett stort stöd och trygghet i SOS-

operatörernas guidning till att våga påbörja HLR innan sjukvårdspersonal fanns på 

plats. 

 

5.3 Psykisk påverkan 

Anhöriga som stannade kvar i rummet vid återupplivning upplevde en lägre grad av 

psykisk påverkan och mindre sorg tre månader efter händelsen jämfört med de som inte 

hade varit närvarande vid återupplivning (Robinsson et al., 1998). 

Jabre et al (2013) gjorde en stor studie i Frankrike där de jämförde hur anhöriga som 

bevittnat återupplivning(interventionsgrupp) mådde jämfört med anhöriga som inte varit 

med vid återupplivning (kontrollgrupp). Undersökningen genomfördes 90 dagar efter 

händelsen. Resultatet visar att frekvensen av symtom på posttraumatisk stress var 

betydligt högre i kontrollgruppen jämfört med i interventionsgruppen. Personer i 

kontrollgruppen upplevde även en betydligt högre grad av oro än vad personerna i 

interventionsgruppen gjorde. Tre månader efter händelsen var det en högre andel av de 

som inte bevittnat återupplivning som avböjde att vara med i intervju på grund av att de 

mådde alldeles för psykiskt dåligt (Jabre et al., 2013). 

 

Thorén et al (2010) diskuterar det bortfall som fanns i deras studie. De flesta som 

avböjde att vara med i studien gjorde det på grund av att de mådde psykiskt dåligt och 

inte orkade uppröra sina känslor igen genom att prata om händelsen. De anhöriga som 

var med vid återupplivning i studien av Meyer et al (2004) uppgav att de under själva 

händelsen upplevde rädsla och att situationen just då var skrämmande men att de efteråt 

upplevde det som naturligt och stärkande. Närvaron hjälpte dem att bearbeta sorgen 

eftersom de hade varit med och sett att allt gått rätt till (Meyer et al., 2004). 
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Samma forskare som gjorde den franska studien gjorde en uppföljning ett år efter 

händelsen och fann att resultatet höll i sig. De kunde även påvisa att svår sorg var 

signifikant högre hos familjemedlemmar som inte blivit erbjudna att bevittna 

återupplivning. Det förekom depression hos de anhöriga i båda grupperna men de som 

varit i kontrollgruppen visade tecken på och skattade sin depression svårare än de i 

interventionsgruppen (Jabre et al., 2014). 

 

I två amerikanska studier utförda med några års mellanrum från ett sjukhus i ett område 

med afroamerikanska personer med låg sjukförsäkring eller ingen sjukförsäkring alls, 

jämför forskarna graden av upplevd posttraumatisk stress och depression mellan de som 

bevittnat återupplivning och de som inte bevittnat återupplivning (Compton et al., 2011; 

Compton et al., 2009).  Det amerikanska resultatet talar emot de övriga studiernas 

resultat som finns med i litteraturstudien. De amerikanska författarna visar att det 

generellt var en hög andel depression och symtom på posttraumatiskstress bland 

familjemedlemmarna under sorgearbetet. Forskarna kunde däremot inte urskilja någon 

skillnad i symtom mellan de som bevittnat återupplivning eller inte. 

 

Compton el al (2009) har tittat på återupplivningsförsök utanför sjukhus och såg att de 

familjemedlemmar som bevittnat återupplivning mådde sämre och uppvisade dubbelt så 

hög grad av post traumatisk stress jämfört med de som inte varit närvarande. 

Undersökningen gjordes en månad efter händelsen. Enligt Zimmerli et al (2014) mådde 

anhöriga till patienter som överlevt återupplivningen men avlidit några dagar efter 

sämre jämfört med de anhöriga som fått ett avslut i direkt anslutning till 

återupplivningen. Zimmerli et al. (2014) nämner att patienter som överlever HLR får 

hypotermibehandling och hålls nedsövda i efterförloppet. Oron för att patienten inte ska 

överleva gör framtiden oviss, vilket leder till högre stress och illabefinnade hos de 

anhöriga och ett förlängt sorgearbete när patienten sedan avlider (Zimmerli et al,. 2014). 

Enligt Meyer et al (2004) upplevde familjemedlemmarna som bevittnat återupplivning 

en minskad oro, en större säkerhet i att förstå vad som hänt och en lindring i 

sorgearbetet. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som använts i det här arbetet är en litteraturstudie. En litteraturstudie är en 

skriven sammanfattning av redan gjord forskning för att finna ett svar på sin 

problemformulering. Forskning som inte stödjer din problemformulering får inte 

exkluderas och motstridiga resultat ska diskuteras. En litteraturstudie ska hållas så 

objektiv som möjligt (Polit och Beck, 2012). 

Till det syfte vi valt passar metoden bra i relation till den tidsåtgång just det här arbetet 

hade. Den här litteraturstudien skulle kunna ligga till grund för vidare forskning inom 

ämnet då vi kan designa en egen studie och undersöka hur det ser ut på just vår 

arbetsplats. 

Artiklar till litteraturstudien hittades genom sökningar i tre olika databaser. De databaser 

som använts har olika inriktningar, vilket kan resultera i en bredd och högre giltighet i 

det slutliga arbetet. Vid sökningarna i de olika databaserna användes rekommenderade 

sökord och dessa användes i olika kombinationer för att få så exakta träffar som möjligt. 

För att hitta artiklar utformades inklusions och exklusions- kriterier för de artiklar som 

skulle ingå i arbetet. Artiklarna skulle vara skriva på engelska eller svenska. Vi är 

medvetna om att vi kan ha uteslutit relevanta artiklar genom att välja bort andra språk. 

Våra bristande kunskaper i andra språk och tron att översättningsprogram inte är 

tillförlitliga gjorde att vi fick lämna dem. De översättningar vi gjort från engelska till 

svenska kan ha påverkat resultatet i den mån att feltolkningar kan förekomma vid 

översättning. 

Till en början hade författarna tänkt att ha med artiklar skrivna mellan 2005-2015 men 

då urvalet inte var så stort mellan dessa år valde vi att inkludera äldre artiklar som vi 

tyckte var relevanta för det syfte som valts. De artiklar som ligger till grund för studien 

är både kvalitativa och kvantitativa. Att inkludera både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar ger ett djup och en ökad trovärdighet åt arbetet enligt Forsberg och Wengström 

(2013), Henricson (2012). 

 

Vi valde att ha hjälpfunktionen Peer Reviewed vid sökningen då den fanns tillgänglig, 

vilket kan vara en hjälp i urvalet av vetenskapliga artiklar. Vi vet dock att 
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hjälpfunktionen inte är helt tillförlitlig utan att en kompletterande, systematisk 

granskning är nödvändig. Vi har inte använts oss av Ulrich´s webb eftersom vi 

upptäckte att den möjligheten fanns efter att vi avslutat vår artikelsökning. Vi har inte 

gjort några kompletterande sökningar efter att vi fick reda på att Ulrich´s webb 

existerade, då det bara är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga tidsskrifter. 

Artiklarna är granskade med hjälp av samma mallar av båda författarna och en 

diskussion kring artiklarnas trovärdighet och innehåll har förts fortlöpande under 

arbetets gång. De artiklar där otydligheter och tveksamheter förekommit har exkluderats 

helt eller använts i studiens bakgrund. De artiklar som använts i arbetet är från olika 

delar av världen, både Nordamerika, Europa och Asien finns representerade, vilket kan 

tillföra en bredd till arbetet.  

 

I resultatet har vi valt att ha med en artikel som hade låg relevans enligt bedömningen. 

Det är ett medvetet val att låta den artikeln vara med eftersom vi ansåg att 

innehållsmässigt kunde den tillföra viktig fakta, samt styrka fakta från andra artiklar till 

vårt resultat även om den utförts på en liten population, på grund av stort bortfall.  

 

Sökningarna till den här litteraturstudien gjorde i början av 2015 och arbetet blev inte 

färdigt förrän i slutet av samma år, vilket kan ha medfört att vi gått miste om den allra 

senaste forskningen. 

 

Författarna arbetar som sjuksköterskor på en akutmottagning, vilket omedvetet kan ha 

färgat sättet att söka, granska, värdera och inkludera artiklar till arbetet. Vi har försökt 

att hålla oss objektiva till materialet. Vår förförståelse kan även ha påverkat vårt sätt att 

formulera sökord och genomföra databassökningar. I efterhand ser vi en brist i att vi 

inte hade hjälp av en bibliotekarie då sökningarna genomfördes. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa anhörigas upplevelse under pågående HLR inom 

akutsjukvården. Vårt resultat bygger på tre kategorier: delaktighet- att få vara 

närvarande, information och tidigare kunskap samt psykisk påverkan. Med hjälp av 
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artiklar kom vi fram till att de flesta anhöriga vill vara närvarande under HLR. Beroende 

vad man har med sig i bagaget hanterar vi sorgen på olika sätt. Hung och Pang (2010) 

beskrev stressen av bristande information om patienten avgörande till beslutet att vilja 

närvara. Enligt Antonovskys teori om KASAM kan de anhöriga i det här fallet få hjälp 

att få en högre begriplighet i det som sker genom att de få den information de behöver 

för att kunna förstå och värdera och hantera händelsen. Många tror att de inte får 

närvara i rummet under HLR eller att det skulle upplevas som om de var i vägen för 

personalen i deras arbete. Där har vi som personal en viktig roll att anhöriga ska bli 

erbjudna att vara med. Enligt lagar och regler vi har att arbeta efter i sjukvården är det 

de anhörigas rätt att få närvara i vården kring patienten. Personalen kan stärka de 

anhörigas känsla av sammanhang och öka deras förmåga att hantera sin sorg. I samband 

med dödsfallet kan det vara värdefullt för dem att ha fått vara med och se hur 

personalen arbetat med den anhörige, fått förklarat för sig vad som hänt och fått 

möjlighet till att ta ett lugnt farväl med stöd av personalen.  

 

Anhöriga i en återupplivningssituation är i behov av att få så fullständig information 

som möjligt och de önskar oftast få vara i närheten av den sjuke även vid 

återupplivning. Anhöriga behöver försäkras om att sjukvården gjort allt de kunnat för 

den sjuke (Grimby, 2007, Gurkan& Sedat 2006,Boucher, 2010). Enligt Wagner (2004) 

vill anhöriga veta vad som pågår. De känner att de lägger hela sin tilltro till att 

vårdpersonalen ska hantera situationen rätt och göra det som förväntas av dem i deras 

profession. De anhörigas fantasier är oftast mer skrämmande än vad verkligheten kan 

vara (Norton et al,.2010). Många anhöriga har en uppfattning om hur döden och 

återupplivning kan se ut, en del har sett skrämmande scener på TV och förväntar sig en 

otäck upplevelse med blod och tekniska apparater, medan återupplivning i verkligheten 

kan vara ganska lugn och strukturerad. De anhöriga som finns med på akutrummet eller 

som väntar utanför har alla olika strategier för att klara av att hantera situationen de 

ställs inför. Enligt Antonovskys (2005) teori om en människa med känslan av 

sammanhang kommer de personer som närvarar vid pågående HLR reagera på olika 

sätt. Personer med låg KASAM har svårare att klara av att hantera en sorg, de kan se sig 

som offer för situationen och inte se sin egen del i att kunna påverka vad som hänt eller 

de känslor som sorgen väcker hos dem. En person med hög KASAM har lättare att hitta 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i det kaos sorgen eller händelsen ger dem. 
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Vårdpersonalen kan genom att informera, låta anhöriga vara med och involvera dem ge 

dem en högre begriplighet för vad som händer. Med en högre begriplighet för 

situationen kan den framtida oron och psykosociala påverkan minskas. 

 

Den stödperson som nämndes i många studier kan ses som en guide för de anhöriga. 

Stödpersonen hjälpte de anhöriga att sortera och förklara de stimuli som de utsattes för 

och kunde på det sättet stärka de anhörigas känsla av hanterbarhet i situationen. 

De anhöriga kände att de inte hade så mycket frågor efter händelsen då de fått svar på 

det mesta och detta hjälpte dem i sorgearbetet. Kontinuerlig information om vad som 

händer i återupplivningsrummet är viktigt för anhöriga vare sig anhöriga är med i 

rummet eller inte.  De anhöriga som hade varit närvarande vid HLR och haft en 

stödperson vid sin sida visade en högre grad av psykosocial hälsa efter händelsen, 

medan de anhöriga som lämnats utanför och inte fått någon förklaring kring vad som 

hänt upplevde en sämre psykosocial hälsa efter händelsen. Anmärkningsvärt var att 

enligt Compton et al (2011) hade de anhöriga som deltagit i deras studie och som haft 

en stödperson vid sin sida ingen märkbart bättre psykosocial hälsa efter händelsen. Vi 

funderar kring om populationen som studien utförts på kan ha spelat in. De anhöriga i 

studien kom från ett område med låg status och fattigdom och de flesta kvinnor i studien 

hade ett dåligt socialt stöd. Studien var gjord i USA och där är sjukvården inte fullt 

jämförbar med t ex sjukvården i Sverige eftersom man i USA betalar sig till bättre 

sjukvård genom att ha bra sjukvårdsförsäkringar, vilket de anhöriga i Compton et al 

(2009,2011) studie inte hade möjlighet till. En möjlig förklaring kan vara att en person 

som lever i fattigdom, arbetslöshet och har få personliga relationer har många stressorer 

samtidigt och kan därför ha svårare att klara av den ytterligare stress som ett dödsfall 

innebär. Stressorerna se oövervinnliga och personen har inte förmåga att förvandla kaos 

till ordning, vilket medför en låg KASAM. 

 

Oro och symtom på psykosocial ohälsa var betydligt högre hos personer som inte varit 

med under återupplivningen (Robinsson et al.1998, Jabre at al, 2013) Stressen att inte 

veta eller förstå kan vara något som förföljer en anhörig och försvårar sorgearbetet.  
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Vi ser genomgående i de interventioner som gjorts att forskarna väljer att kontakta de 

anhöriga 90 dagar eller tre månader efter händelsen. De skalor som använts vid 

undersökningarna visar hur hög grad av posttraumatisk stress personen har. Den stress 

som finns kvar efter 90 dagar ska vara hanterbar för att inte övergå till ett 

posttraumatiskt stressyndrom. 

 

Många anhöriga har en kunskap om HLR sedan tidigare de kan ha fått utbildning i B-

HLR och hjärtstartare finns utplacerade på olika platser ute i samhället.  I och med att 

befolkningen fått mer utbildning kanske fler påbörjar HLR än tidigare och därför vill 

vara med hela vägen även då sjukvården tar över. 

 

Interventionen i flera av de studier vi läst innebar att de anhöriga hade en stödperson 

som fanns vid deras sida genom återupplivningen. Vårt resultat bygger på studier från 

olika delar av världen, här i Sverige finns det sjukhus där man utarbetat material för att 

kunna ta hand om anhöriga på ett strukturerat sätt.  Arbetssättet kan vara allt från att 

bara vara i rummet, ge ett glas saft eller informera om tillstånd och svara på frågor. När 

den anhörige lämnar sjukhuset får den med sig information och visitkort med 

stödpersonens namn och bild. Stödpersonen ringer upp till den anhörige efter två veckor 

och har ett samtal efter en strukturerad mall och efter tre månader tas en ny kontakt. 

Anhöriga som fått information och struktur enligt modellen upplevde att det var bra, de 

kände sig inte bortglömda (Grimby, 2007). Enligt Norton et al (2010) är 

kommunikation den viktigaste nyckeln till en god relation med anhöriga på en 

akutmottagning. Norton et al (2010) menar vidare att sjuksköterskor på en 

akutmottagning kan underlätta för sörjande anhöriga genom att låta dem få uttrycka sin 

sorg, få svar på sina frågor och få möjlighet att få ta ett fint farväl till sin avlidne 

anhörig.  

 

På akutmottagningen där vi arbetar finns inte som vi ser det möjlighet att avsätta 

personal som kan vara en stödperson dygnets alla timmar. Nattetid är vi väldigt få i 

personalen och vid ett hjärtstopp krävs att alla de här personerna är med och arbetar 

aktivt med HLR på patienten. Stödpersonen på akutmottagningen skulle övrig tid kunna 

vara vem som helst av personalen som fått specifik utbildning i att ta hand om anhöriga. 
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7 Slutsats 

De flesta anhöriga önskar vara med och se vad som händer och att det ställer krav på 

sjukvården att låta dem vara det. Resultatet visade att de flesta anhöriga som fick vara 

med mådde bättre och hanterade sin sorg bättre. Det fanns heller inget som tydde på att 

de anhöriga klandrade vården om återupplivningen inte lyckades, bara de hade fått vara 

med och se att det mesta möjliga gjorts för deras anhörig. Vi menar att vi som arbetar 

inom sjukvården är beroende av struktur i det akuta skedet och därför är alla former av 

checklistor välkomna, även i arbetet med att möta anhöriga. Checklistan kan vara ett 

stöd så att inget glöms eller tappas bort. Vi tror att genom struktur kommer vi att våga 

mer när det gäller att bjuda in de anhöriga i vården. Struktur i en HLR-situation gör 

också att personalen vet sin roll och vad som förväntas av dem, vilket i sin tur ger en 

lugnare och mer professionell miljö. 

 

Med detta som bakgrund blir vår reflektion att vi inom sjukvården med enkla medel kan 

nå en stor vinst i att anhöriga får en bättre psykisk hälsa. Vi kan genom att ha ett 

strukturerat arbetssätt, där en utvald person med ett förarbetat material följer den 

anhörige bidra till att stödpersonen känner sig trygg i sin roll. Om stödpersonen känner 

sig säker i sin roll blir rädslan för att bjuda in anhöriga mindre och förutsättningen för 

ett avslut där de anhöriga kan känna sig delaktiga större. 

 

7.1 Vidare forskning inom ämnet 

Vid datainsamlingen upplevde vi att många artiklar fokuserar på vårdpersonalens 

upplevelser medan det finns få som beskriver hur anhöriga upplever närvaro vid HLR. 

Detta tycker vi styrker att vidare forskning inom ämnet behövs. I de befintliga studier 

som finns är ofta samma forskarnamn återkommande. Anledningen till att anhörigas 

upplevelser inte uppmärksammats kan möjligtvis bero på okunskap och rädsla för att 

prata kring själva händelsen. Det kräver mycket av den forskare som ska möta anhöriga 

och som riskerar att röra upp deras känslor igen. Forskaren måste ha en väl förankrad 

etisk syn på vad dennes resultat ska tillföra det kliniska arbetet. 
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därefter kontaktade och tillfrågade 

om intervju. Stort bortfall 36 

kontaktades och endast 15 deltog 

De anhöriga som redan innan 

hade lärt sig HLR och de som 

fick handledning via SOS-

operatör kände sig säkrare 

och mer trygga i situationen 

och de upplevde dessutom att 

de mådde bättre efteråt. 

Hög 

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 

experiece of family 

memebers, nurses 

and physicians 

Att undersöka fördelar, problem, 

attityder hos familj och vårdpersonal 

vid invasiva ingreppp och HLR 

Deskriptiv, kvalitativ och 

kvantitativ. 

39 familjer och 96 vårdpersonal. 

Intervjuer genomfördes samt 

självskattning på skalor. 

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 



  

 

 

Meyers TA, Eichhorn 

D J, Guzetta C E/ 

USA/1998 

Journal of 

Emergency Nursing 

Do families want to 

be present during 

CPR? A 

retrospective Survey 

Att beskriva familjens föreställningar 

och behov av att vara med då en nära 

anhörig avlider. 

Kvalitativ metod. 25 

familjemedlemmar som nyligen (8 

veckor till 15 månader sedan) haft 

en anhörig som avlidit blev 

uppringda och intervjuade angående 

sina behov, föreställningar och oro 

kopplade till möjligheten att vara 

med vid HLR 

De som varit med var nöjda, 

de ansåg att deras anhörig inte 

skulle dö ensam tillsammans 

med främlingar. De ville se 

att man gjort allt man kunnat 

från sjukvårdens håll. 

Medel 

Zimmerli M, Yisljar 

K, Balestra GM, 

Langewitz W, Marsch 

S, Hunizker 

S/Schweiz/ 2014 

Resuscitation 

Prevalence and risk 

factors for post-

traumatic stress 

disorder in relatives 

of out-of-hospital 

cardiac arrest 

patients 

Att studera frekvensen PTSD och 

kartlägga vilka riskfaktorer det fanns 

för att utveckla det hos anhöriga till 

personer som IVA-vårdats 

Kvantitaiv.101 vuxna anhöriga till 

personer som fått IVA-vård och 

livsuppehållande behandling fick 

skatta sig på IES-skalan. De 

anhöriga intervjuades också 

40% av de anhöriga visade 

upp symtom på PTSD. 

Kvinnor visade i högre grad 

tecken på PTSD, samt 

personer med tidigare 

depression eller upplevelsen 

av vården varit otillräcklig. 

 

Hög 

Jabre P, Tazarourte K, 

Azoulay E, Borron S 

W, Belpomme V, 

Jacob L et al./ 

Frankrike/ 2014 

Invasive Care 

Medicine 

Offering the 

opportunity for 

family to be 

prersent during 

cardiopulmonary 

resuscitation 1-year 

assessment 

  Kvantitativ metod.Samma urval(då 

570, nu 408) som vid den tidigare 

studien (Jabre & Belpomme) men 

nu görs ytterligare en mätning för 

att se hur utfallet är efter ett år. 

Strukturerad telefonintervju med 

utvärdering enligt IES, HADS och 

ICG 

 Hög 



  

 

 

Hung M S Y, Pang S 

M  

C/ Hong Kong/ 2010 

Journal of 

Advanced Nursing 

Family Presence 

preference when 

patients are 

receiving 

resuscitation in an 

accident and 

Emergency 

departement 

Att belysa anhörigas syn på  att närvara 

under återupplivning på en akutmott, 

när den anhörige överlever. 

Kvalitativ 

18 anhöriga intervjuas. Ny intervju 

efter 3 månader för att kontrollera 

att de fått rätt resultat. 

Ingen av de intervjuade hade 

varit närvarande under själva 

återupplivningen. 5 personer 

gick in till sin anhörig direkt 

efter återupplivningen. 

Majoriteten av de tillfrågade 

hade velat närvara vid 

återupplivning om möjlighet 

hade givits. 

Medel 

Barratt F, Wallis D N 

/ Storbritannien/ 1998 

Journal of Accident 

and Emergency 

medicine 

Realtives in 

resuscitation room: 

Their point of view 

Att undersöka om sörjande anhöriga 

hade önskat vara närvarande vid 

pågående HLR på deras avlidna 

anhöriga. Deras tidigare erfarenheter 

och kunskap om vad som ingår I HLR. 

Kvalitativ intervju och enkät. 78 

anhöriga till avlidna. 35 personer 

svarade på enkäten. 

15 personer hade önskat att få 

närvara vid HLR. 4 personer 

hade blivit tillfrågade.26 hade 

inte fått frågan, 5 kom till 

sjukhus efter att patienten 

hade avlidit. 

Låg 

 

 

 

 



  

 

 

 


