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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjukdom och ohälsa kan orsaka påfrestningar och innebära en omställning för hela 

familjen, detta blir tydligt då en familjemedlem genomgår återupplivningsförsök. Antalet 

närstående som önskar närvara vid återupplivningsförsök har ökat, det är därför av stor vikt att 

möta familjers behov vid återupplivningsförsöket. Samtidigt upplever sjuksköterskor att de 

inte har kompetens nog eller adekvat utbildning för att göra det. Syfte: Syftet med studien är 

att beskriva upplevelser av närståendes närvaro vid återupplivningsförsök ur dels 

sjukvårdspersonals och dels närståendes perspektiv. Metod: En litteraturstudie gjordes på 15 

vetenskapliga studier med kvalitativ, kvantitativ och mixad ansats. Resultat: I resultatet 

framkom att närstående och vårdpersonal upplevde att möjligheten att närvara gav tillfälle att ta 

farväl på ett värdigt sätt. Vårdpersonal kände sig ansvariga för både patient och familj, men 

vården av familjen var lägre prioriterat än vården av patienten i den akuta situationen. Både 

vårdpersonal och närstående upplevde att närstående var delaktiga i vården av patienten genom 

att ha rollen som informatör, att stötta och trösta patienten, eller att medverka vid beslutsfattning. 

Närståendes närvaro distraherar vårdpersonalen på olika sätt. I de studier som presenterade 

negativa upplevelser framgick dels att det saknades riktlinjer och dels att personalen var 

underbemannade. Slutsats: Det finns många faktorer som påverkar både vårdpersonals och 

närståendes upplevelser av närståendes närvaro vid återupplivningsförsök, bland annat 

vårdpersonalens erfarenhet och kompetens. Närstående bör få möjligheten att närvara om 

resurserna tillåter det.  Klinisk relevans: Ökad förståelse för vilka faktorer som styr 

omhändertagandet av närstående i den akuta situationen, kan göra sjuksköterskan bättre 

förberedd inför dessa situationer. Nyckelord: Familjefokuserad omvårdnad, närstående, 

återupplivningsförsök, upplevelser. 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Disease and illness can cause stress and lead to a change for the whole family; 

this becomes evident when a family member is undergoing resuscitation attempts. The number 

of relatives who wish to be present during resuscitation has increased; it is therefore important to 

meet the needs of families during resuscitation. At the same time nurses experience that they are 

not competent enough or have adequate training to do so. Objective: The aim of this study is to 

describe the experiences of family presence during resuscitation from both health professionals 

and also relatives’ perspective. Method: A literature review was done on 15 scientific articles 

with qualitative, quantitative and mixed approach. Results: The results revealed that relatives 

and healthcare professionals felt that the opportunity to attend provided the opportunity to say 

goodbye in a dignified manner. Healthcare professionals felt responsible for both patient and 

family, but the care of the family had lower priority than the care of the patient in the acute 

situation. Both healthcare professionals and relatives’ experiences showed that relatives were 

involved in the care of the patient by having the role as an informant, to support and comfort the 

patient, or to participate in decision making. Family presence distracts medical staff in various 

ways. In the studies that presented negative experiences it appeared partly because of lack of 

guidelines and the fact that the healthcare professionals were understaffed. Conclusion: There 

are many variables that influence both health professionals and relatives experiences of family 

presence during resuscitation, including health professionals' experience and expertise. Relatives 

should have the opportunity to attend if resources allow. Clinical relevance: Increased 

understanding of the variables that determine the care of relatives in the acute situation, can 

prepare the nurse for these situations. Keywords: Family centered care, relatives, resuscitation 

attempts, experiences.   
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INLEDNING 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom akutsjukvård observerade vi hur vårdpersonalen 

bemötte och vårdade akut sjuka och skadade personer och dess närstående. Vi upplevde att det 

är viktigt att vårda den sjuke, men också att tillgodose närståendes behov i det akuta 

omhändertagandet.  

 

Hjärtstopp kommer ofta som en blixt från klar himmel och är en traumatisk upplevelse inte bara 

för patienten utan även för närstående som eventuellt bevittnar händelsen. Det diskuteras om 

närstående ska få närvara vid återupplivningsförsök och det finns blandade åsikter om det ska 

tillåtas. Det har väckt vårt intresse att studera upplevelsen av närståendes närvaro vid vad som 

kan vara patienters sista minuter i livet. 
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BAKGRUND 

Omvårdnad 

Omvårdnad är, enligt Jakobsson och Lützén (2009), både en profession och ett akademiskt ämne 

som kan definieras på olika sätt. De beskriver fyra olika signifikativa drag: omvårdnad som 

humanvetenskap, praktisk inriktning, omsorgstradition och hälsoorientering. De menar att den 

humanvetenskapliga delen av omvårdnad ser människan som en helhet och syftar bland annat 

till att förstå enskilda patienters upplevelser av sina omvårdnadsbehov. Den praktiska 

inriktningen innebär att förstå omvårdnadsbehov och hur dessa behov lämpligast kan mötas. 

Med omsorgstradition menas att omsorg inryms i omvårdnad. Omsorg beskrivs som ett 

allmänmänskligt mönster som generellt utövas av människor i allmänhet, men även av många 

yrkesgrupper utöver sjuksköterskor. Hälsa är perspektivet som ligger till grund för 

sjuksköterskans arbete. Hälsoperspektivet används av sjuksköterskor vid betraktande av 

patienter både under sjukdomsförloppet och när det gäller hälsofrämjande och förebyggande 

åtgärder (a.a.).  

Familjefokuserad omvårdnad 

Benzein, Hagberg och Saveman (2009) beskriver att sjukdom och ohälsa kan orsaka 

påfrestningar och innebära en omställning för hela familjen. Familjefokuserad omvårdnad 

beskrivs utifrån ett antal utgångspunkter och antaganden, som exempelvis att sjukdom och 

ohälsa påverkar hela familjen, att människor påverkas av varandra och att människor oftast har 

interna och externa resurser som de inte alltid är medvetna om eller har tillgång till. Familjer 

bemöts olika, enligt Benzein et al., beroende på sjuksköterskans föreställningar om familjens 

betydelse i omvårdnaden. De menar att familj och närstående involverats som resurs för 

personal och patient i större utsträckning de senaste decennierna. Kirkevold och Ekern (2003) 

beskriver att familjefokuserad omvårdnad är något som mer och mer uppmärksammas vid 

allvarlig sjukdom hos vuxna eller vid akut sjukdom hos barn och ungdomar. De beskriver att 

vårdpersonalens insatser för familjen vid dödsfall har en avgörande betydelse för deras 

förmåga att hantera sorgen (a.a.).  
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Bemötande av närstående 

Bemötandet av närstående i akuta situationer är en komplex fråga med flera aspekter som kan 

vägas mot varandra. Socialstyrelsen (2005) beskriver att en legitimerad sjuksköterska ska ha 

förmåga att bland annat kommunicera med närstående på ett respektfullt, empatiskt och lyhört 

sätt. Vidare beskrivs att legitimerad sjuksköterska bör möjliggöra optimal delaktighet i vården 

genom att ge stöd och vägledning i dialog med närstående samt informera och undervisa 

närstående och förvissa sig att denne förstår given information (a.a.). Enligt Wendover (2012) 

har antalet närstående som önskar närvara vid återupplivningsförsök ökat och 

sjukvårdspersonalen är generellt sett mer positiva till närståendes närvaro vid 

återupplivningsförsök på barn, än på vuxna. Sjuksköterskor i en studie av Mak, Chiang och 

Chui (2013) beskrev besvikelse när de misslyckades att vårda döende patienter och deras 

närstående, andra beskrev positiva känslor relaterat till sin roll (a.a.). I samma studie beskrev 

sjuksköterskor att de, flertalet gånger, stött på anhöriga som projicerat sin ilska och skyllt 

patientens död på sjuksköterskan, men att de förstått att ilskan egentligen inte var riktad mot 

dem. Även i McLaughlin, Melby och Coats (2013) studie uppgav sjuksköterskor att de fann 

det svårt att bemöta krisdrabbade familjer och att de själva behövde emotionellt stöd efteråt. 

Dock uppgav ett flertal sjuksköterskor att de inte har tillgång till emotionellt stöd på sin 

arbetsplats. I samma studie ansåg sjuksköterskor att det är av stor vikt att möta närstående 

behov vid återupplivningsförsök, dock ansåg inte alla deltagande sjuksköterskor att de hade 

tillräcklig kompetens, och endast ett fåtal upplevde att de hade adekvat utbildning för detta. 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning ger en bild av motstridiga krav från närstående och vården. Halm (2005) 

har gjort en kritisk litteraturöversikt där 28 studier, från 1987 till 2005, inkluderades, vilka 

undersökte vårdpersonals, patienters och närståendes uppfattningar och erfarenheter kring 

närståendes närvaro vid återupplivningsförsök. Halm fann att det fanns ett flertal 

kunskapsluckor, främst gällande patienters åsikter. Av de 28 studierna berörde 11 % 

patienternas åsikter (a.a.). Anledningen till att detta sällan berörs i studier är den låga andelen 

överlevande efter återupplivningsförsök (Halm, 2005; Wendover, 2012). 
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I Walkers litteraturstudie från 2008 upplevde sjukvårdspersonalen både positiva och negativa 

effekter av familjers närvaro vid återupplivningsförsök, och deras åsikter tyder på att det finns 

fler risker än fördelar. Enligt Fell (2009) råder det delade meningar bland sjukvårdspersonal 

angående familjers närvaro vid återupplivningsförsök. Samtidigt beskriver Halm (2005) att det 

finns många närstående som önskar närvara vid återupplivningsförsök och enligt Fell finns 

argument både för och emot närståendes närvaro.  

Tidigare forskning kring åsikter och attityder 

Majoriteten av den tidigare forskningen som redovisas i Halms (2005) litteraturstudie 

angående närståendes närvaro vid återupplivningsförsök berör åsikter och attityder, och 

belyser sällan erfarenheter. En opinionsundersökning av Colbert och Adler (2013) visar på att 

åsikter om närståendes närvaro vid återupplivningsförsök kan variera beroende på var i 

världen man befinner sig. I undersökningen jämfördes resultat mellan olika länder och 

världsdelar. Av 655 röster från läsare av The New England Journal of Medicine, från 62 olika 

länder, var 31 % positiva till närståendes närvaro vid återupplivningsförsök. Det enda land där 

majoriteten röstade för närståendes närvaro var Frankrike. Det finns ytterligare forskning som 

visar på skillnader mellan olika länders sjukvårdspersonals åsikter och attityder, majoriteten av 

tillfrågad sjukvårdspersonal i studier från Saudiarabien (De Beer & Moleki, 2012; Al – Mutair, 

Plummer & Copnell, 2012), Hong Kong (Leung & Chow, 2012), Trinidad och Tobago (Mahabir 

& Sammy, 2012), Turkiet (Demir, 2008) och Israel (Itzhaki, Bar‐Tal & Barnoy, 2012) var 

negativt inställda till att närstående skulle närvara vid återupplivningsförsök. I studier utförda i 

Canada (Fallis, McClement & Pereira, 2007) och USA (Lederman & Wacht, 2014) var en 

övervägande del av de tillfrågade positiva till närståendes närvaro. I Fallis’ et al. studie stödde 

92 % av de 450 som blivit tillfrågade att närstående skulle ha möjligheten att närvara, medan 

82% av de 144 deltagarna i Demirs studie inte tyckte att närstående skulle ha den möjligheten. 

Både Al-Mutair et al. och Demir skriver att deltagares attityder kan ha påverkats av kulturella 

och religiösa värderingar. Moons och Norekvål (2008) har belyst att sjuksköterskor från Irland 

och Storbritannien är mer positiva till närståendes närvaro vid återupplivningsförsök, än 

sjuksköterskor från det europeiska fastlandet. 
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Riktlinjer 

Svenska läkarsällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-

lungräddning (2013) har gett ut etiska riktlinjer gällande hjärt-lungräddning. De föreslår att 

närstående bör få möjlighet att närvara under pågående återupplivningsförsök, så länge som 

detta inte påverkar patientens behandling negativt. Dessutom är det viktigt att personal avsätts 

för att ta hand om de närstående, samt informera om händelseförloppet. Vid avbrutet 

återupplivningsförsök är det viktigt att varken personal eller närstående tvivlar på att 

vårdpersonalen gjort vad de kan för att rädda patienten. Vid behov kan kontakt förmedlas till 

närstående, angående ytterligare stöd än det som erhållits av vederbörande vårdpersonal (a.a.). 

Även olika europeiska sjuksköterskeföreningar har gjort ett gemensamt ställningstagande till 

närståendes närvaro vid återupplivningsförsök (Fulbrook et al., 2007; Moons & Norekvål, 

2008). De uppger att det är varje patients rätt att få ha närstående närvarande vid återupplivning 

och att de därför bör tillfrågas om de önskar närvara. Om närstående önskar närvara ska någon 

ur personalstyrkan utses som stödperson för dem. Efter att närstående bevittnat 

återupplivningsförsök bör de erbjudas stödsamtal, och all personal bör få tillfälle att medverka 

vid ”debriefing”. De föreslår även att närståendes närvaro vid återupplivningsförsök ska ingå i 

HLR-utbildning samt att lokala riktlinjer fastställs (a.a.). 

 

I en studie av Mian, Warchal, Whitney, Fitzmaurice och Tancredi (2007) jämfördes 

sjuksköterskor och läkares attityder till närståendes närvaro vid återupplivningsförsök, före och 

efter ett tillämpat program med riktlinjer som tillät närstående att närvara. Resultatet visade att 

sjuksköterskor hade mer positiva attityder efter än före programmet. MacLean et al. (2003) 

undersökte sjuksköterskors preferenser angående riktlinjer rörande närståendes närvaro vid 

återupplivningsförsök. Resultaten visade på att ett fåtal verksamheter hade skriftliga riktlinjer, 

men att ett flertal sjuksköterskor önskade sådana. Andra sjuksköterskor uppgav att de föredrog 

att det inte fanns några skriftliga riktlinjer (a.a.). 
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Teoretisk referensram 

Patricia Benners (1993) teori ”Från novis till expert” används i denna studie som teoretisk 

referensram, tillsammans med familjefokuserad omvårdnad som centralt begrepp. 

Referensramen har enligt Benner (1993) sitt ursprung från Dreyfusmodellen, som antar att 

elever som förvärvar och utvecklar en färdighet genomgår fem olika stadier: novis, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Benner beskriver hur modellen kan tillämpas på 

omvårdnad. I det första stadiet, novis, är nybörjarens beteende begränsat, stelt och regelstyrt, 

eftersom erfarenhet saknas inom den kliniska miljön. Andra stadiet, avancerad nybörjare, 

innebär att sjuksköterskan har upplevt ett tillräckligt antal verkliga situationer för att kunna 

urskilja återkommande betydelsefulla aspekter av en situation, och kan nätt och jämt uppvisa 

godtagbara prestationer. Det tredje stadiet, kompetent, kännetecknas av att sjuksköterskans 

möjlighet att behärska situationen och klara av oförutsedda händelser utvecklas, men den 

skickliga sjuksköterskans snabbhet saknas. Det fjärde stadiet, skicklig, utmärks av att 

sjuksköterskan känner igen helhetssituationer med hjälp av erfarenhetsbaserad förmåga, och kan 

på grund av detta dra engagerade och förnuftiga slutsatser i takt med förändringar i patientens 

behov. I femte stadiet arbetar expertsjuksköterskan med en djup förståelse av helhetssituationen 

och kan intuitivt uppfatta situationer. Expertsjuksköterskan kan med sin långa erfarenhet lösa 

problem utan att slösa tid på resultatlösa åtgärder (a.a.). Benner, Hooper-Kyriakidis och 

Stannard (2011) beskriver att sjuksköterskor som är experter på familjefokuserad omvårdnad, 

vårdar familjen som en förlängning av patienten. De beskriver att förmedlandet av denna nivå av 

uppmärksamhet till familjen kan vara utmanande, framförallt på grund av de höga kraven som 

ställs på vården idag. Det finns tre primära sätt för en expert på familjefokuserad omvårdnad att 

vårda familjen på: försäkra sig om att familjen kan vara med patienten, förse familjen med 

information och stöd, samt att uppmuntra familjen till medverkan i vårdande aktiviteter. Syftet 

med familjefokuserad omvårdnad varierar beroende på situationen samt på sjuksköterskans och 

familjens inställning. De vanor, metoder, farhågor och färdigheter som sjuksköterskan har med 

sig till situationen definierar sjuksköterskans inställning till familjen (a.a.).  
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Regler Begränsad 

Figur 1. Från novis till expert, författarnas tolkning utifrån Benner (1993). 

Begreppsdefinitioner 

Närstående som begrepp 

Med begreppet närstående avses i första hand familjen eller annan nära anhörig, det kan till 

exempel röra sig om partner, barn, föräldrar, syskon eller vänner.  

 

Återupplivning 

I denna studie definieras återupplivning som de åtgärder som vidtas för att återställa 

blodcirkulation och andning vid hjärtstopp, trauma eller andra svåra sjukdomstillstånd. 

 

Sjukvårdspersonal 

Sjukvårdspersonal innefattar i denna studie olika kompetenser som vårdar patient eller 

närstående vid återupplivningsförsök. Det kan vara sjuksköterskor, ambulanspersonal, 

sjukhuspräster eller läkare. 

PROBLEMFORMULERING 

Enligt svenska och europeiska riktlinjer ska närstående få möjlighet att närvara vid 

återupplivningsförsök och i omhändertagandet av svårt sjuka och skadade patienter ingår att 

möta patienten och även dess närståendes psykologiska behov. Trots det kan sjuksköterskor, 

som tidigare nämnts, uppleva det problematiskt att bemöta närstående, dels för att de saknar 

adekvat utbildning, och dels för att de saknar kompetens för att utföra arbetsuppgifterna.  

 

Expert 

Skicklig 

Kompetent 

Avancerad nybörjare 

Novis 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelser av närståendes närvaro vid återupplivningsförsök, ur dels 

sjukvårdspersonals och dels närståendes perspektiv.  

METOD 

Design 

Litteraturstudien lyfter fram och diskuterar resultaten från 15 studier för att beskriva 

kunskapsläget kring det valda ämnesområdet. Enligt Friberg (2012) är avsikten med 

litteraturöversikter att skapa en överblick. Studien har dels en kvalitativ och dels en kvantitativ 

ansats. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att fördelen med mixade metoder, det vill 

säga att blanda kvalitativ och kvantitativ ansats, är att ett fenomen kan belysas ur olika 

perspektiv.  

Urval 

Enbart studier från 2004 – 2014 har inkluderats, för att visa den senaste forskningen inom 

området. Endast studier skrivna på språk behärskade av författarna till denna studie, det vill säga 

svenska och engelska, har inkluderats. Studien har ett globalt perspektiv då studier från åtta olika 

länder ingår. Studier med dels sjuksköterskors och dels närståendes perspektiv valdes ut. De som 

berör återupplivningsförsök av barn under 18 år har exkluderats. Studier som enbart belyser 

attityder och åsikter, och inte den levda erfarenheten, har exkluderats. Enligt Wallengren och 

Henricsson (2012) ökar en studies vetenskapliga värde om den innehåller noggranna etiska 

överväganden eller fått tillstånd av en etisk kommitté. Därför inkluderades enbart studier som 

uppfyller något av dessa kriterier. 

 

Datainsamling 

Litteratur söktes via EBSCO Discovery Service i databaserna CINAHL complete, MedLine, 

AMED, Academic Search Elite och Teacher Reference Center. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) innehåller MedLine bland annat referenser till medicin- och 

omvårdnadstidsskrifter. CINAHL är en databas som innehåller studier från engelskspråkiga 
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omvårdnadstidsskrifter som godkänts av databasen (a.a.). Kompletterande sökningar har även 

gjorts i PubMed. Enligt Willman et al. bör databassökningar kompletteras med manuell sökning 

i tidsskrifter och i studiers referenslistor. Därför har två av studierna som används i arbetet 

hämtats från Google Scholar efter att de hittats i reviewartiklars referenslistor. Vid datainsamling 

har sökord såsom Resuscitation, Family, Family Presence, Experiences, Nursing och Caring 

använts i olika kombinationer, med hjälp av booleska söktermen AND, som enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani används för att samla in så relevant litteratur som möjligt. Av samma 

anledning användes titelsökning på några av sökorden, så att dessa skulle finnas med i titeln på 

artikeln.  

 

Flera olika sökningar gjordes med ett sammanlagt sökresultat på 572 studier, vars titlar har lästs, 

54 abstracts lästes igenom och av dessa valdes 31 ut för genomläsning (Bilaga 1). Av dessa 31 

studier sorterades 16 bort för att de ej svarade på litteraturstudiens syfte. Totalt valdes 15 studier 

ut, sex kvantitativa, sex kvalitativa och tre med mixad metod (Bilaga 2).  

 

Vid kvalitetsgranskning av kvalitativa studier har ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetod” från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013) 

använts. För kvantitativa studier användes Willmans et al. (2011) ”Protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod”. Av de 15 studierna bedömdes tio vara av 

hög kvalitet och fem av medel/medelhög kvalitet (Bilaga 2). 

Dataanalys 

Till att börja med lästes studierna igenom flertalet gånger av båda författarna. Friberg (2012) 

förklarar att texterna bör läsas igenom noggrant för att få förståelse för innehåll och 

sammanhang. Sedan söktes efter likheter och skillnader i studiernas resultat, även detta enligt 

Fribergs beskrivning. I studier med mixad metod har kvalitativa respektive kvantitativa data 

sorterats ut och analyserats samt redovisats under respektive kategori, enligt Borglins (2012) 

beskrivning av parallell dataanalys. Sedan markerades de delar av resultaten som svarade på 

denna litteraturstudies syfte, och som inte enbart handlade om attityder. Vid analys av kvalitativ 

data plockades dessa delar ut, och delades in i meningsbärande enheter, som sedan bildade 

subteman. Grupper av dessa subteman bildade därefter teman.  Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) kännetecknas innehållsanalys av att systematiskt och stegvis kategorisera data för att 
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identifiera mönster och teman. De olika perspektiven (sjukvårdspersonal/närstående) 

analyserades och presenteras var för sig. Kvantitativa data redovisas enbart deskriptivt och 

visuellt. Kvantitativa och kvalitativa data redovisas var för sig, eftersom Friberg beskriver att 

kvalitativ och kvantitativ data ej kan redovisas likartat.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Författarna av denna studie har ej gjort sig ägare till någon annans data, därmed har inget plagiat 

skett. Rådata har lästs av båda författarna, och vid översättning har förändring av betydelsen i 

ursprungsdatan undvikits. Försiktighet vidtogs vid översättning för att minimera risken för 

misstolkning. Objektivitet har beaktats vid analys av data för att författarnas egna värderingar 

och åsikter ej ska påverka resultatet.  

RESULTAT 

Resultatet är baserat på 15 studier, varav sex kvantitativa, sex kvalitativa, och tre med mixad 

metod. Av studierna är sex intervju- och nio enkätstudier, varav två genomförda med RCT 

(Randomised Controlled Trial)-metodik. Studierna är från flera länder: fem av studierna är 

genomförda i USA, två i Sverige, två i Australien, två i Storbritannien, en i Tyskland, en i 

Kanada, en i Frankrike och en i Turkiet. 

Kvalitativa studier 

Vid analys av sjukvårdspersonalens upplevelser av närståendes närvaro vid 

återupplivningsförsök framkom fyra teman, med vardera två till fyra subteman. Tre teman 

skapades ur de närståendes upplevelser, av vilka två innehåller två till tre subteman. 

Kategorierna redovisas i figur 2, och de teman från de olika perspektiven som presenteras med 

liknande färger har uppvisat liknande resultat. 
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Figur 2. Upplevelser av närståendes närvaro vid återupplivningsförsök. Presentation av teman och subteman i de kvalitativa studierna.
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Sjukvårdspersonalens perspektiv 

Närstående som värdefull resurs 

Ett flertal inkluderade kvalitativa studier, med vårdpersonals perspektiv, beskrev hur närstående 

som närvarat under återupplivningsförsök på olika sätt fungerade som en värdefull resurs för 

patient och sjukvårdspersonal (James, Cottle & Hodge, 2011; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran, 2010; McClement, Fallis & Pereira, 2009; Meyers et al. 2004; Walker, 2013).  

 

Förmänskliga 

Sjukvårdspersonal beskrev att närståendes närvaro förmänskligade patienten (McClement et al., 

2009; Meyers et al. 2004). Deras närvaro gjorde att mer uppmärksamhet riktades mot patientens 

värdighet, integritet och behov av smärtlindring (Meyers et al., 2004). Närvaron påminde 

personalen om att patienten först och främst var en person som ”tillhör någon” och närståendes 

närvaro minskade objektifieringen av patienten, vilket beskrivs av en deltagare i McClements et 

al. studie ”It puts more of a face to the patient instead of trying to resuscitate the … patient, 

versus Mr. Jones and his family. The code team is reminded that the patient being resuscitated is 

someone’s mother or son or sister or spouse” (s. 236). 

 

Informatör 

Närstående beskrevs av sjukvårdspersonal som att ha rollen som informatör (Walker, 2013; 

Meyers et al. 2004). Det beskrevs som fördelaktigt att ha någon som tillhandahöll 

bakgrundsinformation och därmed kunna försäkra sig om att patientens medicinska behov och 

personliga önskemål beaktades (Walker, 2013). Sjuksköterskor och läkare uppgav att närstående 

tillhandahöll information till både personal och patient (Meyers et al. 2004). Till exempel 

observerades, vid närståendes närvaro, att närstående översatte och gav information, 

känslomässigt stöd, bad, och agerade som en talesman för familjen. Familjen fick en chans att 

hjälpa patienten under den akuta situationen och upplevelsen gav familjen styrka (a.a.).  

 

Tröst och stöd 

Närståendes närvaro ansågs av sjukvårdspersonal som viktig eftersom det gav dem möjlighet att 

beröra och ge känslomässigt stöd till patienten (Walker, 2013; James et al., 2011; McClement et 

al., 2009). Sjusköterskor beskrev att närståendes närvaro hade en lugnande effekt på atmosfären 

i återupplivningsrummet (Walker, 2013). Andra sjuksköterskor beskrev närståendes roll i 
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återupplivningsrummet som passiv och som primärt bestod av observationer. Närståendes bidrag 

respekterades eftersom att de förmedlade trygghet till patienten genom att vara med dem, prata 

med dem och hålla deras hand (a.a.).  

 

Beslut om avslut 

Sjukvårdspersonal uttryckte att närstående bidrog vid återupplivningsprocessen genom att fatta 

beslut om när återupplivningsförsöket skulle avslutas (Köberich et al, 2010). ”He [the son] 

terminated the CPR also because he knew about the unfavourable prognosis which we didn’t 

know. In this case the consultation of a relative was very helpful.” (s. 246). Andra tillfrågade 

beskrev att närvaron hjälpt närstående acceptera att återupplivningsförsöket avslutades 

(McClement et al., 2009). 

 

Upplevda fördelar för närstående 

Farväl 

Sjukvårdspersonal upplevde närståendes närvaro som en möjlighet för dem att ta farväl, släppa 

taget och ge en spirituell upplevelse relateras till döden (Meyers et al. 2004). Vissa upplevde det 

som viktigt för närstående att tillbringa tid med sin avlidna familjemedlem (James et al., 2011; 

McClement et al., 2009). ”I hope there is someone i love with me when i die and not a bunch of 

caring strangers… they are still strangers.” (McClement et al. s.235). 

 

Ökad förståelse 

Sjukvårdspersonalens upplevelse i flertalet studier beskrev hur närstående som närvarat vid 

återupplivningsförsök fick större förståelse för de livräddande insatser som utfördes (Meyers et 

al. 2004; McClement et al., 2009; Walker, 2013). Att närvara beskrevs ge närstående insikt om 

allvaret i situationen, och förbereda dem inför patientens plötsliga död (Walker, 2013). Vissa 

sjuksköterskor uppgav att närståendes förståelse minskade deras osäkerhet och oro och gav dem 

sinnesro (Meyers et al., 2004). Andra sjuksköterskor beskrev förståelsen som mycket önskvärd 

eftersom sådana insikter och slutsatser inte kunde erhållas om familjemedlemmarna fördes bort 

och lämnades att undra vad som sker eller om allt verkligen gjordes för patienten (McClement et 

al., 2009).  
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Sjukvårdspersonalens roll 

Hantera situationen 

I Walkers (2013) studie beskrevs att sjukvårdspersonalen var oberörda av närståendes närvaro. 

En kombination av personligt självförtroende inom akutsjukvård, och praktisk erfarenhet, ansågs 

ha inflytande på deras förmåga att hantera situationen (a.a.). I en annan studie förklarade 

sjuksköterskor att återupplivningsteamet ofta använder humor för att hjälpa dem hantera den 

naturliga stressen i deras arbete, vilken kan missuppfattas av de närstående (McClement et al., 

2009).  

 

Kontroll/plikt 

För att behålla kontrollen över den akuta situationen framträdde professionell dominans som 

centralt (Walker, 2013). Intresset för patientens välfärd ansågs motivera att inkräkta på 

närståendes autonomi, och en pliktkänsla för patientens bästa resulterade i att närstående blev 

förbisedda, vilket både respekterades och välkomnades av närstående (a.a.).  

 

Vårda närstående 

Sjukvårdspersonal kände sig ansvariga för både patient och familj, och var medvetna om 

behovet att välja mellan patients bästa och familjens bästa (Bremer, Dahlberg & Sandman, 

2012). Dock utföll vården av familjen alltid som andrahandsprioritering. Ambulanspersonal 

beskrev att vården sträckte sig till familjemedlemmarna först i ett senare skede, och medförde en 

delvis förändring från strukturerat och rationellt uppträdande till mer emotionellt, med känslor 

och empati. När beslut att avbryta återupplivningsförsöket togs, så använde sig personalen av en 

vårdande roll, med stor öppenhet till familjemedlemmars önskningar till följd av en rädsla för att 

vården kan upplevas som rutinmässig (a.a.).  

 

Distraktioner 

Stress 

Att närstående observerade återupplivningsförsöken upplevdes som påfrestande för 

sjukvårdspersonalen (McClement et al., 2009; Walker, 2013; Bremer et al., 2012). Dessa 

negativa känslor resulterade i att vissa sjuksköterskor motsatte sig närståendes närvaro 

(McClement et al., 2009). Sjukvårdspersonal beskrev en självmedvetenhet vid hjärt-

lungräddning med närståendes närvaro, som ökade pressen att prestera, och skapade ytterligare 
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stress (Walker, 2013). ”It’s 100 times more stressful for the staff to have relatives standing while 

you’re doing resuscitation. It’s very stressful having relatives there… That’s my experience.” (s. 

3). När återupplivningsförsöket inte lyckades, och döden var oundviklig, upplevdes känslor av 

ängslan och obehag (a.a.). Närståendes uppgivenhet gav en känsla av otillräcklighet hos 

personalen, vilket både inverkade på starten av, och förlängde durationen av hjärt-

lungräddningsförsöken (Bremer et al., 2012). 

 

Störande miljö 

Sjukvårdspersonal diskuterade olika situationer där närstående reagerat negativt och därmed 

skapade en miljö som upplevdes som störande för sjukvårdspersonalen (Köberich et al., 2010; 

McClement et al., 2009; Walker, 2013). Sjuksköterskor hade upplevt att stressade närstående 

svimmat, kräkts, skrek eller störde andra patienter (Köberich et al., 2010). Det fanns även 

situationer där närstående reagerade negativt och blev fysiskt och verbalt våldsamma mot 

sjukvårdspersonal (a.a.). Väldigt emotionellt uttrycksfulla närstående samt hysteri och gråt 

kunde upplevas som distraktioner för sjukvårdspersonalen (Walker, 2013; McClement et al., 

2009). Vissa sjuksköterskor noterade en risk för fysisk skada för närstående, särskilt skador av 

att närstående kommer i kontakt med båren under defibrillering (McClement et al., 2009) 

  

Trånga utrymmen 

Utrymmet att arbeta i vid återupplivningsförsök beskrivs av sjukvårdspersonalen som begränsad 

(Meyers et al., 2004; McClement et al., 2009). Många sjuksköterskor och läkare var bekymrade 

över möjligheten att bevara en miljö som fokuserade på att behandla patienten och var fri från 

trängsel, hinder och distraktioner (Meyers et al., 2004). Närvaron av en eller två extra personer i 

redan trånga utrymmen ansågs potentiellt kunna störa sjukvårdspersonalens arbete (McClement 

et al., 2009). 

 

Time-out 

För en del sjukvårdspersonal ansågs en time-out från återupplivningsrummet som väsentlig för 

vissa närstående (James et al., 2011), dels för att bevara patientens integritet vid borttagande av 

utrustning när försöket avbrutits, och dels för att de närstående antingen inte kunde hantera 

situationen eller för att de kunde äventyra vården. Vid en time-out fick närstående avlägsna sig 

från situationen antingen periodvis, eller permanent (a.a.). 



 

16 

 

 

Närståendes perspektiv 

Närståendes roll 

Patientens stöd 

I flera studier uppgav närstående att deras roll var att trösta och lugna patienten (Holzhauser, 

Finucane & De Vries, 2006; Leske, McAndrew & Brasel, 2013; Meyers et al., 2004). 

Närstående uppskattade sjukvårdspersonalens roll, vilken upplevdes vara att se till patientens 

fysiska skador, men de upplevde även den egna rollen som viktig (Leske et al. 2013). 

Närstående uppfattade att deras roll var att skydda och fokusera på patienten istället för 

uppståndelsen runt omkring (Leske et al. 2013; Meyers et al., 2004). Närstående i Meyers et al. 

studie beskrev tröstande aktiviteter såsom beröring, kyssar, bön, förhindra ensamhet och tillåta 

patienten att dö. De upplevde kontakt och samhörighet med patienten som ett starkt behov. 

Dessutom beskrev närstående att deras närvaro hade effekt på sjukvårdspersonalen, som därmed 

såg patienten som en del av en familj, vilket i sin tur resulterade i att de både ansträngde sig 

hårdare och var försiktigare (a.a.).  

 

Informatör 

Närstående uppgav att de förmedlade information till personalen, gällande patientens kliniska 

tillstånd (Leske et al., 2013; Meyers et al. 2004; Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005). 

Förutom att förmedla medicinsk information på plats, uppgav närstående även att de kunde 

förmedla information till familjemedlemmar som inte var närvarande (Leske et al. 2013; 

Weslien et al., 2005). 

 

Närståendes behov 

Rättighet att närvara 

Närstående som närvarade i återupplivningsrummet, uppskattade den möjligheten (Leske et al., 

2013; Weslien et al., 2005). Närstående uppgav att det var deras rättighet och skyldighet att 

närvara, trots att de beskrev de känslomässiga reaktionerna som skrämmande, svåra och läskiga 

(Meyers et al. 2004). Att närvara vid återupplivningsförsök erbjöd en möjlighet att ta farväl och 

få ett värdigt avslut på ett liv tillsammans (a.a.). 
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Behov av stöd 

I Holzhausers et al. (2006) studie rapporterade interventionsgruppen att personalen förklarade 

saker för dem under hela återupplivningsförsöket och tillät frågor att ställas. Närstående i 

Wesliens et al. (2005) studie uppgav att de känt sig övergivna och utan professionellt stöd. Dock 

uppgavs även att närstående inte förväntade sig någon vård, utan ville att fokus skulle vara på 

patienten. 

 

Lättnad 

Närstående uppgav att närvaron vid återupplivningsförsök gav en känsla av lättnad, att få se 

sjukvårdspersonalen arbeta med patienten (Leske et al., 2013; Meyers et al., 2004). Det 

minskade hjälplösheten, och underlättade sorgearbetet i ett senare skede (Meyers et al., 2004). 

Närstående upplevde det som viktigt att få se att allt blev gjort för patienten (Leske et al., 2013). 

”I just wanted to make sure he was okay and everyone was doing their job.” (s.82). 

 

Negativa upplevelser 

Negativa upplevelser förekom i form av närståendes osäkerhet gällande sjukvårdspersonalens 

kompetens (Weslien et al., 2005; Meyers et al., 2004). Närstående beskrev besvikelse när de 

upplevde att personalen inte visade omtanke, och var respektlösa mot patienten (Weslien et al., 

2005). Misslyckade återupplivningsförsök ökade närståendes stress (a.a.). 

Kvantitativa studier 

Sjukvårdpersonals perspektiv 

Bland sjukvårdspersonal som upplevt närståendes närvaro vid återupplivningsförsök fanns 

blandade upplevelser. I en studie av Günes och Zaybak (2007) hade 30 av de deltagande 

sjuksköterskorna varit med om närståendes närvaro vid återupplivningsförsök. Av dessa 30 hade 

33,3 % minst en positiv erfarenhet, och resterade hade minst en negativ erfarenhet. Samtliga 

sjuksköterskor uppgav att det saknades riktlinjer angående närståendes närvaro vid 

återupplivningsförsök (a.a.). Även Köberich et al. (2010) har studerat sjuksköterskors 

erfarenheter och attityder mot närståendes närvaro vid återupplivningsförsök. Av 70 

sjuksköterskor med erfarenhet av närståendes närvaro vid återupplivningsförsök uppgav 46 st 

(65,7 %) att upplevelsen varit negativ och 14 (20 %) uppgav positiva erfarenheter (Figur 3).  I 

samma studie uppgav 73,5 % att särskild personal, vars enda roll är att ta hand om familjen, ska 
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finnas och 50,6 % uppgav att bemanningen var otillräcklig för att personal ska kunna avsättas 

för att stödja närstående. 

 

 

Figur 3. Sjukvårdspersonals positiva och negativa erfarenheter av närståendes närvaro vid återupplivningsförsök 

(Günes & Zaybak, 2007; Köberich et al., 2010). 

 

I Meyers’ et al. (2004) studie upplevde 80 % av sjukvårdspersonalen att det var viktigt för 

närstående att närvara och 78 % att det hjälpte dem att bemöta familjens emotionella och 

själsliga behov, 89 % att det hjälpte närstående att förstå patientens tillstånd och 93 % att förstå 

att sjukvårdspersonalen gjort det bästa för att hjälpa patienten. Av sjukvårdspersonalen var 38 % 

bekymrade över att närstående skulle störa återupplivningsförsöket, trots detta var det ingen som 

upplevt att närstående stört dem och 97 % upplevde att närstående uppförde sig lämpligt. Av 

sjukvårdspersonalen var 85 % bekväma med att ha närstående närvarande, 84 % tyckte att deras 

prestation inte berördes av närståendes närvaro samt 97 % att utfallet inte berördes. 

Behandlingen under återupplivningsförsök upplevdes av 78 % av sjukvårdspersonalen som 

opåverkad av familjens närvaro (Figur 4). Dock uppskattade 15 % att de erbjöd mer aggressiv 

och längre behandling vid HLR även i hopplösa situationer, som ett resultat av närståendes 

närvaro.  
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I en studie av Compton et al. (2006) uppgav 54 (44,3 %) av 122 sjukvårdsanställda som hade 

haft närstående närvarande vid HLR, att närståendes närvaro hade negativt påverkat förmågan 

att utföra HLR (Figur 4). Av dessa uppgav 82 (67,2 %) att de hade känts opassande att 

närstående hade närvarat. Emotionellt stöd till familjemedlemmar som bevittnade HLR hade 

getts av 106 (86,9 %). Det upplevdes av 80 (65,6 %) att närstående vill att 

återupplivningsförsöket skulle fortsätta trots att patientens tillstånd bedömts som hopplöst. Av 

de 122 deltagarna uppgav 108 (88,5 %) att de bevittnat familjemedlemmar som inte klarat av att 

bevittna HLR och 64 (51,6 %) uppgav att de blivit hotade eller oroat sig för sitt eget 

välbefinnande på grund av närståendes närvaro (a.a.). 

 

 

Figur 4. Andel sjukvårdsanställda som upplevt att närståendes närvaro påverkat behandlingen av patienten vid 

återupplivningsförsök (Compton, et al. 2006; Meyers et al. 2004). 

 

En studie av Chapman, Watkins, Bushby och Combs (2012) visade att det var mer troligt att 

sjukvårdspersonalen upplevde att det fanns fler fördelar och mindre risker associerade med 

närståendes närvaro om de hade mer erfarenhet av att bjuda in närstående att närvara vid 

återupplivning. Dessutom upplevde de sig som mer självsäkra i sin förmåga att hantera 

närståendes närvaro (a.a.). 

 

Närståendes perspektiv 

Flera studier visade att närstående upplevde det positivt att närvara vid återupplivningsförsök 

(Holzhauser et al., 2006; Meyers et al., 2004) och att det hade positiva effekter på de närståendes 
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psykiska hälsa (Jabre et al., 2013). I en studie av Holzhauser et al. uppgav 100 % av deltagarna 

att de var glada att de närvarat vid återupplivningsförsöket och 96 % upplevde att närvaron 

hjälpte dem att förlika sig med negativ utgång. I samma studie upplevde 85 % att närvaron varit 

till nytta för patientens återhämtning. Under besöket på akutmottagningen kände 92 % att de fått 

tillräckligt stöd av sjukvårdspersonalen, i gruppen som närvarat uppgav 58 % att de fått 

uppföljande stöd. Av de närstående som deltagit i Meyers et al. studie uppgav 100 % att det var 

viktigt och till hjälp för dem att närvara vid återupplivningsförsök och 95 % uppgav att det 

hjälpte dem förstå situationens allvar och att sjukvårdspersonalen gjort allt för att rädda 

patienten. För 17 % av de deltagande närstående i samma studie var inte upplevelsen att närvara 

vad de hade förväntat sig och 8 % hade tidigare oroat sig över att inte kunna hantera situationen, 

dock tyckte 95 % att det inte var allt för upprörande (a.a.). 

 

I Jabres et al. (2013) studie undersöktes frekvensen av PTSD-relaterade symtom hos närstående 

som bevittnat återupplivning prehospitalt. Deltagarna delades in i en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Frekvensen av PTSD-relaterade symtom var högre i gruppen som inte närvarat 

(41 %) jämfört med de som närvarat (27 %). Frekvensen av ångest symtom var högre bland de 

som inte bevittnat återupplivning (24 %) än hos de som hade bevittnat återupplivning (16 %). 

Andelen familjemedlemmar med symtom på depression var signifikant lägre hos de som varit 

närvarande (15 %) än de som inte var det (26 %), (Figur 5). Samma fenomen studerades av 

Compton, Grace, Madgy och Swor (2009). Resultatet visar en högre frekvens av PTSD-

relaterade symtom bland närstående som bevittnat återupplivning än hos de som inte gjort det.  
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Figur 5. Frekvens av PTSD-relaterade symtom hos närstående som närvarat vid återupplivningsförsök jämfört med 

de som inte närvarat (Jabre et al., 2013). 

 

I en studie av Leske och Brasel (2010) undersöktes styrkor i familjer som bevittnat jämfört med 

de som inte bevittnat återupplivningsförsök prehospitalt. Resultatet visade att det inte fanns 

någon skillnad mellan grupperna gällande familjestyrka, coping, problemlösning, 

kommunikation eller välbefinnande.  

DISKUSSION 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva upplevelser av närståendes närvaro vid 

återupplivningsförsök, ur dels sjukvårdspersonals och dels närståendes perspektiv. Både 

positiva och negativa upplevelser hittades i de båda perspektiven och därför har de jämförts 

och diskuterats parallellt. 

Metoddiskussion 

För att erhålla tillräckligt med data för litteraturstudien användes både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. En mixad metod ansågs passande eftersom det ger både bredd och djup i resultatet. 

Enligt Borglin (2012) kan en studies begränsningar minska, och styrkor förstärkas, genom att 

förena kvalitativ och kvantitativ data. Eftersom studien har dels sjukvårdspersonals och dels 

närståendes perspektiv, med både kvalitativ och kvantitativ ansats, finns en risk att mängden 

data för varje perspektiv blir för liten. Enligt Polit och Beck (2010) kan litteraturstudier, förutom 
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att belysa kunskapsläget inom ett område, även användas för att visa brist på forskning och 

evidens inom ett område. I studien inkluderades fler professioners upplevelser, och inte enbart 

sjuksköterskans, eftersom dessa ansågs likvärdigt intressanta ur ett omvårdnadsperspektiv. 

 

Inledningsvis uppfattades det som enkelt att hitta relevant forskning som svarade på studiens 

syfte, eftersom området verkade väl studerat. Dock upptäcktes det senare, att mycket av 

forskningen berör åsikter och attityder, snarare än upplevelser och erfarenheter, och en stor del 

av de ursprungliga studierna blev bortsorterade efter genomläsning. Många av de funna 

studierna undersökte endast sjukvårdspersonalens upplevelser, så ytterligare sökningar 

genomfördes för att finna studier som belyste närståendes upplevelser. Enligt Östlundh (2012) 

kan en orsak till svårigheter att finna relevant data vara att det vid sökningar finns stora mängder 

information. Därför användes olika söktekniker, som exempelvis booleska söktermer, för att 

hitta relevant litteratur. Den booleska sökoperatorn AND användes vid datainsamling och om 

andra booleska sökoperatorer såsom OR hade använts skulle det resultera i en bredare sökning, 

vilket är en strategi som beskrivs av Willman et al. (2011). Vid insamlingen användes ett flertal 

databaser, vilket Willman et al. beskriver som en strategi för att undvika publiceringsbias. Ingen 

geografisk begränsning av inkluderade studierna gjordes, men då upplevelser studerades kunde 

enbart länder som tillåter närstående att närvara vid återupplivningsförsök inkluderas. Utvalda 

studier var därför utförda i olika delar av världen, med en majoritet i länder med västerländsk 

kultur och kan därför anses vara relativt representativa för svensk hälso- och sjukvård.  

 

Förförståelsen inom valt område anses av författarna till denna studie vara låg, men enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är det omöjligt att ha ett fullständigt objektivt förhållningssätt. I 

studien har ingen forskning uteslutits på grund av personliga värderingar eller motstridiga 

resultat. Även Polit och Beck (2010) beskriver betydelsen av ett objektivt förhållningssätt och att 

studier inte bör uteslutas av ovanstående anledningar. Kvalitetsgranskning av informationskällor 

har skett med hjälp av tidigare beskrivna mallar, men eftersom inga direktiv om hur 

granskningsmallarna skulle användas har hittats har bedömningen till en viss del varit subjektiv. 

Noggrannhet vid översättning av studiers resultat har vidtagits, och förändringar av betydelsen 

har undvikits, men trots det kan eventuella förändringar av innehåll ha skett på grund av 

omedvetna misstolkningar. De flesta utvalda kvantitativa studierna har använt sig av en så kallad 

Likertskala med variationer. Henricsson (2012) beskriver det som problematiskt om många olika 
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mätinstrument används, eftersom det kan leda till svårigheter att dra slutsatser. Vid analys av 

kvalitativ data har författarna till denna studie diskuterat fram teman och subteman utifrån 

meningsbärande enheter, tills fullständig överenskommelse uppnåtts. 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudies resultat framkom att sjukvårdspersonal och närstående upplevde att det 

var närståendes rättighet att närvara, och att möjligheten gav tillfälle att ta farväl på ett värdigt 

sätt. Detta stämmer överens med Ledermans och Wachts (2014) studie som redovisar att 

sjukvårdspersonal anser att närstående har rätt att närvara. En annan studie, av Mahabir och 

Sammy (2012), som visade att sjukvårdspersonal trodde att närståendes närvaro kunde ge ett 

avslut, stöder föreliggande studies resultat. Benner et al. (2011) menar att en central del i 

familjefokuserad omvårdnad är att försäkra sig om att familjen kan vara nära sin älskade, 

eftersom närståendes närvaro bland annat ger ett avslut. Vidare förklarar Benner et al. att en 

patients död kan hota familjens identitet och livsvärld, därför tas inte relationen mellan 

närstående och patient med i beräkning om familjen nekas möjlighet att närvara.  

 

Förmänskligande av patienten framträdde i denna studies resultat som en följd av närståendes 

närvaro, vilket ledde till att mer uppmärksamhet riktades mot patientens värdighet, integritet och 

behov, samt att sjukvårdspersonalen ansträngde sig mer och var försiktigare. I Ledermans och 

Wachts (2014) studie framkom att sjukvårdspersonalen trodde att närståendes närvaro skulle 

hjälpa personalen att se att patienten var någons anhörig, vilket stöder resultatet i denna studie. 

Benner et al. (2011) beskriver att objektifikation av patienter förekommer bland 

sjukvårdspersonal då de utför livräddande åtgärder. Detta beskrivs som en skyddande metod 

som ofta blir svår när närstående närvarar, eftersom patienten då blir en person som är en del av 

en familj. Vidare förklarar Benner et al. att även sjuksköterskor med expertkunskap inom 

familjefokuserad omvårdnad distanserar sig från de närstående i krissituationer, men blir fullt 

engagerade i familjen då tillståndet har stabiliserats. 

 

Vissa närstående i denna studies resultat beskrev att personalen förklarat saker för dem och tillät 

dem att ställa frågor, och andra uppgav att de känt sig övergivna, men att de förväntade sig att 

fokus skulle ligga på patienten. Besvikelse uppstod när närstående upplevde att personalen inte 

visade någon omtanke. Benner et al. (2011) förklarar att det är vanligt att närstående saknar 
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erfarenhet av akutsjukvård, och vet därmed inte vad som förväntas av dem. Därför krävs 

öppenhet, omdöme och anpassningsförmåga av sjuksköterskans i bemötande (a.a.). Enligt 

Benner, Tanner och Chesla (1999) varierar expertsjuksköterskans emotionella engagemang, 

snarare än att vara likformigt och standardiserat, vilket beror på patienters och närståendes 

behov och öppenhet. 

 

Föreliggande studies resultat visade att både sjukvårdspersonal och närstående upplevt att 

närstående var delaktiga i vården av patienten genom att ha rollen som informatör, att stötta och 

trösta patienten, eller att medverka vid beslutsfattning. Detta stöds i en tidigare studie av 

Maclean et al. (2003), som beskriver närståendes delaktighet i form av känslomässigt stöd till 

patienten. Vidare beskriver de att närvaron hjälpte sjukvårdspersonalen att fatta beslut angående 

återupplivningsförsöket. Benner et al. (2011) beskriver att en viktig aspekt av familjefokuserad 

omvårdnad är att familjemedlemmar har möjlighet att delta i vårdande aktiviteter i större eller 

mindre utsträckning. Att få medverka kan främja sammanhållningen mellan patient och 

närstående och minska familjemedlemmars ångest och känsla av hjälplöshet (a.a.).  

 

Det framkom i denna studies resultat att närståendes närvaro vid återupplivningsförsök ledde till 

en känsla av lättnad och minskad hjälplöshet hos närstående samt att de fick ökad förståelse för 

de livräddande insatserna och att de förstod att personalen gjort allt vad de kunnat för att rädda 

patienten. Detta stöds av Demirs studie från 2008 som visade att sjukvårdspersonal som var 

positiva till närståendes närvaro ansåg att närstående kunde dra nytta av att närvara, bland annat 

genom att förstå allt som gjorts för patienten. 

 

Det framkommer i föreliggande studies resultat att närståendes närvaro på olika sätt distraherar 

sjukvårdspersonalen. Bland annat beskrivs att närstående ökade pressen på personalen, störde 

miljön genom att reagera negativt på olika sätt och genom att ta upp plats i 

återupplivningsrummet. Dock framkom det även att närstående uppförde sig väl i 

återupplivningsrummet. Detta stöds av en tidigare studie av Robinson, Mackenzie-Ross, 

Hewson, Egleston och Prevost (1998), vars resultat visade att inga närstående som närvarat vid 

återupplivningsförsök störde personalen eller fördröjde beslut att avsluta 

återupplivningsförsöket. Benner et al. (2011) förklarar att restriktioner traditionellt sett har satts 

på närståendes närvaro för att fokus ska vara på patienten och för att sjukvårdspersonalen skulle 
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distansera sig från den mänskliga betydelsen av död och förlust. Benner et al. beskriver att vissa 

närstående hanterar situationen bättre eller sämre än andra. Vissa kan störa vården av patienten 

medan andra kan hantera situationen väl och förser patienten med tröst och stöd. Därför 

uppmanar Benner et al. till att se familjens närvaro som en intervention som beslutas genom att 

övervaka närståendes reaktioner, särskilt i det tidiga stadiet av besöket. Vidare beskriver Benner 

et al. att färdigheten att behålla sitt emotionella engagemang, att vara öppen för familjen och att 

lära sig hantera stress och sorg, karaktäriserar omvårdnad på expertnivå. 

 

Föreliggande studies resultat visade på att sjuksköterskor med längre erfarenhet av att erbjuda 

närstående att närvara vid återupplivningsförsök, upplevde fler fördelar och mindre risker 

förknippade med närståendes närvaro. Detta resultat stöds av en tidigare studie av Tye (1992), 

där det framkom att sjuksköterskor som inte kände sig förberedda på att bemöta sörjande 

närstående, saknade längre erfarenhet av akutsjukvård. Enligt Benner (1993) skiljer sig 

problemlösningsförmågan hos en mer erfaren sjuksköterska från den hos en nybörjare. Den 

erfarna sjuksköterskan förlitar sig mindre på analytiska principer (såsom regler och riktlinjer) 

och mer på den egna erfarenheten (a.a.). Benner et al. (1999) beskriver att expertsjuksköterskan 

förhåller sig öppen inför den specifika situationen och dess fenomen. I deras handlingar speglas 

en lyhördhet inför situationen, vilket gör det möjligt att, utifrån vaksamhet på reaktioner, forma 

handlingarna utan behov av medvetna överväganden.  

 

Det framkommer i föreliggande studies resultat att PTSD-relaterade symtom, däribland ångest 

och depression, förekom mindre frekvent hos de närstående som närvarat vid 

återupplivningsförsök, än de som inte närvarat. Kirkevold och Ekern (2003) beskriver att 

vårdarnas insatser under familjens sorgearbete kan förebygga onödigt lidande orsakat av att ej 

få ta avsked på ett värdigt sätt. En skadlig sorgeutveckling kan på sikt reducera möjligheter till 

personlig utveckling och orsaka psykiskt lidande hos familjen. Detta kan undvikas genom 

vårdpersonalens insatser (a.a.).  

 

I denna studies resultat framkom många positiva upplevelser. Samtidigt visade några 

inkluderade studier på negativa erfarenheter. I de studier som presenterade negativa upplevelser 

framgick dels att det saknades riktlinjer och dels att personalen var underbemannade.  Liknande 

resultat presenteras i studier av Hallgrimsdottir (2000) och McLaughlin et al. (2013), vilka 
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visade att sjukvårdspersonalen upplevde att de förhindrades att ge familjefokuserad omvårdnad, 

till följd av underbemanning och tidsbegränsning. Hallgrimsdottir förklarar vidare att 

sjuksköterskor önskar tydliga riktlinjer gällande närståendes närvaro vid återupplivningsförsök 

och att kvalificerad sjukvårdspersonal borde ta hand om familjen under närvaron. Även Benner 

et al. (2011) har diskuterat riktlinjers betydelse, och menar att riktlinjer erbjuder flexibilitet för 

sjukvårdspersonal att svara på unika behov och styrkor hos patienter och deras närstående i 

särskilda situationer, till skillnad från strikt hållna regler som inte tar i beräkning variationer av 

situationer som sjuksköterskan ställs inför dagligen. Med adekvata resurser, som förberedelser 

och stödpersoner som hjälper familjen, tror Benner et al. att möjligheten att närvara kan utökas 

till allas närstående. 

SLUTSATS 

Beslutet angående närståendes närvaro vid återupplivningsförsök är komplicerat och bör 

utvärderas från fall till fall. Hur sjukvårdspersonal upplever närståendes närvaro beror ofta på 

deras erfarenhet, om de sedan tidigare har erfarenhet av företeelsen är chansen större att de 

upplever det som positivt. Även närståendes upplevelser påverkas av sjukvårdspersonalens 

kompetens och erfarenhet av att bemöta närstående. För att bemöta närstående bör 

sjukvårdspersonal ha goda kunskaper inom familjefokuserad omvårdnad, vilket bland annat 

innefattar att stötta närstående samt försäkra sig om att de kan vara med patienten. Om 

närstående ska närvara i återupplivningsrummet bör de få ett gott bemötande och förses med 

information av särskilt avsedd stödpersonal, eftersom det annars finns risk att närstående känner 

sig övergivna. För att öka personalens kunskap behövs utbildning, riktlinjer och träning inom 

kliniker samt ökad medvetenhet om befintlig evidensbaserad forskning. 

KLINISK RELEVANS 

För att öka sjukvårdspersonalens förståelse för vilka faktorer som styr omhändertagandet av 

närstående i den akuta situationen, är det av intresse att beskriva sjukvårdspersonal och 

närståendes upplevelser av återupplivningsförsök, där närstående varit närvarande. Författarna 

av denna studie tror att kunskaperna kan göra sjuksköterskan bättre förberedd inför svåra 

situationer, vilket leder till ett minskat lidande, samt ett ökat välbefinnande hos närstående vid 

kris och sorg.  
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FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vidare forskning bör bedrivas med större urval av deltagare, med RCT-metodik och inom olika 

kulturella kontexter, särskilt i länder där studier som belyser upplevelser och erfarenheter 

saknas. Vidare bör överlevande patienters upplevelser studeras.  
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(dublett) 

20140402 EBSCO 

Discovery 

Service, 
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Full text, Peer 
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plötslig död utanför 
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kvantitativ. 
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Datainsamlings 

metod: 221 

sjuksköterskor 

och läkare på 

akutmottagning 

mailades en 

enkät med likert-

skala. Bedömd 
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Medelhög 

Vårdpersonal 

som hade mer 

erfarenhet av att 

bjuda in 

närstående att 

närvara vid 

återupplivnings-

försök upplevde 

bättre 

självförtroende i 

sin förmåga att 

hantera 

närståendes 

närvaro. 
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Stress Disorder 

Symptomology Associated 
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symptom på 

posttraumatiskt 

stressyndrom 
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händelsen. 
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symtom-

skattnings-

intervju (PSS-I) 
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av likert-skala. 
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kvalitet: 

Medelhög 

 

Att som 

närstående 

bevittna 

misslyckade 

återupplivnings-

försök utanför 

sjukhus kan vara 

förknippat med 

att uppvisandet 

av PSTD-

symptom i 

början av 

sorgeperioden.  
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Goldstein, M., Sandhu, J., 

Dunne, R., & Swor, R. 

(2006). Emergency medical 

service providers’ 

experience with family 

presence during 

cardiopulmonary 

resuscitation. Resuscitation, 

70(2), 223-228. 

 

USA 

Beskriva 

akutsjukvårs-

personals 

erfarenheter av 

närståendes närvaro 

vid återuplivnings-

försök, och jämföra 

om upplevelser i 

innerstad skiljer sig 

från dem i förorten.    

Design: 
Kvantitativ 

Deltagare: 128, 

varav 70,1 % 

ambulans-

personal.  

Datainsamlings 

metod: 

Enkätfrågor med 

likert-skala om 

erfarenheter av 

återupplivnings-

försök med 

närstående 

närvarande. 

Bedömd 

kvalitet: Hög 

Flera 

rapporterade att 

de kände sig 

obekväma med 

familjens 

närvaro och att 

familje-

medlemmar 

hade en negativ 

inverkan på 

återupplivnings-

försöket. Det var 

minimala 

skillnader mellan 

grupperna. 
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Syfte Urval/metod Resultat 

5 Günes, U., & Zaybak, A. 

(2009). A study of Turkish 

critical care nurses' 

perspectives regarding 

family-witnessed 

resuscitation. Journal Of 

Clinical Nursing, 18(20), 

2907-2915. 

 

Turkiet 

Fastställa Turkiska 

Intersivvårds-

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

attityder angående 

närståendes närvaro 

vid återupplivning. 

Design: 
Deskriptiv 

kvantitativ 

Deltagare: 135 

Datainsamligs 

metod:  

Enkäter med 

likert-skala 

ifylldes av 

intensivvårds-

sjuksköterskor 

med mer än 2 års 

erfarenhet. 

Dataanalys 

metod: 

Statistical 

Package for 

Social Scientists. 

Bedömd 

kvalitet: Hög 

De flesta 

sjuksköterskorna 

var negativa till 

närståendes 

närvaro, och de 

flesta av de som 

varit med om det 

hade enbart 

negativa 

erfarenheter. 

6 Holzhauser, K., Finucane, 

J., & De Vries, S. M. 

(2006). Family presence 

during resuscitation: a 

randomised controlled trial 

of the impact of family 

presence. Australasian 

Emergency Nursing 

Journal, 8(4), 139-147 

 

Australien 

Undersöka 

närståendes attityder 

till att vara 

närvarande vid 

återupplivningsförsö

k. 

Design: Mixad 

metod, RCT 

Deltagare: 99 

Datainsamligs 

metod: 
Närstående blev 

antingen 

erbjudna att 

närvara eller ej, 

sedan användes 

en enkät, med 

ja/nej frågor, för 

att utvärdera 

erfarenheter. 

Möjlighet fanns 

att fylla i 

kvalitativa svar. 

Bedömd 

kvalitet: Hög 

Resultatet 

stödjer 

närståendes 

närvaro vid 

återupplivnings-

försök. 
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tidsskrift, land 

Syfte Urval/metod Resultat 

7 Jabre, P., Belpomme, V., 

Azoulay, E., Jacob, L., 

Bertrand, L., Lapostolle, F., 

& ... Adnet, F. (2013). 

Family presence during 

cardiopulmonary 

resuscitation. The New 

England Journal Of 

Medicine, 368(11), 1008-

1018. 

 

Frankrike 

Undersöka om 

erbjudan om att 

närvara vid 

återupplivning 

minskar 

sannolikheten att 

drabbas av post-

traumatisk 

stress(PTSD)-

relaterade symtom 

Design: 
Kvantitativ. 

RCT. 

Deltagare: 570 

Datainsamlings 

metod: 

Närstående blev 

antingen 

erbjudna att 

närvara eller ej, 

antalet som hade 

symtom relaterat 

till PTSD 

utvärderades 

med hjälp av 

likert-skalor. 

Bedömd 

kvalitet: Hög 

PTSD-symtom 

förekom oftare 

hos de som ej 

erbjudits att 

närvara, än hos 

de som blivit 

erbjudna. 

8 James, J., Cottle, E., & 

Hodge, D. (2011). 

Registered nurse and health 

care Chaplains experiences 

of providing the family 

support person role during 

family witnessed 

resuscitation. Intensive And 

Critical Care Nursing, (1), 

19. 

 

Storbritannien 

Att beskriva 

sjuksköterskors och 

sjukhusprästers 

perspektiv på rollen 

som familje-stödjare 

under närståendes 

närvaro vid 

återupplivning. 

Design: 
Kvalitativ 

Deltagare: 7 

Datainsamligs 

metod: 
Sjuksköterskor 

och 

sjukhuspräster 

intervjuades. 

Dataanalys 

metod: 

Innehållsanalys 

Bedömd 

kvalitet: Hög 

Olika teman 

angående deras 

arbetsuppgifter 

under 

återupplivnings-

försök framkom. 
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tidsskrift, land 
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9 Köberich, S., Kaltwasser, 

A., Rothaug, O., & 

Albarran, J. (2010). Family 

witnessed resuscitation – 

experience and attitudes of 

German intensive care 

nurses. Nursing In Critical 

Care, 15(5), 241-250. 

 

Tyskland 

Utforska Tyska 

intensivvårds-

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

attityder angående 

närståendes närvaro 

vid 

återupplivningsförsö

k. 

Design: Mixad 

metod 

Deltagare: 166 

Datainsamlings 

metod: Enkäter 

med likert-skala 

delades ut till 

intensivvårds-

sjuksköterskor 

på en konferens. 

Dataanalys 

metod: 
Deskriptiv 

statistik 

Bedömd 

kvalitet: Hög 

De flesta som 

hade erfarenhet 

av företeelsen 

hade negativa 

erfarenheter, 

många tyckte 

inte att 

närstående ska få 

närvara för att 

det påverkar 

arbetet med 

patienten. 

10 Leske, J., & Brasel, K. 

(2010). Effects of family-

witnessed resuscitation 

after trauma prior to 

hospitalization. Journal Of 

Trauma Nursing, 17(1), 11-

18. 

 

USA 

Undersöka 

effekterna av 

familje-bevittnad 

återupplivning 

prehospitalt hos 

patienter som varit 

med om trauma, ur 

närståendes 

perspektiv. 

Design: 
Kvantitativ 

Deltagare: 33.  

Datainsamlings 

metod: 16 

närstående som 

bevittnat 

återupplivning 

jämfördes med 

hjälp av likert-

skala, med 17 

som ej bevittnat  

Bedömd 

kvalitet: 
Medelhög 

Studien fann 

ingen skillnad 

mellan 

närstående som 

bevittnat och 

inte bevittnat 

återupplivnings-

försök. 

11 Leske, J. S., McAndrew, N. 

S., & Brasel, K. J. (2013). 

Experiences of Families 

When Present During 

Resuscitation in the 

Emergency Department 

After Trauma. Journal Of 

Trauma Nursing, 20(2), 77-

85. 

 

USA 

Beskriva 

närståendes 

erfarenheter av 

alternativet att 

närvara vid 

återupplivning efter 

trauma. 

Design: 
Kvalitativ 

Deltagare: 28 

Datainsamlings 

metod: 
Närstående 

intervjuades. 

Dataanalys 

metod: 

Innehållsanalys. 

Bedömd 

kvalitet: 
Medelhög  

Närståendes 

upplevelser av 

vårdpersonalens 

arbetsuppgifter 

samt närståendes 

egen uppgift 

beskrivs.  
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Nr Författare, år, titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Urval/metod Resultat 

12 McClement, S., Fallis, W., 

& Pereira, A. (2009). 

Family presence during 

resuscitation: Canadian 

critical care nurses' 

perspectives. Journal Of 

Nursing Scholarship, 41(3), 

233-240. 

 

Kanada 

Undersöka 

Kanadensiska 

intensivvårds-

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

”preferens” 

angående 

närståendes närvaro 

vid 

återupplivningsförsö

k. 

Design: 
Kvalitativ 

Deltagare: 242 

Datatinsamling

s metod: Som 

en del av en 

online-enkät har 

en del valt att 

lämna 

kvalitativa svar 

på öppna frågor.  

Dataanalys 

metod: 
Innehållsanalys. 

Bedömd 

kvalitet: Hög 

Nyttor och risker 

för närstående 

och vårdpersonal 

framkommer. 

13 Meyers, T., Eichhorn, D., 

Guzzetta, C., Clark, A., 

Klein, J., & Taliaferro, E. 

(2004). Family presence 

during invasive procedures 

and resuscitation: the 

experience of family 

members, nurses, and 

physicians... reprinted with 

permission from the 

American Journal of 

Nursing, 2000;100(2):32-

42. Topics In Emergency 

Medicine, 26(1), 61-73. 

 

USA 

 

Undersöka attityder, 

fördelar och 

problem, uttryckta 

av närstående och 

vårdpersonal 

involverade i 

närståendes närvaro 

vid återupplivning. 

Design: Mixad 

metod. 

Deltagare: 
Sjukvårdsperson

al 

(sjuksköterskor 

och läkare) 96 st, 

närstående 39 st. 

Datainsamlings 

metod: 

Enkäter med 

Likert skala 

användes. Vid 

kvalitativa svar 

har citat använts. 

Bedömd 

kvalitet: Hög 

De flesta 

närstående blev 

erbjudna att 

närvara och 

skulle närvara 

igen om tillfälle 

gavs. 

Sjuksköterskor 

var mer positiva 

till närståendes 

närvaro än 

läkare.  
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Nr Författare, år, titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Urval/metod Resultat 

14 Walker, W. M. (2013). 

Emergency care staff 

experiences of lay presence 

during adult 

cardiopulmonary 

resuscitation: a 

phenomenological study. 

Emergency Medicine 

Journal. 

 

Storbritannien 

Undersöka 

vårdpersonals levda 

erfarenheter av 

närståendes närvaro 

vid återupplivnings-

försök på och 

utanförsjukhus.  

 

Design: 

Kvalitativ 
Deltagare: 8 

ambulansperson

al och 12 

sjuksköterskor.  

Datainsamlings

metod: 

Intervjuer 

Dataanalys-

metod: 
Innehållsanalys 

Bedömd 

kvalitet: Hög 

Deltagarna 

beskrev fördelar 

och nackdelar 

med närståendes 

närvaro. 

15 Weslien, M., Nilstun, T., 

Lundqvist, A., & Fridlund, 

B. (2005). When the unreal 

becomes real: family 

members' experiences of 

cardiac arrest. Nursing In 

Critical Care, 10(1), 15-22. 

 

Sverige 

Förmedla insikt i 

närståendes 

erfarenheter 

relaterade till 

hjärtstopp. 

Design: 
Kvalitativ 

Deltagare: 19.  

Datainsamlings 

metod: 
Intervjuer. 

Dataanalys 

metod: 

Innehållsanalys. 

Bedömd 

kvalitet: 
Medelhög 

3 kategorier och 

6 subkategorier. 

 

 


