
 

 

 

 
 

 

 
Hjärt- och lungräddning med 
anhöriga närvarande 
Ur ett sjuksköterskeperspektiv 

Cardiopulmonary resuscitation witnessed by family 
A nurse perspective  

 

Tove Olofsson Häppick 

Hannah Stolpe 

 

 

 

 

Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet 

Grundnivå 

Handledare: Karin Ekholm och Karin Sandberg 

Exminerande lärare: Anna Nordin och Anna Willman 

Inlämningsdatum: 2018-11-02   

 
 



  

  

    

    
 

2 
 

Sammanfattning 

Titel: Hjärt- och lungräddning med anhöriga närvarande. 

Fakultet: Fakultet för Hälsa, Natur-och Teknikvetenskap 

Institution: Institutionen för hälsovetenskap  

Ämne: Omvårdnad 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad 15hp, grundnivå 

Författare: Tove Olofsson Häppick & Hannah Stolpe 

Handledare: Karin Ekholm & Karin Sandberg 

Sidor: 15 sidor, exklusive bilaga 

Nyckelord: Hjärt- och lungräddning, sjuksköterska, anhörig, uppfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund: Hjärt- och lungräddning [HLR] är första åtgärden som vidtas vid ett hjärtstopp 

i syfte att bibehålla patientens liv. Vid en HLR-situation uppmuntrar globala organisationer 

till anhörigas närvaro. Anhörigas val till deltagande vid HLR ska vara 

frivilligt.  Sjuksköterskor är oftast den profession som är först på plats vid hjärtstopp. 

Förutom att direkt påbörja HLR ska anhöriga involveras i patientens omvårdnadsplan. 

Genom att involvera anhöriga kan ett starkare band mellan sjuksköterskor och anhöriga 

skapas. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans uppfattning av att 

ha anhöriga närvarande vid HLR på sjukhus. Metod: Litteraturstudien följde Polit & Becks 

(2017) niosteg. I databaserna Pubmed och Cinahl söktes kvantitativa (n=7) och kvalitativa 

(n=3) vetenskapliga artiklar fram till resultatet. Artiklarna granskades med Polit och Becks 

(2017) granskningsmallar. Resultat: Resultatet sammanställdes under två huvudkategorier 

(påverkar situationen och brist på tid och plats) och totalt fem underkategorier (skapar 

osäkerhet, anhöriga som resurs, riktlinjer underlättar arbetssituationen, behov av anpassat 

stöd och platsbrist i rummet). Slutsats: Studiens resultat påvisade att sjuksköterskan kände 

osäkerhet i anhörigas närvaro under HLR. Sjuksköterskan var orolig över fysiska och 

emotionella reaktioner hos anhöriga som kunde påverka HLR och sjuksköterskans 

självförtroende. Anhörigas närvaro underlättades av utvecklade riktlinjer på arbetsplatsen. 
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Introduktion 

Tusentals människor drabbas årligen av hjärtstopp på svenska sjukhus varav 30% räddades 

2017. Patientens chans till överlevnad styrs av hur snabbt hjärt- och lungräddning [HLR] 

påbörjas. Chansen att överleva sjunker för varje minut som går och utan vård överlever inte 

patienten (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2017a). Anhöriga kan tillfrågas att närvara vid 

HLR om räddningsarbetet inte kommer att störas. Att delta som anhörig ska inte upplevas som 

ett tvång utan som ett eget beslut (Svenska läkaresällskapet; Svensk sjuksköterskeförening; 

Svenska rådet för hjärt- och lungräddning 2017). Ska anhöriga närvara innebär det mer ansvar 

för sjuksköterskan under HLR-situationen. Sjuksköterskans uppgift vid HLR är att rädda livet 

på patienten och anhörigas närvaro innebär en ökad stress då fokus måste ligga på både 

patienten och dess anhöriga (Sak-Dankosky 2017). 

Bakgrund  

Hjärtat är ett ihåligt muskelorgan vars syfte är att livnära kroppens vävnader med livsviktigt 

syre. Hjärtat fungerar genom att hjärtmuskulaturen drar ihop sig som en pump med jämna 

mellanrum och transporterar ut det syrerika blodet ut i kroppen (Martini & Bartholomew 2013). 

Vid ett akut hjärtstopp slutar hjärtat att pumpa ut syrerikt blod. Orsaken till hjärtstoppet kan 

bero på elektroniska rubbningar i hjärtrytmen exempelvis ventrikelflimmer eller 

ventrikeltakykardi.  Vid upphörd pumpförmåga krävs snabb handling för att öka patientens 

överlevnadschans. Direkt behandling påbörjas av alla professioner som är i tjänst. Riktlinjer vid 

hjärtstopp är tidigt larm, HLR inom 1 minut och tidig strömstöt från defibrillator. HLR 

genomförs genom 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar, i syfte att bibehålla 

blodcirkulation till viktiga organ som exempelvis hjärta och hjärna tills defibrillering kan 

genomföras. Defibrillatorn ska vara kopplad under hela processen och skickar en strömstöt via 

elektroder genom hjärtat i försök att återställa de elektriska rubbningarna i kombination med 

HLR (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2017a).  

Att vara anhörig vid HLR 

Begreppen anhörig och närstående har olika innebörd enligt Socialstyrelsens termbank. Att vara 

närstående innefattar att en nära relation finns mellan de berörda människorna. Begreppet 

anhörig syftar till familj och nära släktingar (Socialstyrelsen u.å.). I studien används begreppet 

anhörig. 

Anhöriga skall få möjligheten att frivilligt besluta om närvaro vid HLR i förutsättning att det 

inte kommer att påverka patientens behandling (American heart association 2017; European 

resuscitaion council 2015; Svenska Läkaresällskapet et al. 2013). Trots globala organisationers 

uppmaning till den kliniska verksamheten är åsikter kring anhörigas närvaro fortfarande 

omdiskuterat (James et al. 2010). Anhöriga anser att det är en rättighet att få vara delaktiga 

under HLR och de som varit med om en HLR- situation skulle ta beslutet att delta igen om de 

fick chansen. Anhöriga upplevde inte HLR som det mest skrämmande utan ovetskapen om 

situationen som infaller utanför patientens rum (Meyers et al. 2004). Vad som påverkar 

anhöriga till att delta eller att inte delta vid HLR varierar. Anhöriga som inte väljer att delta 

beskriver att de skyddar sig själva från framtida psykiska trauman som innefattar minnen av 

patientens blottade och livlösa kropp (Stefano et al. 2016). Andra orsaker är en känsla av att 

inte psykiskt eller fysiskt klara situationen och anhöriga känner sig tryggare utanför rummet 

(Hung & Pang 2010). 
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Vid närvaro av anhöriga är det önskvärt att en person i sjukvårdsteamet avsätts för att stödja 

och informera under händelseförloppet (James et al. 2010; Svenska Läkaresällskapet et al. 

2013).  Enligt Hung och Pang (2010) är det viktigaste för anhöriga under HLR möjligheten till 

fortlöpande information. Dels för att förstå syftet med alla vidtagna åtgärder men också för att 

skapa förtroende för hälso- och sjukvårdens kompetens. Genom att se situationen med egna 

ögon minskar uppfattningen om att misstag har begåtts under HLR. 

Anhöriga anser att deras närvaro är betydelsefull för sjuksköterskor och är en orsak till att de 

vill stanna kvar i rummet genom att patienten sätts i en kontext vilket utgör en påminnelse om 

att sjuksköterskan arbetar med en människa (Meyers et al 2004). Ibland påbörjar även anhöriga 

HLR innan hälso- och sjukvårdspersonal hunnit ingripa och involveras direkt och väljer att 

stanna kvar under hela förloppet. Anhöriga har tillbringat hela livet tillsammans med patienten 

och vill fortsätta med det tills HLR avslutas (Stefano et al. 2016). Att vara i rummet tillsammans 

upplever flera anhöriga underlättar för patienten att ”släppa taget” och ger en fridfull död (Hung 

& Pang 2010; Meyers et al. 2004). 

Närvaro bidrar till underlättat sorgearbete genom en ökad förståelse för situationen och en insikt 

i att hälso- och sjukvårdspersonal gjort allt för att rädda patientens liv. Longitudinella studier 

påvisar att anhöriga som deltagit under HLR har lägre grad av psykisk påverkan jämfört med 

anhöriga som inte deltagit (Compton et al 2011; Jabre et al 2013). 

Sjuksköterskans ansvarsområden vid HLR 

Sjuksköterskan leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet, arbetar patientnära och med en 

humanistisk människosyn. Omvårdnaden till patienten och anhöriga är sjuksköterskans 

huvudsakliga kompetensområde och ska utföras i samråd med patient och anhörig (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017b). Att som sjuksköterska erbjuda anhöriga att delta vid HLR visar 

på ett holistiskt förhållningssätt och en förmåga att ge familjecentrerad omvårdnad (Sak-

Dankosky et al. 2017). Familjecentrerad omvårdnad beskrivs som en utveckling av 

sjuksköterskans relation till patientens anhöriga. Sjuksköterskan och anhöriga ska komplettera 

varandra med olika kompetenser i syfte att bevara och bibehålla hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2017b). Sjuksköterskans främsta prioritet är patientens återupplivning 

men att också möta de anhörigas behov ska anses som en del i patientens omvårdnadsplan vid 

HLR (O´Donoghue et al. 2015). God kommunikation mellan anhörig och sjuksköterska ökar 

känslan av tillfredsställelse hos anhöriga vid en HLR-situation (Stefano et al. 2016) och kan 

bidra till att ett starkare band skapas mellan båda parterna (James et al. 2010). En god kontakt 

mellan anhörig och sjuksköterska skapar förtroende och är en förutsättning till god omvårdnad 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017b). 

Ett hjärtstopp orsakar en situation fylld av känslor för både anhöriga och sjuksköterskan 

(Sak-Dankosky et al. 2017). Sjuksköterskan är ofta den profession som först är på plats och 

påbörjar behandling vid ett hjärtstopp. Åtgärder som anses tillhöra sjuksköterskans roll som 

första person på plats är att påbörja HLR vilket innefattar bröstkompressioner, inblåsningar och 

defibrillering. Förutom HLR har sjuksköterskan flera andra viktiga funktioner i teamet som att 

upprätthålla en venös infart för att möjliggöra administrering av läkemedel. Akututrustningen 

bör hanteras på ett säkert sätt och med kunskap om medicinteknisk utrustning och aktuella 

läkemedel (O´Donoghue et al. 2015). 

Sjuksköterskor med fler erfarenheter av hjärtstopp är ofta mer bekväma i en större varietet av 

roller vid en HLR-situation och upplever inte i lika stor grad ett ökat stresspåslag av anhörigas 
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närvaro. Tidigare erfarenheter av anhörigas närvaro har visat att sjuksköterskan är mer 

fördelaktig och bekväm i att bjuda in anhöriga till HLR-situationen (O´Donoghue et al. 2015). 

För att alla ska ges möjligheten att ge god omvårdnad krävs rätt förutsättningar. Utarbetning av 

riktlinjer behövs för att sjuksköterskan ska kunna främja personalens kompetens och skapa 

förutsättningar för god vård (Svensk sjuksköterskeförening 2017a). 

Problemformulering 

Varje år drabbas tusentals människor av hjärtstopp på sjukhus. Anhöriga är i flera av fallen 

redan närvarande hos patienten när hjärtstoppet orsakat medvetslöshet. Ett hjärtstopp orsakar 

en traumatisk situation som framkallar många känslor hos alla inblandade. Utan adekvat 

behandling kommer patienten att avlida. Sjuksköterskans primära uppgift är att rädda patientens 

liv och samtidigt omhänderta anhöriga på ett lämpligt sätt. Anhörigas deltagande vid HLR stöds 

av internationella organisationer. Trots presenterade fördelar till anhörigas närvaro är åsikterna 

fortfarande delade runt om i världen. Litteraturstudien kan öka kunskapen om sjuksköterskors 

upplevelser av anhörigas närvaro vid HLR och ge en indikation på befintliga riktlinjer. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans uppfattning att ha anhöriga 

närvarande vid HLR på sjukhus.  
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Metod  

Metoden för detta arbete var en litteraturstudie vilket innebär att forskningsresultat om ett redan 

befintligt ämne insamlas och systematiskt granskas utifrån ett bestämt syfte och inklusions- och 

exklusionskriterier. Polit och Becks (2017) niosteg användes och redovisas fritt översatta 

nedanför.  

1. Formulera syfte och frågeställningar till litteraturstudien. 

2. Välja ut sökstrategi. Relevanta databaser, sökord och urvalskriterier. 

3. Sökning i databaser efter artiklar. 

4. Abstract i artiklarna läses för att sortera ut irrelevanta artiklar som inte svarar på 

litteraturstudiens syfte. Relevanta artiklar hämtas. 

5. Inläsning av material och identifiering av nya referenser.  

6. Materialet sammanfattas och tolkas. 

7. Källkritisk granskning av material med hjälp av granskningsmall. 

8. Dataanalysering, leta efter kategorier och sammanfatta. 

9. Kritisk granskning av sammanfattning, sammanställ resultatet.  

Litteratursökning 

Steg 1 (Polit & Beck 2017) syfte och problemformulering till litteraturstudien utformades efter 

en översyn av tillgänglig forskning. 

I steg 2 och 3 (Polit & Beck 2017) valdes databaser, sökord och inklusions- och exklusions 

kriterier ut. Pubmed och Cinahl är databaser som berör ämnesområdet omvårdnad. Pubmed är 

en medicinsk databas och Chinahl är en omvårdnadsdatabas. Ämnesord användes för att rikta 

sökresultatet till det relevanta ämnet och för att säkerställa likvärdiga sökningar internt och 

externt i de aktuella databaserna. I PubMed användes Medical Subject Headings [MeSH] och i 

Cinahl användes Cinahl Major Headings [MH]. Ämnesorden kombinerades med sökningar i 

fritext för att uppnå ett tillräckligt sökresultat. De MeSH och MH som användes var 

Cardiopulmonary resuscitation, Resuscitation, cardiopulmonary, Heart arrest och Family. 

Sökord som söktes i fritext var Family presence, nurs* och nurs* attitudes. Trunkering (*) av 

sökord användes för att få fram sökresultat på sökordets alla böjningar (Polit & Beck 2017). 

Booleska operatorerna AND och OR användes för att kombinera sökorden. AND specificerade 

sökningen vilket innebar att när två eller flera ord kombinerades skulle alla sökord finnas i 

träffen. OR utökade sökresultatet och endast ett av de kombinerade sökorden behövde finnas 

med i sökningen (Polit & Beck 2017). Sökningarna redovisas i tabell 1–2. 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Peer-reviewed artiklar skrivna på engelska, artiklar publicerade mellan 2008-01-01 till 2018-

09-08 och studier utförda på allmänsjuksköterskor över 18 år inkluderades. Översiktsartiklar 

och pre-hospitala hjärtstopp exkluderades. Sökningen begränsades inte globalt. 
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Tabell 1: Resultat av databassökning 2018-09-08 i PubMed. 

1 Sökning i fritext () Interna dubbletter i PubMed 

Tabell 2: Resultat av databassökning 2018-09-08 i CINAHL. 

1 Söktes i fritext. () Interna dubbletter i Cinahl. (()) Externa dubbletter till PubMed. ((())) Interna och Externa 

dubbletter. 

Urval  

Urval 1, Steg 4 (Polit & Beck 2017) innefattade granskning av artiklarnas relevans. Titel och 

abstract på totalt 241 artiklar granskades. Efter primärgranskning återstod 100 artiklar inklusive 

dubbletter som var relevanta till litteraturstudiens syfte. Exkluderade artiklar (n=141) svarade 

inte till syftet, innehöll inte inklusionskriterierna, var översiktsartiklar eller pilotstudier. 
 

Urval 2, i steg 5 och 6 (Polit & Beck 2017) granskades artiklarna med fokus på metod och 

resultat. Materialet sammanfattades och tolkades. Syftet var att få en överblick av artiklarnas 

innehåll inför kvalitetsgranskning i urval 3. Totalt lästes 100 artiklar. Artiklar som inte svarade 

till syftet eller inklusionskriterier uteslöts. Anledningen till att artiklar föll bort var att de 

Databas 

PubMed 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

(S1) Cardiopulmonary resuscitation  [MeSH] 3 867 
 

  

(S2) Heart arrest [MeSH] 9 522 
 

  

(S3) Family  [MeSH] 59 070 
 

  

(S4) Family presence1 8 786    

(S6) Nurs*1 101 627    

(S7) Nurs* attitudes1 25 770    

(S8) (S1) AND (S4) AND (S6) 31 18 14 6 

(S9) (S1) OR (S2) AND (S3) AND (S7) 31 12 (11)   

(S10) (S1) AND (S6) 84 21 (14)    

Summa: S7 + S8 + S9 + S10 146 51 (25)  14 6 

Databas 

CINAHL 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

(S1) Resuscitation, 

cardiopulmonary  [MH] 

1 135 
 

  

(S2) Heart arrest [MH] 1 355 
 

  

(S3) Family [MH] 4 950 
 

  

(S4) Family presence1 1 292 
 

  

(S6) Nurs*1 43 863    

(S7) Nurs* attitudes1   10 488    

(S8) (S1) AND (S4) AND (S6) 21 15 ((7)) 5 2 

(S9) (S1) OR (S2) AND (S3) AND 

(S7) 

30 13 (3) ((1)) (((6)))   

(S10) (S1) AND (S6) 44 21 (6) ((2)) (((6))) 3  

Summa S7 + S8 + S9 + S10 95 49(9)((20))(((12))) 8 2 
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innehöll sjuksköterskor verksamma inom pediatrisk vård och pre-hospitala hjärtstopp. Efter 

granskning av referenslistor i utvalda artiklar framkom ytterligare två artiklar via manuell 

sökning. Totalt 24 artiklar valdes ut i urval 2.  
 

Urval 3, steg 7 (Polit & Beck 2017) infattar kvalitetsgranskning av utvalda artiklar (n=24) från 

urval 2. Granskningsmallarna ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research 

Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” användes för att 

säkerställa tillräckligt hög kvalitet och etisk försvarbarhet på artiklarna (Polit & Beck 2017). 

Totalt 10 artiklar hade tillräckligt hög kvalitet och gick vidare i urval 3. Exkluderade artiklar 

(n=14) uppnådde inte tillräcklig kvalitet. Bortfallet av artiklar berodde på bristande etisk 

försvarbarhet och artiklar där läkare och sjuksköterskors uppfattning om anhörigas närvarande 

vid HLR inte kunde ursklijas. I artikelmatris (bilaga 1) redovisas samtliga artiklar i urval 3. 

 

Databearbetning och analys 

Steg 8 (Polit & Beck 2017) innefattade noggrann bearbetning och analysering av samtliga 

artiklars innehåll. Artiklarna från urval 3 skrevs ut och numrerades från 1–10 och lästes enskilt 

av studieförfattarna. Studieförfattarna läste och bearbetade sedan artiklarna tillsammans för att 

undvika misstolkning och minska risken för utelämnande av viktig information. Siffror, 

meningar, ord och citat som hade relevans till studien markerades. Det relevanta resultatet av 

granskningen antecknades för att få bättre överblick av materialet. Anteckningarna 

möjliggjorde att informationen kunde kategoriseras. Ur resultatet framkom två 

huvudkategorier; påverkar situationen och brist på tid och plats. Efter ytterligare bearbetning 

framkom fem underkategorier; skapar osäkerhet, anhöriga som resurs, riktlinjer underlättar 

arbetssituationen, behov av anpassat stöd och platsbrist i rummet. Steg 9 (Polit & Beck 2017) 

syftade till att kritiskt granska resultatet och skriva litteraturstudien. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturstudie är det av stor vikt att med ett etiskt perspektiv granska urvalet. 

Litteraturstudien följde vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för forskning vilket innebar att 

deltagarnas rättigheter i de utvalda artiklarna upprätthölls, respekterades och inte orsakade 

kränkning eller skada. Samtliga artiklar till litteraturstudiens resultat har kvalitetsgranskats. 

Enligt Polit och Beck (2017) ska artiklarnas deltagare fått information om forskningens syfte 

och gett godkännande till deltagande. För att bibehålla forskningens trovärdighet ska studier 

som innehåller förfalskning, fabrikation och plagiering uteslutas. För att säkerställa att inget 

fusk eller plagiering förekom har studieförfattarna i litteraturstudien redovisat källor vilket 

möjliggör spårning av resultatet.  

 

I litteraturstudien användes språklexikon vid översättning i syfte att minska risken för 

feltolkning och för att få en likvärdig svensk översättning. Artiklarna granskades och resultatet 

diskuterades mellan studieförfattarna för att tolkningsfrihet skulle minimeras. Genom ett 

objektivt förhållningssätt har oetiska ställningstaganden och förvanskning av resultatet 

förhindrats. Endast resultat som svarade på studiens syfte inkluderades. 
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Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans uppfattning att ha anhöriga 

närvarande vid HLR på sjukhus. Resultatet grundades på kvantitativa (n=7) och kvalitativa 

(n=3) artiklar (se bilaga 1). Artiklar från Iran (n=2), Jordanien (n=1), Korea (n=1), USA (n=3), 

Indien (n=1), ett samarbete mellan Polen och Finland (n=1) och ett samarbete mellan fler 

europeiska länder (n=1) sammanställdes under två huvudkategorier; påverkar situationen och 

brist på tid och plats samt fem underkategorier; skapar osäkerhet, anhöriga som resurs, 

riktlinjer underlättar arbetssituationen, behov av anpassat stöd och platsbrist i rummet. 

Påverkar situationen 

Påverkar situationen handlar om hur anhörigas närvaro påverkade sjuksköterskans roll vid en 

HLR-situation och hur riktlinjer på arbetsplatsen underlättar arbetet för sjuksköterskan vid 

anhörigas närvaro. 

Skapar osäkerhet 

Sjuksköterskor beskrev att anhörigas närvaro genererade i ökad stress vilket kunde bidra till 

försämrat fokus på arbetsuppgiften (Hassankhani et al. 2016; Hayajneb 2013; Kianmehr et al. 

2010; Mahabir & Sammy 2009). Stress som uppstod kunde orsakas av att anhöriga var med och 

granskade situationen vilket skapade en rädsla att begå misstag och ledde till att sjuksköterskans 

självförtroende påverkades (Hassankhani et al. 2016; Lowry 2012). Sjuksköterskor med mindre 

erfarenheter var mer obekväma till anhörigas närvaro (Axelsson et al. 2009; Kyoung-lel & 

Minju 2016). “Presence of family in the room is cumbersome psychologically for beginners, 

because it occupies her or his mind in that God they are watching me, this would lessen her or 

his self-confidence, causing some delays in their work” (Hassankhani et al. 2016, s. 131). 

  

Sjuksköterskor upplevde att en överträdelse begicks när patienten diskuterades i närvaro av 

anhöriga vid en HLR-situation (Axelsson et al. 2009; Tudor et al. 2014). Patientens outtalade 

vilja, sårbarhet och totala exponering ansågs av sjuksköterskan påverka upprätthållandet av 

integritet och sekretess. Sjuksköterskor beskrev en oro över att säga något opassande som kunde 

misstolkas vilket utgjorde hinder i kommunikationen när anhöriga var närvarande i rummet 

(Axelsson et al. 2009; Hayajneb 2013). Medicinska åtgärder som vidtogs under HLR kunde 

missförstås av anhöriga och skapa diskussioner som kunde ge koncentrationssvårigheter för 

sjuksköterskan under HLR (Hayajneb 2013; Kianmehr et al. 2010; Tudor et al. 2012). 

  

Sjuksköterskorna uppfattade att anhörigas närvaro vid HLR kunde orsaka framtida psykiska 

trauman och skapa obehagliga minnen av patientens sista tid vid avbrutet HLR försök och var 

en av orsakerna till att sjuksköterskor tvekade till anhörigas närvaro (Hassankhani et al. 2016; 

Kianmehr et al. 2010; Tudor et al. 2014; Twibell et al. 2018). Sjuksköterskor uppfattade att 

närvaro vid en HLR-situation skapade individuella reaktioner som kunde visas emotionellt och 

fysiskt (Hassankhani et al. 2016; Twibell et al. 2018). Anhöriga kunde uppvisa oönskade 

beteenden, som kom att störa eller omöjliggöra att HLR kunde fortsätta. Oönskade beteenden 

kunde innebära att anhöriga utgjorde ett fysiskt hinder eller uppvisade aggressivitet. Osäkerhet 

kring anhörigas förmåga att hantera en HLR- situation skapade nervositet hos sjuksköterskan 

(Hassankhani et al. 2016; Kianmehr et al. 2010; Kyoung-lel & Minju 2016; Tudor et al. 2014). 
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Anhöriga som resurs 

Anhörigas närvaro behövde inte enbart ses som ett stressmoment vid en HLR- situation utan 

kunde ses som en resurs för sjuksköterskan. Sjuksköterskor ansåg att de inte hade möjlighet att 

fokusera på att delge närhet till patienten genom att exempelvis hålla patientens hand vilket 

anhöriga kunde göra (Twibell et al. 2018). En sjuksköterska beskrev kontakten mellan anhöriga 

och patienten under HLR: 

 

I feel there is a spiritual or emotional connection between the family and the patient 

that no one else in the room com can reach. This connection could turn a bad (scary) 

experience into a positive experience, whether that is at final goodbye or a ”hold 

on” and fighting to stay alive. (Twibell et al. 2018, s. 327) 

 

Sjuksköterskor upplevde att det kunde betyda mycket att låta anhöriga spendera sista tiden 

tillsammans med patienten (Lowry 2012; Hassankhani et al. 2016).  Sjuksköterskor uttryckte 

att anhörigas närvaro vid HLR positivt kunde underlätta sorgearbetet och skapa fördelaktiga 

långsiktiga copingstrategier om patienten inte överlevde hjärtstoppet (Kyoung-lel & Minju 

2016; Lowry 2012; Twibell et al. 2018). 

  

Riktlinjer underlättar arbetssituationen 

Flera sjuksköterskor beskrev att arbetsplatsen inte hade några riktlinjer att följa när anhöriga 

skulle närvara vid HLR vilket försvårade och skapade osäkerheter kring arbetssituationen 

(Axelsson et al. 2009; Hayajneb 2013; Sak-Dankosky et al. 2015). Sjuksköterskor beskrev att 

riktlinjer på arbetsplatsen borde utformas för att alla sjuksköterskor skulle vara bekväma med 

anhörigas närvaro vid HLR (Kianmehr et al. 2010; Kyoung-lel & Minju 2016; Lowry 2012). I 

länder där riktlinjer var mer utvecklade kände sjuksköterskor en ökad trygghet till HLR-

situationen (Axelsson et al. 2009; Lowry 2012). I studien av Lowry (2012) beskrevs hur 

sjuksköterskor på en akutavdelning arbetade efter riktlinjer och anhörigas deltagande 

inkluderades som en naturlig del i HLR-situationen. 

 

Brist på tid och plats 

Brist på tid och plats innefattar vikten av att ha en sjuksköterska avsatt för att ansvara över 

anhörigas omhändertagande vid HLR. Platsbrist utgjorde ytterligare en barriär och 

sjuksköterskor upplevde att anhörigas närvaro gav mindre arbetsutrymme vilket försvårade 

arbetet under HLR. 
 

Behov av anpassat stöd 

För att bibehålla teamets fokus och därmed patientsäkerheten under HLR-situationen betonade 

sjuksköterskor vikten av att ha en avsedd person i teamet, en sjuksköterska eller annan hälso- 

och sjukvårdspersonal vars syfte var att ansvara över anhörigas omhändertagande under hela 

HLR-situationen. Sjuksköterskor uttryckte att det utan stödperson inte fanns tid för ett bra 

omhändertagande av anhöriga under HLR (Axelsson et al. 2009; Hayajneb 2013; Tudor et al. 

2014; Twibell et al. 2018). Sjuksköterskor beskrev att en HLR-situation var svår att förstå för 

anhöriga då flera olika medicinska åtgärder utfördes samtidigt och personalen rörde sig snabbt 

kring patienten för att utföra ordinationer som ansågs nödvändiga för att rädda patientens liv 

(Twibell et al. 2018).   
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Sjuksköterskor beskrev att huvuduppgiften som stödperson var att hjälpa anhöriga att förstå 

kontexten av medicinska termer som användes och varför olika åtgärder vidtogs (Lowry 2012; 

Tudor et al. 2014). Sjuksköterskor ansåg att rollen som stödperson krävde kompetens för att 

hantera emotionella och fysiska reaktioner som kunde uppkomma hos anhöriga och ha en plan 

för eventuella beteenden som kunde komma att påverka arbetssituationen för teamet (Twibell 

et al. 2018). Sjuksköterskor uttryckte att möjligheten att avvara en sjuksköterska var begränsat 

på grund av underbemanning inom flertalet organisationer och anhörigas närvaro ansågs inte 

kunna möjliggöras inom kliniska verksamheter (Axelsson et al. 2009; Hayajneb 2013; Mahabir 

& Sammy 2009). 
 

Platsbrist i rummet 

Sjuksköterskor beskrev att en HLR- situation krävde mycket hälso- och sjukvårdspersonal och 

adekvat utrustning vilket skapade en begränsad fysisk arbetsmiljö (Axelsson et al. 2009; 

Hayajneb 2013; Mahabir & Sammy 2009; Tudor et al. 2012). Sjukhusens rum var ofta små och 

platsbristen utgjorde en faktor som påverkade om anhöriga rent praktiskt kunde närvara utan 

att påverka sjuksköterskans arbetsinsats. Om sjuksköterskan upplevde att anhörigas närvaro 

påverkade arbetsutrymmet prioriterades plats för hälso- och sjukvårdspersonal och anhöriga 

fick lämna rummet (Twibell et al. 2018). Sjuksköterskor upplevde att utrymme oftast kunde 

skapas till en anhörig, men inte alltid.  Sjuksköterskor beskrev att patienter ibland hade många 

anhöriga närvarande på rummet när en HLR- situation påbörjades vilket skapade etiska 

svårigheter för sjuksköterskan när utrymmet var begränsat. Vem skulle få delta och hur många 

skulle få delta var en svårighet för sjuksköterskan att besluta (Lowry 2012; Twibell et al. 2018). 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans uppfattning att ha anhöriga 

närvarande vid HLR på sjukhus. Resultatet sammanställdes av 7 kvantitativa och 3 kvalitativa 

artiklar som låg till grunden för två huvudkategorier; påverkar situationen samt brist på tid och 

plats. Huvudkategorierna delandes in i fem underkategorier; skapar osäkerhet, anhöriga som 

resurs, riktlinjer underlättar arbetssituationen, behov av anpassat stöd och platsbrist i rummet. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat påvisar att en patient med hjärtstopp kräver snabba åtgärder för att 

överleva vilket naturligt bidrog till en arbetssituation med ökad stress.  Anhörigas närvaro ökade 

stresspåslaget ytterligare hos sjuksköterskor vilket bekräftades av Waldemar och Thylen 

(2018). Sjuksköterskans ökade stresspåslag som framkom i litteraturstudien berodde på att 

anhöriga granskade och ifrågasatte situationen vilket påverkade sjuksköterskans uppgifter vid 

HLR. Anhörigas närvaro ansågs vara en distraktion och sjuksköterskor upplevde en svårighet 

att bibehålla koncentrationsförmågan under HLR. Meyers et al. (2004) beskrev att anhöriga 

ansåg att deras närvaro hade betydelse för sjuksköterskan. Vilket berodde på att patienten sattes 

i ett sammanhang och sjuksköterskor påmindes om att patienten hade en familj kvar i livet. 

Litteraturstudiens resultat visade även att sjuksköterskor såg fördelar för patienten när anhöriga 

närvarade. Möjligheten som sjuksköterska att ge närhet till patienten sågs som en svårighet 

under HLR. Detta berodde på att sjuksköterskan skulle fokusera på att rädda patientens liv och 

inte hade möjlighet till närhet. I studien Stefano et al. (2016) upplevde anhöriga att det var 

värdefullt att tillbringa tid tillsammans med patienten oavsett om patienten överlevde 

situationen eller inte. 

  

Resultatet i litteraturstudien visar att sjuksköterskor med mindre erfarenheter av HLR är mer 

osäkra i sin roll vid en HLR-situation. O´Donoghue et al. (2015) beskrev att sjuksköterskor med 

mer erfarenhet uttryckte ett större självförtroende inför situationen. Hunziker et al. (2011) 

menade att sjuksköterskor kunde stärka sitt självförtroende och minska risken för eventuella 

misstag i en kritisk situation om kontinuerliga simuleringsövningar erbjöds inom verksamheten. 

Under en simuleringsövning får sjuksköterskor möjligheten att träna på att hantera en HLR-

situation.  De mest effektiva simuleringsövningarna utspelades i en verklighetstrogen miljö och 

videoinspelades för senare utvärdering efter simuleringsövning. Vid utvärdering kunde 

problem identifieras som inte var omedelbart uppenbara under simuleringsövningen och kunde 

bidra till ett förbättringsarbete. 

 

Litteraturstudiens resultat påvisade att sjuksköterskan ställdes inför etiska svårigheter vid 

anhörigas närvaro.  Anhöriga ansåg att närvaro var en rättighet och förklarade att de blev mer 

oroliga av att inte få närvara inne på rummet (Meyers et al. 2004). Anhörigas förståelse ökade 

vid deltagande under HLR och underlättade copingstrategier efter avbrutet HLR försök vilket 

styrks av Miller och Stiles (2009). I deras studie beskrevs att anhörigas närvaro underlättade 

sjuksköterskans bemötande av anhörigas fysiska och psykiska behov och skapade ett lättare 

avslut om patienten inte överlevde hjärtstoppet. Waldemar och Thylen (2018) 

uppmärksammade att sjuksköterskor bemöttes av positiv respons av anhöriga som deltagit 

under HLR även om patienten avled. 
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I litteraturstudiens resultat framkom att riktlinjer kring anhörigas närvaro vid HLR var 

bristfälliga. Sjuksköterskor uttryckte att tydliga riktlinjer underlättar hanteringen av HLR-

situationen. Knott och Kee (2004) beskrev att utan riktlinjer influerades beslutet till anhörigas 

av sjuksköterskans egna åsikter kring vad som var bäst för patienten. Syftet med utvecklade 

riktlinjer var att de skulle fungera som en guide för sjuksköterskor att följa till varje enskild 

patient och anhörig. 

 

För att sjuksköterskans arbetsmiljö inte ska påverkas påvisade litteraturstudiens resultat ett stort 

behov av att ha en avsatt sjuksköterska till stödperson för att professionell sjukvård skulle ges 

till patienten vilket bekräftades av Köberich et al. (2010) och Waldemar och Thyren (2018). 

För att undvika missförstånd och oönskade reaktioner var sjuksköterskans funktion som 

stödperson att förklara syftet med vidtagna åtgärder till anhöriga och vara ett stöd. Hung och 

Pang (2010) beskriver att anhöriga som deltagit under HLR ansåg att det viktigaste var 

möjligheten till kontinuerlig information om patientens tillstånd och åtgärder som vidtogs. I 

studien Miller och Stiles (2009) beskrev sjuksköterskan att upplevelsen tillsammans med 

anhöriga var känslomässigt påfrestande. Trots den ökade påfrestningen resulterade HLR-

situationen i positiva erfarenheter. Sjuksköterskor kände att deras arbete var betydelsefullt för 

anhöriga under den kritiska tiden. I litteraturstudiens resultat var sjuksköterskor eniga om att 

anhörigas närvaro styrdes av tillgången till personal. Underbemanning ledde till att anhörigas 

närvaro vid HLR i den kliniska verksamheten försvårades. Förutom personalbrist utgjorde 

arbetsutrymmet en fysisk barriär mot anhörigas närvaro. En HLR- situation var 

personalkrävande och ofta var rummen små vilket begränsade antalet anhöriga som kunde delta 

vilket styrks av Knott och Kee (2004).   

 

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans uppfattning att ha anhöriga 

närvarande vid HLR på sjukhus.  Polit och Becks (2017) niosteg har använts i studien och är 

välbeprövad inom omvårdnadsforskning och ökade därmed studiens replikerbarhet. 

  

För att öka validiteten i litteraturstudien användes två olika databaser vid sökning av relevanta 

artiklar (Polit & Beck 2017). Databaserna PubMed och Cinahl var lämpliga vid 

omvårdnadsforskning då de berör området medicin och omvårdnad. Vid databassökningarna 

kombinerades ämnesord med fritext för att uppnå ett tillräckligt sökresultat. Ämnesord som 

användes var Cardiopulmonary resuscitation, Resuscitation, cardiopulmonary, Heart arrest 

och Family. Begreppet anhörig syftar till en person inom patientens familj eller närhet och ryms 

inom det engelska ordet “family”. För att få ett sökresultat med ett högt antal artiklar med god 

kvalitet användes MeSH- och MH-termer kombinerat med fritext. Sökordet Nurs* söktes i 

fritext med trunkering. Trunkering möjliggjorde träffar på sökordens alla böjningar och 

minskade risken för bortfall av relevanta artiklar vid sökning (Polit & Beck 2017). Sökorden 

bedömdes kunna ge efterfrågat resultat till syftet genom att belysa studiens 

område.  Databassökningar gjordes under tidsramen 2008-01-01–2018-09-08. Begränsning på 

10 år gjordes för att få ett relevant och uppdaterat resultat. En engelsk språkavgränsing 

användes för att få ett sökresultat innehållande artiklar på språk som behärskades. 

  

Artiklarnas ursprungsland varierade: Iran (n=2), Jordanien (n=1), Korea (n=1), USA (n=3), 

Indien (n=1), studie utförd i Polen och Finland (n=1) samt flertalet europeiska länder 

(n=1).  Den världsvida inkluderingen resulterade i likvärdiga resultat vilket stärker 

litteraturstudiens överförbarhet. (Polit & Beck 2017). Granskningsmallarna ”Guide to an 
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Overall Critique of a Quantitative Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a 

Qualitative Research Report” användes för att säkerställa artiklarnas kvalitet och etiska 

försvarbarhet (Polit & Beck 2017) och resulterade i att 7 kvantitativa och 3 kvalitativa artiklar 

inkluderades till litteraturstudiens resultat. En spridning mellan kvalitativ och kvantitativ metod 

uppnåddes och kan ge ökad trovärdighet i litteraturstudiens resultat. 

 

En svaghet i studien är att det engelska språket inte är studieförfattarnas modersmål. Vid 

granskning användes ordlexikon men risk för missuppfattning av materialets innehåll 

kvarstår.  Risk för ett snedvridet resultat minimerades genom att bibehålla citat på engelska. 

En styrka är att artiklarnas resultat har granskats av båda studieförfattarna och resultatet har 

diskuterats för att säkerställa att rätt tolkning gjorts vilket ökar studiens trovärdighet. Forskning 

inom ämnet HLR som berör allmänsjuksköterskan var bristande. Tidigare studier inkluderade 

sjuksköterskor inom specialistområden för att belysa hur sjuksköterskor upplever anhörigas 

närvaro vid HLR. Vid sökning av artiklar framkom att flertalet av studierna var utförda på 

intensivvårdsavdelning. Trots att många studier inkluderade intensivvårdssjuksköterskor gick 

det i de flesta fall att urskilja den allmänna sjuksköterskans åsikter.  Artiklar där den allmänna 

sjuksköterskans åsikter inte gick att urskilja valdes att inkluderades. Vilket grundades på att 

studiernas syfte inte var att jämföra sjuksköterskor med olika utbildningar utan att få ett bredare 

resultat om sjuksköterskors uppfattning kring anhörigas närvaro vid HLR. HLR är något alla 

kan stöta på och tillhör inte intensivvårdssjuksköterskans specialistområde.  På 

intensivvårdsavdelningar är förekomsten högre av HLR- situationer och anhörigas närvaro var 

mer förekommande. Intensivvårdssjuksköterskor inkluderades för att göra en tillförlitlig 

litteraturstudie. 

 

Under databearbetningen kontaktades Annette Waldemar som forskat om anhörigas närvaro 

vid HLR från olika perspektiv. Waldemar bidrog med ett utdrag av relevanta artiklar vilka 

ansågs vara trovärdiga artiklar inom det berörda ämnet. I litteraturstudiens resultatdiskussion 

inkluderades några av de rekommenderade artiklarna vilket stärkte resultatet. Artiklarna som 

utgjorde resultatet redovisas i artikelmatris och utgör en styrka för litteraturstudien genom att 

påvisa att lämpliga artiklar har använts till att svara på syftet. 

Klinisk betydelse  

Litteraturstudien kan bidra till ökat engagemang bland sjukvårdsledning och 

verksamhetschefer. En ökad förståelse över de fördelar anhöriga upplever vid deltagande av 

HLR kan bidra till att fler utbildningar inom området genomförs i syfte att öka kompetens bland 

verksamma sjuksköterskor genom att exempelvis erbjuda kontinuerliga HLR 

simuleringsövningar. För att öka tryggheten i arbetsmiljön har litteraturstudiens resultat påvisat 

att riktlinjer på flera arbetsplatser behöver utvecklas. Resultatet påvisar också att sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet är mindre positiva till anhörigas närvaro, vilket kan innebära att studiens 

resultat kan bidra till att mer resurser läggs inom sjuksköterskeutbildningar för att förbereda 

sjuksköterskestudenter inför anhörigas närvaro.  

Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudiens resultat påvisar en brist i kvalitativa artiklar som berör sjuksköterskor med 

tidigare erfarenheter av anhörigas närvarande vid HLR. Kvalitativ forskningsmetod kan ge 

tydligare och mer välutvecklade svar om sjuksköterskors upplevda erfarenheter och anses 

kunna vara ett förslag till vidare forskning inom området. I dagsläget är de flesta studier utförda 

på avdelningar där HLR förekommer mer frekvent exempelvis på intensivvårdsavdelninar. Att 
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uppmärksamma hur allmänsjuksköterskan upplever en HLR- situation är nödvändigt för att öka 

acceptans om anhörigas närvaro på alla vårdavdelningar. 

 

Slutsats 

Studiens resultat visar att sjuksköterskor känner sig osäkra i valet om att bjuda in anhöriga att 

delta under HLR. Sjuksköterskor beskrev att situationen ansågs för traumatisk för de anhöriga 

att bevittna och beskrev en oro över de emotionella reaktioner som kunde uppstå inne i rummet. 

Oönskade reaktioner som kunde påverka HLR och därmed patientens överlevnadschans. Det 

svåra valet påverkades även av strukturella faktorer i organisationen och kan underlättades med 

utvecklade riktlinjer. Att vidga sjuksköterskors acceptans mot anhöriga vid en HLR- situation 

kräver utökad utbildning. 
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