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              Abstrakt

Syftet med denna intervjustudie var att beskriva närståendes 
upplevelser när en person överlevt hjärtstopp och som därefter 
genomgått hypotermibehandling. Åtta intervjuer ligger till grund 
för studien. Dataanalys genomfördes med en kvalitativ tematisk 
innehållsanalys. Analysen resulterade i åtta kategorier som 
sammanfördes i tre teman; att livet stannar upp, att känna tillit och 
stöd och att känna oro inför framtiden. Resultatet visade att 
deltagarna upplevde händelsen som skrämmande då personen helt 
oväntat drabbats av ett hjärtstopp. Att se och beröra den sjuke 
beskrevs som overkligt och traumatiskt då personen upplevdes 
livlös och kall. Under den svåra tiden beskrev deltagarna att de 
inom familjen kom varandra närmare och att det utgjorde ett 
viktigt stöd. De uttryckte oro inför framtiden, oro inför eventuella 
hjärnskador och personlighetsförändringar hos den sjuke samt oro 
för i vilken utsträckning den sjuke personen skulle klara sitt 
dagliga liv framöver. Deltagarna beskrev ett behov av att få veta 
vad som händer under hela sjukhusvistelsen. 

Nyckelord: kvalitativ tematisk innehållsanalys, omvårdnad, 
närstående, upplevelser, akut insjuknande, hypotermibehandling
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Årligen drabbas många människor av hjärtstopp och av de hjärtstopp som sker utanför 

sjukhuset avlider uppemot 90 procent av dessa personer till följd av hjärtstoppet (Abella, 

Rhee, Huang, Vanden Hoek & Becker, 2005). Hos personen som drabbats av hjärtstopp 

uppstår en cirkulationsrubbning som orsakar hypoxi i de inre kroppsorganen redan inom ett 

par minuter vilket kan förorsaka permanenta hjärnskador (White, Sullivan & De Gracia, 

2000). Det som är avgörande för ett lyckat resultat vid behandling av dessa personer är snabb

handläggning vilket innefattar tidigt larm, tidig behandling med hjärt-lungräddning samt tidig 

defibrillering vid ventrikelflimmer. I samband med hjärtstopp är det viktigt att få effektiva 

hjärtkompressioner utan uppehåll och hypotermibehandling vilket bidrar till att fler personer 

överlever och att dessa personer har en med minskad risk för hjärnskador (Tough, 2008, 

Abella, Alvarado, Myklebust et al. 2005, Spearpoint, McLean & Zideman, 2000). Trots stora 

framsteg kring teknisk utveckling av defibrillatorer är chansen att överleva vid hjärtstopp låg 

för de personer som drabbats av hjärtstopp (Tough, 2008). Närstående till personer som 

drabbats av hjärtstopp har beskrivit ett obehag av att vara åskådare i samband med hjärt- och 

lungräddning (Ardley, 2003). 

Enligt Hughes, Bryan och Robbins (2005) upplever närstående till personer som blivit akut, 

svårt sjuka att det känns som att befinna sig i ett chocktillstånd eller ett slags vakum där tiden 

står stilla och där det är svårt att vara mottaglig för det som händer runt omkring dem. Enligt 

Engström och Söderberg (2004) beskriver närstående till svårt sjuka personer att den kritiska 

situationen frambringar oro, osäkerhet samt känslan av att pendla mellan hopp och förtvivlan. 

Närstående har beskrivit rädslan över att befinna sig i en okänd och okontrollerbar situation 

och att de knappt vågat röra vid den sjuke personen under pågående respiratorbehandling.

Rädslan beskrivs inför tanken på att eventuellt mista en fortsatt framtid tillsammans och att 

inte vara tillgänglig om något skulle hända den sjuke. 

För personen som insjuknar akut blir omställningen i livet stor. Personen har kanske varit 

frisk och levt sitt dagliga liv med familj och vänner och därefter plötsligt drabbats av akut 

svår sjukdom eller skada som medför att personen behöver vård på en intensivvårdsavdelning 

(IVA). Att befinna sig i en högteknologisk okänd miljö som inte liknar någon annan miljö den 

sjuke tidigare stött på upplevs som skrämmande. Teknisk avancerad apparatur som dessutom 

ger ifrån sig ljud upplevas som skrämmande för de närstående (Hughes, Bryan & Robbins, 

2005, Engström & Söderberg, 2004). 
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Att vara intuberad och kopplad till respirator medför att personen inte kan andas själv och att 

det är svårt att kommunicera med omgivningen. Det innebär även att personen är överlämnad 

i okända människors vårdande händer. Inom intensivvården råder det ofta ett högt 

arbetstempo vilket kan uppfattas som stressfullt både för personal och för patienter. I denna 

miljö vårdas och övervakas vitala funktioner hos kritiskt sjuka personer då det vanligtvis

förefaller stor risk för manifest svikt av vitala funktioner. Att vara kritiskt sjuk innebär att leva 

med en hotande dödlighet. Människan pendlar mellan hopp och förtvivlan mellan död eller 

överlevnad och om de någonsin kommer att få åka hem igen (Almerud, Alapack, Frilund & 

Ekebergh, 2007). För personen som är svårt sjuk är närstående beskrivna som en länk till det 

trygga och välkända och en slags livlina (Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg, 1998).

Närstående till svårt sjuka beskrivs som viktiga för att de bidrar med kraft och motivation till 

den sjuke att kämpa vidare. De närstående beskrivs som en förutsättning för personen som 

drabbats av akut svår sjukdom genom att de bekräftar och stärker den sjuke så att personen 

klarar av att bemästra det svåra (Engström & Söderberg, 2007). Närstående till en svårt sjuk 

person kan återberätta händelseförlopp när personen börjar tillfriskna och bistår därmed med 

viktiga pusselbitar då den sjuke personen ofta upplever ett minnesbortfall från 

sjukhusvistelsen och framför allt tiden på IVA (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009, 

Engström, Andersson & Söderberg, 2008). 

För en person som vårdas på IVA och som erhåller hypotermibehandling medför 

behandlingen en minskad risk för neurologiska skador under de första timmarna efter att 

personen återfått spontanandning och cirkulation efter hjärtstopp. Hypotermibehandling bidrar 

till flera förebyggande faktorer såsom minskad risk för hjärnödem, minskat 

syresättningsbehov och minskad metabolism. Behandlingen medverkar även till reducerad 

intracellulär acidos när pH i blodet sjunker till följd av hypoxi efter hjärtstopp. 

Hypotermibehandling indelas i tre faser; induktion, bibehållen nedkylning och uppvärmning. 

För att undvika shivering hos personen som genomgår hypotermibehandling muskelrelaxeras 

och sederas personen djupt (Holzer & Behringer, 2008). International Liaison Committee on 

Resuscitation (ILCOR) framtagna rekommendationer från år 2002 gällande 

hypotermibehandlingen bygger på att vuxna personer som drabbats av hjärtstopp kyls ned till 

mellan 32-34 grader under 12-24 timmar vilket medför att personen upplevs som väldigt kall 

att ta på (Nolan, Morley, Vanden Hoek & Hickey, 2003). Nedkylningsprocessen sker med 

hjälp av kalla intravenösa vätskor som infunderas snabbt till personen som drabbats av 

hjärtstopp samt med hjälp av ispåsar, kall luft och kylda lakan (Laver, Padkin, Atalla & 
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Nolan, 2006). Nedkylning kan även åstadkommas genom att personen placeras i en 

vattensäng där kalla vätskor cirkulerar i kuddar runt personens kropp eller med hjälp av filtar 

innehållande kall luft (Hay, Swann, Bell, Walsh & Cook, 2008). 

Hypotermibehandling till personer som drabbats av hjärtstopp är under 2000-talet 

introducerad som behandlingsmetod runt om i världen och behandlingen finns beskrivet i ett 

flertal studier (Hay et al., 2008., Holzer & Beheringer, 2008., Tough, 2008., Laver et al, 

2006., Abella, Alvarado, Myklebust et al, 2005., Nolan et al., 2003., Sperarpoint, McLean & 

Zideman, 2000). Däremot saknas det studier om närståendes upplevelser då de befunnit sig 

hos personer som drabbats av hjärtstopp och som erhållit hypotermibehandling. Med 

närstående avses i denna studie den person som står den sjuke allra närmast. En närstående 

person bryr sig om den sjuke och är någon som den sjuke litar på.

Syfte

Syftet med examensarbetet var att beskriva närståendes upplevelser till en person som 

överlevt hjärtstopp och därefter genomgått hypotermibehandling på IVA.

Metod

Deltagare

Åtta närstående (fyra män och fyra kvinnor) till personer som drabbats av hjärtstopp deltog i 

studien. Inklusionskriterier var att deltagarna hade varit med vid tiden för 

hypotermibehandling. Deltagarens relationer till den sjuke utgjordes av en hustru, en bror, en 

måg, tre döttrar samt av två söner, deras ålder varierade mellan 30 år och 72 år (median= 45 

år). Två av deltagarna var ålders pensionerade och resterande var yrkesverksamma. En 

deltagare var ensamstående och de övriga levde i ett förhållande. Sex av deltagarna hade inga 

tidigare erfarenheter av hjärtstopp och intensivvård. En deltagare arbetar inom sjukvården och 

hade viss erfarenhet av att möta personer som drabbats av hjärtstopp. En deltagare som arbetat 

utomlands hade där sett miljön i samband med traumasjukvård. 

Procedur

Deltagarna valdes ut av en enhetschef på IVA vid ett sjukhus i norra Sverige. Via sjukhusets 

databaserade patientjournaler tog enhetschefen fram namn på personer utifrån 

inklusionskriterierna i studien. Det framkom att omkring tio personer hade genomgått 
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hypotermibehandling efter hjärtstopp under åren 2007/2008. Via patientjournalerna framkom

även vem som var närstående. Av de personer som är vid liv i dag ådrog sig en person 

kognitiva störningar i samband med insjuknandet. Efter att enhetschefen läst igenom berörda 

journaler överlämnas personuppgifterna till en intensivvårdssjuksköterska som i första hand 

kontaktade de tidigare sjuka personerna för information angående studiens syfte. Vid 

telefonsamtal tillfrågades personen om vem som avsågs vara närstående och om personen fick

kontaktas för medverkan i studien. Där det tydligt framgick att den tidigare sjuke personen 

ådragit sig kognitiv störning och var oförmögen att ge sitt samtycke kontaktades den 

närstående direkt. Vid telefonkontakt ställdes förfrågan om personen varit närvarande vid 

hjärtstopp och hypotermibehandling eller om annan närstående person bör tillfrågas. 

Närstående till de överlevande personer som genomgått hypotermibehandling under år 2008 

var de som tackade ja till medverkan.

Intervju

Datainsamling har genomförts med semistrukturerande intervjuer och följdfrågor användes 

för att inleda och uppmuntra till en öppen dialog. Frågorna omfattade närståendes upplevelser 

vid hjärtstoppet, IVA miljön, att se och beröra den sjuke personen, information från 

personalen och slutligen hur det dagliga livet påverkades. Klargörande följdfrågor vi använt 

oss av var; på vilket sätt var det svårt? Vad kände du då? Kan du ge exempel? Hur menar du? 

Två av intervjuerna genomfördes via telefon på grund av geografiska avstånd och de övriga 

intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem enligt deras önskemål. Intervjuerna som var 

mellan 25-50 minuter långa spelades in på kassettband och skrevs därefter ut ordagrant. Vid 

intervjuerna användes en diktafon/bandspelare vilket var till stor hjälp då intervjuaren gavs 

möjlighet till att koncentrera sig på att lyssna och ställa frågor. En god hörbar kvalitet på 

bandinspelning var ett grundläggande krav för att intervjuaren skall kunna återvända till 

bandinspelningen och lyssna till intervjuns innehåll (Kvale, 1997, s.147, 149).

Dataanalys

En kvalitativ tematisk innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992) har använts för att 

analysera intervjuerna. Intervjuerna transkriberades ordagrant vilket innebar en 

intervjuutskrift av ofullständiga satser, upprepningar, tonfall och pauser (jmf. Kvale, 1997, 

s.153). Analysen började med att intervjutexterna lästes igenom ett flertal gånger för att få en 

känsla för helheten. I den fortsatta analysprocessen extraherades textenheter och dessa 
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kondenserades, ord som saknade betydelse för textens sammanhang utelämnades. Intervjuerna 

resulterade i 507 kondenserade textenheter. De kondenserade textenheterna kodades i en 

första sortering för att få en överblick av materialet. Genom en första kategorisering 

sammanfördes sedan de koder som beskrev likheter och olikheter i innehåll. 

Kategoriseringsförfarandet genomfördes i fyra olika steg och resulterade slutligen i åtta 

kategorier. Kategorierna sammanfördes sedan i tre teman. Ett tema är en tolkning av den 

underliggande mening i kategorins innehåll vilket möjliggör att flera kategorier kan ingå i 

samma tema (Graneheim & Lundman, 2004).

Etiska överväganden

Efter erhållen godkänd etikansökan från etiska gruppen vid Luleå tekniska universitet så 

genomfördes examensarbetet. Vi som studenter har inte deltagit i urvalsförfarandet. De

personer som valdes ut för att eventuellt delta i examensarbetet erhöll skriftlig och muntlig 

information där det framgick att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att dra sig ur 

studien om de så önskade. Deltagare som visade intresse att delta eller önskade få mer 

information om studien erhöll informationsbrev och en svarsblankett. Informerat samtycke 

utgjordes av att deltagarna återsände svarsblanketten (bilaga 1). 

Konfidentialitet har beaktats genom att det i examensarbetet inte framgår deltagarnas identitet 

vilket även deltagarna var informerad om. Under bearbetning av intervjumaterial har de 

inspelade banden endast märkts med siffror i den ordning som intervjuerna utfördes. I 

samband med intervjustart uppmanades deltagarna att inte nämna namn för att värna om 

anonymitet. Band och intervjuutskrifter har förvarats i säkert utrymme. När examensarbetet är 

godkänt och publicerat på Luleå tekniska universitets databas raderas samtliga 

bandinspelningar och intervjuutskrifter. En intervju innehåller personlig känslig information 

och en viktig etisk aspekt är att värna om intervjupersonens konfidentialitet (Polit & Beck, 

2008, s.180-181). 
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Resultat

Analysen resulterade i tre teman med åtta kategorier (Tabell 1) som presenteras i texten 

nedan. 

Tabell 1. Översikt av teman och kategorier
Teman Kategorier

Att livet stannar upp

Att känna tillit och stöd 

Att känna oro inför framtiden

Att bevittna hjärtstoppet
Att den sjuke känns livlös och kall
Att allt annat känns mindre viktigt

Att känna trygghet 
Att känna hoppfullhet
Att vilja veta och förstå

Att leva i ovisshet 
Att känna misstro och frustration

Att livet stannar upp

Att bevittna hjärtstoppet

Deltagare som var närvarande när personen drabbades av hjärtstoppet beskrev att de blev 

skärrade och rädda över att befinna sig i denna oväntade och svåra situation. De beskrev att de 

hade svårigheter med att tänka klart när de skulle larma genom att ringa 112 och att väntan på 

att ambulansen skulle komma var hemska minuter. Deltagare beskrev även allvaret i 

situationen med att betona att det kom två ambulanser. En av deltagarna påbörjade själv hjärt-

och lungräddning i hemmet. Upprepade defibrilleringar på personen med hjärtstopp beskrevs 

som obehagliga att bevittna. Några deltagare beskrev att de inte klarade av att se på vad som 

hände med den sjuke personen under pågående återupplivning och att de räknade minuterna 

fram till att den sjuke anlände till sjukhuset. Deltagare som inte var närvarande vid själva 

hjärtstoppet beskrev att de blev chockade och rädda och att det berörde dem starkt när de fick 

meddelande om att deras närstående hade drabbats av ett hjärtstillestånd och att personen 

vårdades på IVA. 

Det var några hemska ljud som kom från sovrummet [hon slår händerna över 
munnen] inte vanliga snarkningar utan någonting helt annat så jag rusade ju 
dit. Han var ju alldeles blålila i ansiktet så jag såg ju att de här var ju något 
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utöver de vanliga, och precis när jag kom in i sovrummet så slutade han ju 
andas så jag röck ju telefon direkt och slog 112. Jag sa dom måste komma 
fort kom fort kom fort skrek jag… det var hemska minuter det var det…

När jag skulle ta pulsen när han satt i soffan då föll han ihop. Han var ju helt 
väck då i och med att jag inte kände någon puls så började jag HLR direkt. Han 
var borta max 15-30 sekunder förrän jag började med HLR…

Att den sjuke känns livlös och kall

Deltagare beskrev att det var en stark ogripbar upplevelse att komma in och se den sjuke på 

IVA. Att kliva in i rummet och gå fram till sjukhussängen där personen som drabbats av 

hjärtstoppet vårdades kändes helt overkligt. Att se personen nedsövd och kopplad till slangar 

och apparater beskrevs av några som traumatiskt och chockerande. Andra beskrev första 

mötet som kaotiskt då de upplevde att den sjuke såg så mycket äldre ut och såg så annorlunda 

ut. 

Det var en chock att se min pappa ligga kopplad till alla dom här apparaterna. 
Det var som väldigt kaotiskt den första anblicken… 

Allt är lika starkt…bara när man går in på rummet… se honom livlös… jag 
upplevde att det var inget liv i honom…

Att se och beröra den sjuke personen beskrevs av deltagarna som obehagligt och svårt. De 

upplevde att personen var mer död än levande. Några beskrev att de lite trevande försökte röra 

vid den sjuke. Den sjukes kropp uppfattades av deltagarna som alldeles kall och huden såg 

annorlunda ut i färgen. De hade fått vetskap om att den sjuke personen kylts ned till omkring 

33 grader vilket upplevdes av deltagarna som väldigt kallt och att personen var kall under lång 

tid. Deltagarna beskrev att de tog hjälp av den tekniska apparaturen för att försäkra sig om att 

den sjuke verkligen var vid liv. 

Hemskt att se det helt enkelt som och se en död människa nästan. Det var 
väldigt traumatiskt måste jag säga. Jobbigt och se han ligga nedkyld…alldeles 
vit i hyn eller var det som blåaktigt jag kommer inte riktigt ihåg men det såg 
inte så trevligt ut …just den synen det var det inte… jag tog i han… på pannan 
eller någonting och sa någonting…

Han var kall och det kändes nästan som man tar i en människa som är död. 
Hade man inte sett instrumenten då hade man nog upplevt att han lever inte…
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Den första tiden efter att personen drabbats av hjärtstopp och påbörjat hypotermibehandling 

upplevdes som svår. Några beskrev att det upplevdes som främmande och svårt att prata till 

den sjuke under tiden för hypotermibehandling. Samtliga försökte dock prata till den sjuke 

som om personen kunde uppfatta dem. 

Dom sa prata gärna till honom men de var svårt. Det kändes helt främmande att 
prata till honom för de kändes som att det var inte min pappa som låg där. Så 
fick vi ju ögonkontakt ibland och så, men första tiden när han låg medvetslös 
eller sövd då var de knepigt den här kontakten både fysiskt och psykiskt…

Att allt annat känns mindre viktigt

Deltagarna beskrev att de satte sig själv i andra hand tiden efter hjärtstoppet och att de inte var 

mottaglig för det som hände runt omkring dem. De flesta som var yrkesverksamma tog ledigt 

från sina arbeten och de hann inte med några fritidsaktiviteter. En deltagare beskrev sin 

upplevelse under IVA tiden som en stor ensamhet till följd av avsaknad av stöd från övriga 

familjemedlemmar. Några deltagare beskrev svårigheter med att få sina basala behov 

tillgodosedda då de hade svårigheter med att slappna av för att kunna sova och då de inte 

heller upplevde några hungerskänslor. Familjerelationen sattes även på prov då det var en 

jobbig anspänning speciellt under den första tiden kring den sjuke. 

Jag tror att alla var stressade så konflikter kanske lyfts upp till ytan, alla var 
som på helspänn. Då reagerar man häftigare än vanligt. Det var en incident… 
det var en känslig situation överhuvudtaget att man hade olika uppfattningar 
om situationen som var ny för mig i alla fall. Det blir lätt konflikter kan jag 
tänka mig… alla var super stressade… ätit o sovit dåligt… orolig och så… 

Några deltagare beskrev att de arbetade under denna tid men att tankarna ständigt var hos den 

sjuke personen. De strukturerade upp tillvaron genom att upprätta ett schema så att alltid 

någon var närvarande hos den sjuke. I och med detta så gavs deltagarna möjlighet till vila och 

att vara hemma och de upplevde därmed att deras basala behov inte påverkades på ett negativt 

sätt. 

Vi var ju tre fyra stycken som vakade på sjukhuset vi planerade in så vi kunde 
äta och sova… vi gick omlott… vi hade ett schema så att säga… 

Ja de var ju ganska kaotiskt de var de ju, men jag skötte ju jobbet som vanligt 
och ungarna och så där.  Men man har ju tankarna där hela tiden…på vad som 
kan hända och inte hända… 
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Under tiden på intensivvårdsavdelningen upplevde deltagarna frustration, chock och rädsla. 

Deltagarna upplevde att de hade oklara minnesbilder och att det var svårt att särskilja var de 

befann sig och att de saknade tidsuppfattning. Deltagarna hade även svårt att ta till sig en del 

av den information som gavs till följ av den overkliga situation de befann sig i. 

En tjej jag vet inte ens vad hon hade för en titel, hon kom och informerade men 
jag har inget minne vad. Minnesbilden kan bli lite grumlig. Jag tror att jag blev 
chockad av allt som hade hänt…

Att känna tillit och stöd

Att känna trygghet

Deltagarna beskrev att miljön på IVA var lugn och fridfull och att den medicintekniska 

apparaturen ingav trygghet. Personalen på IVA hade enligt deltagarna kontroll på alla värden 

och såg snabbt förändringar i den sjukes tillstånd och deltagarna kände sig trygg med den 

vetskapen. Miljön på IVA beskrevs som främmande men inte som skrämmande då allt fokus 

för deltagarna låg hos den sjuke personen. Deltagarna menade att då värdena på apparaterna 

såg bra ut ingav det en trygghet och därmed så var det hoppfullt för den sjuke.

Jag var helt fokuserad på pappa jag tänkte inte på apparaturen alls… 

Jag skulle säga till henne [svägerskan] att om man ser på dom här värdena 
som syns här framme då verkar de ju inte alls så dåligt…

Flera av deltagarna ansåg att familjebanden knöts starkare under tiden på intensiven. En av 

deltagarna beskrev att de inom familjen alltid hade haft en god kontakt med varandra men att 

de höll extra mycket samman under denna period. En annan menade att det utvecklades 

känslomässigt starkare band och att relationen inom familjen blev djupare än förut. Flertalet 

av deltagarna kände trygghet med att ha varandra då de besökte den sjuke och att de aldrig 

behövde vara ensam. Stöd inom familjen och från vänner och att prata med varandra beskrevs 

av deltagarna som viktigt då det ingav trygghet när situationen var oerhört jobbig. 

Ja det blir känslomässigt så…det blev ju starkare band än normalt…starkare 
kontakt alltså än det dagliga…
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Vi var ju där varje dag. Jag tror pojkarna var med mig också alla dagar ja 
någon var alltid där. Jag var aldrig där ensam utan det var alltid någon som 
följde med… så det kändes bra att inte behöva gå dit ensam…

Deltagarna beskrev att personalen var professionell, kompetent och duktig vilket gjorde att de 

kände en stark tilltro till personalen. Personalens bemötande beskrevs som tillmötesgående 

och öppet och deltagarna ansåg att det var värdefullt. En deltagare beskrev att han alltid kände 

sig välkommen och att han hade möjlighet att komma och gå när som helst. Vidare beskrevs 

möjligheten till att få sova över där intill den sjuke vilket var en trygghet för deltagarna. 

Deltagarna beskrev att de fick stöd av sjuksköterskorna på IVA och att de kunna ringa när 

som helt på dygnet vilket kändes lugnande. Sjuksköterskorna beskrevs som hjälpsamma samt 

besvarade deras frågor och vid de tillfällen när sjuksköterskorna inte kunde ge svar 

tillkallades en läkare som kom och besvarade frågorna.  

Det kändes fridfullt att se honom man visste då att han hade professionell vård 
och det kändes lugnt…

Ibland kom läkaren in. Jag bad någon gång att få träffa läkaren och då tog det 
inte lång stund innan han dök upp. De [sjuksköterskorna] var väldigt 
professionella och tillmötesgående och jag kände mig aldrig fånig som ringde… 
det var värdefullt…

Att känna hoppfullhet

De flesta av deltagarna hyste hopp om att den sjuke skulle tillfriskna trots att ingen kunde 

besvara frågan gällande eventuella bestående skador hos den sjuke personen. En deltagare 

hyste hopp om att det skulle gå bra för den sjuke och menade att underverk har skett förut. 

När den sjuke personen väcktes upp och gav en igenkännande blick till sina 

familjemedlemmar beskrevs lättnad och glädje. Deltagarna kände hopp trots att de upplevde 

att den sjuke var väldigt oredig i sin tankar efter uppvaknandet. När den sjuke sedan blev mer 

vaken och klar i sina tankar allt eftersom timmarna eller dagarna gick så blev deltagarna mer 

hoppfull inför framtiden. En deltagare beskrev sin livssyn och menade att döden bör ses som 

en fortsättning på livet. Det är inte direkt en religiös uppfattning utan snarare ett kulturellt 

förhållningssätt. Deltagaren beskrev att han kände hopp när han såg den sjuke vakna upp men 

medgav samtidigt att om den sjuke vaknade upp till ett ovärdigt liv så var döden att föredra. 
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Jag har läst i Året runt och Allers att det sker underverk… folk kliver upp från 
sin rullstol och börjar gå sådant har man läst om…

Man hör redan som barn att döden det är en fortsättning på livet så nu menar 
inte jag att det är något religiöst med det, men det är väldigt vanligt att man hör 
på det pratet runtikring döden det är inte så märkvärdigt i sig själv…

Att vilja veta och förstå

Deltagarna upplevde att det var viktigt att de fick en tydlig och uppriktig information av 

sjukvårdspersonalen och att de var nöjda över att informationen var fortlöpande under hela 

IVA vistelsen. Informationen innehöll bland annat vad de skulle mötas av vid första besöket 

hos den sjuke och vad hypotermibehandlingen avsåg. Det kändes bra menade de att få veta 

allmäntillståndet här och nu hos den sjuke. Alla beskrev ett behov av att få veta sanningen 

även om den ibland upplevdes som svår. Hälften av deltagarna hade ett behov av att själva 

söka information bland annat via Internet då de ansåg att det var lugnande att söka 

information utifrån dagsbehov. 

Då var datorn till stor hjälp för jag gick ju hem och läste på vad det innebar 
[sepsis]. Jag såg ju då att det var en ganska vanlig komplikation, så jag 
lugnade väl mig…

Det var ju jobbigt… och få höra men det var ju bra att få veta vad som kan 
förväntas. Man vill ju höra sanningen även om den kanske är jobbig…

En deltagare tyckte att det blev förbryllande då hon fick dubbla budskap av olika läkare. 

Deltagaren beskrev att det kom en läkare dagen efter att personen drabbats av hjärtstopp som 

förklarade hela händelseförloppet men att informationen var mycket mera inlindat än vad den 

första läkaren hade sagt som hade förberett dem på det värsta. Deltagaren ansåg att 

informationen ena dagen var konkret och andra dagen inlindad vilket bidrog till att hon 

spekulerade i om läkaren valde att inte säga allt för att inte chocka dem. Deltagare beskrev att 

vid de tillfällen då informationen var bristfällig väcktes funderingar och onödig oro och att de 

även stundtals upplevde att läkarinformationen var undermålig. 

Läkaren sa att röntgen… datortomografi… den visade inga förändringar den 
var som förut sa hon… och då tänkte jag det var som förut men vad såg dom 
förut? Jag hakade som upp mig på det när hon sa att det var som förut…
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Det kom en läkare som förklara lite grann, vad som hade hänt och att han var 
nedkyld. Men de gick ett par dagar innan en annan läkare tog mig åt sidan och 
frågade liksom hur är det… vad vill du veta? 

Att känna oro inför framtiden

Att leva i ovisshet

Vid hypotermibehandlingens början upplevdes väntan på att få komma in till den sjuke 

personen som oerhört lång och jobbig. Vid behandlingsstart var sjukvårdspersonalen upptagen 

med den sjuke personen och deltagarna blev placerad att vänta i ett rum där de visste inte vad 

som pågick med den sjuke. Att inte kunna påverka händelseförloppet beskrevs som 

påfrestande. Deltagarna försökte på olika sätt att medverka och beskydda den sjuke. Det 

kunde vara små detaljer såsom att smörja och massera den sjukes fötter eller att påtala sin oro 

för personalen över att den sjukes kropp var så uppsvullen. 

Han var ju som en ballong hela han. Han hade ju över 15 liter extra vätska sa 
dom. Jag började ju tänka på det här gipset, att det måste ju bort och jag sa han 
går ju lika inte på benet nu så att jag tror ni måste ta bort det eller prata med 
ortopeden så att det inte blir någonting. Det var säkert skönt för han att få bort 
det även om han inte kunde säga det…

Deltagarna beskrev att det var svårt och jobbigt att vänta på att den sjuke skulle väckas upp 

efter hypotermibehandlingen. När den sjuke personen började väckas upp rådde det blandade 

känslor hos deltagarna. Situationen upplevdes som oroväckande då den sjuke var oredig och 

visade tecken till att inte känna igen dem. Deltagarna ställde sig frågade till om det kommer 

att se så här illa ut för personen som drabbats av hjärtstopp även i framtiden. Deltagare 

menade att de var tvungna att förbereda sig på det värsta. 

Sen tyckte jag när de började väcka upp han att de var något fruktansvärt 
jobbigt… då höll jag på att bryta ihop. De började successivt väcka upp 
han och alltså hela han skakade så här [illustrerar skakningar med kroppen]

Tiden på IVA innebar oro då det inte fanns svar att få på alla frågor och funderingar. 

Deltagarna levde med ovisshet inför framtiden då det inte gick att förutse hur stora skadorna 

kunde bli för den sjuke. De flesta av deltagarna upplevde ängslan över att den sjuke personen 

kunde bli handikappad på olika sätt och de var rädd att stora hjärnskador hade uppkommit vid 

hjärtstoppet hos den sjuke personen. 
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Blir det fel på minnet eller motoriken eller andra skador? det kunde hon inte 
säga liksom, men att han kommer inte att gå obemärkt förbi med det här, ja då 
skakade hon bara på huvudet…

När de ringde på kvällen så trodde jag att han bara hade kört av vägen, men 
sen så förklara de att han hade fått en hjärtinfarkt och hjärtstopp och då blev ju 
jag direkt väldigt orolig. Min stora skräck att han skulle få någon typ av 
hjärnskada…

Att känna misstro och frustration

Deltagare upplevde missnöje över en bristande kommunikation kliniker emellan. Då den 

sjuke personen hade en eller flera grundsjukdomar förutom hjärtstoppet upplevde deltagarna 

att det inte fanns något samarbete kliniker emellan. Detta upplevdes både på intensiven men 

även vid eftervården på hem sjukhus och på rehabiliterings avdelning. Deltagare uttryckte 

även frustration över täta personalbyten vilket de ansågs medförde en risk för att viktig 

information kring den sjuke personen kunde gå förlorad vid överrapportering. Några deltagare 

uttryckte att det var märkligt att läkarna byttes ut dagligen vilket väckte funderingar om 

läkarna verkligen hade koll på den sjukes hälsoutveckling överhuvudtaget. Frustration och 

förundran väckte frågan om detta var en organisationsfråga som bör ses över. 

Det var så många olika läkare. Vi träffade ju olika läkare hela tiden och 
det var frustrerande, ja det har jag svårt att fatta. Jag menar en läkare kan
ju läsa en journal på ett sätt och förmedla den informationen till en anhörig,
sen kommer en annan läkare och läser samma information… någonstans 
bord det kunna bli lite fel…

Jag menar man samarbetar. Ensam kan man inte vinna ett krig utan det är 
när man tillsammans jobbar ihop, när man använder resurser på bästa sätt 
måste man sätta patienten i centrum inte sätta sin egen avdelning i centrum…

Eftervården av den sjuke personen upplevdes av deltagarna som rörig och oroväckande. Det 

förekom frekventa rumsbyten på rehabiliterings avdelningen vilket deltagarna ansåg som en 

risk för en person som nyligen drabbats av hjärtstopp och som var i behov av lugn och ro. 

Deltagarna ansåg även att man missat viktiga delar i omvårdnaden såsom att inte följa 

blodsocker hos en person med diabetes samt att se till att den sjuke verkligen fått i sig sina 

mediciner. Vid hem sjukhuset förelåg misstro gentemot läkaren och deltagare ansåg att den 

sjuke personen inte fick en god vård. Deltagare menade att personalbrist bidrog till att den 

sjuke fick sämre omvårdnad efter utskrivning från IVA. 
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Eftersom han har sin diabetes, han var så där lite småtvär och trött något 
hemskt. Han var så trött fast jag bara satt där så orkade han inte vara vaken. 
Jag gick närmare sängen och tog på honom, han var alldeles kladdig så jag for 
ut till övervaknings rummet och sa att nu måste dom komma för det är nåt som 
inte stämmer riktigt. Då hade han bara lite över en i blodsockervärde…

Han fick hålla på och byta rum och det var som inte lugn och ro för han. Han 
behövde det, man vill ju inte att han ska hetsa upp sig…

När den sjuke personen skulle skrivas ut och komma hem upplevdes det som oroligt och 

jobbigt för deltagarna. Den sjuke var tröttare än vanligt och var sig inte riktigt lik vilket gjorde 

att deltagarna kände oro under den första tiden hemma. Deltagarna menar att de tagit stöd av 

varandra på olika sätt och att det underlättat för den sjuke.     

När han fick komma hem då var det mycket oroligt. Hur skulle det gå? Han 
var ju inte riktigt klar i huvudet, det var under ganska lång tid han var 
förvirrad…

Diskussion

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser när en person överlevt hjärtstopp 

och därefter genomgått hypotermibehandling på IVA. I resultatet framkommer att deltagarna 

upplevde att livet stannade upp i samma ögonblick som de bevittnade eller fick information 

om hjärtstoppet. Deltagarna insåg hur skört livet kan vara och de beskrev hjärtstoppet hos den 

sjuke personen som oväntat och skrämmande. Den akuta situationen upplevdes som svår 

vilket bidrog till att deltagarna ställde sin tilltro till anländande ambulanspersonal, att de 

skulle göra sitt yttersta för att återuppliva personen som drabbats av hjärtstopp. Det 

framkommer att deltagarna hade svårigheter med att tänka klart i det akuta skedet och att de 

inte riktigt klarade av att bevittna upprepade defibrilleringar på personen som drabbats av 

hjärtstopp. Detta är i överensstämmelse med Ardley (2003) som beskriver att närstående 

upplevde att det var obehagligt att vara åskådare i samband med hjärt- och lungräddning. I 

denna studie förklaras att närstående bör få välja om de önskar närvara vid hjärt- och 

lungräddning. Enligt Hadders (2007) bör närstående tillåtas närvara vid hjärt- och 

lungräddning. De bör uppmuntras till att närvara vid den sjukes sida då minuterna vid ett 

hjärtstopp är direkt avgörande huruvida personens liv står att rädda. Ibland råder det bara 

sekunder mellan liv och död. Närstående bör erbjudas emotionellt och sakligt stöd så att de 

känner sig trygg nog att närvara vid den sjukes sida. I en studie (Arley, 2003) beskriver 
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sjuksköterskor att det upplevs stressigt att ta hand om närstående i samband med hjärt- och 

lungräddning och att de önskar riktlinjer, vägledning och mer utbildning för att bättre kunna 

bedöma och tillgodose närståendes behov av stöd i en kritisk situation. Närståendes specifika 

och individuella behov bör dock tillgodoses trots att rådande situation inte alltid medger detta. 

I resultatet framkommer det att känslan att se och beröra den sjuke personen beskrevs som 

traumatisk och overklig. Deltagarna beskrev även att de kändes konstigt att prata till personen 

som var nedsövd och att de tog hjälp av teknisk apparatur för att försäkra sig om att en sjukes 

hjärta verkligen slog. Bond, Draeger, Mandleco och Donnelly (2003, p.67) beskriver att 

närstående bör informeras om att man inte i varje enskilt fall vet exakt hur mycket den 

medvetslöse personen uppfattar. I studien beskriver en närstående; ”I notice that as I touch 

her arm and tell her who I am, the top line on the screen [heart rate] started to go up. I think 

she knew it was me; she recognized me and she was reacting to that”. Nortvedt, Kvarstein 

och Jönland (2005) beskriver att det är värdefullt för närstående med en god omvårdnad kring 

den sjuke. Att vårdpersonal är bredvid den sjuke, tar på personen och att de talar till den sjuke

personen beskrivs som betydelsefullt för de närstående. I denna studie förklaras att det är en 

känslig balansgång och ibland även ett etiskt dilemma att uppnå balans mellan den sjukes 

subjektiva välmående och det medicinska behovet för sedering. Sederingsnivån ska dock utgå 

från den sjukes medicinska tillstånd. Det krävs kommunikation och samarbete kring det 

medicinska ställningstagandet vilket är en viktig del i omvårdnaden.

Oklara minnesbilder och avsaknad av tidsuppfattning under den första tiden framkommer i 

resultatet. Deltagarna prioriterade den sjuke personen och satte sig själv i andra hand. De hade 

ett behov av att vara nära den sjuke oavsett tid på dygnet vilket även framkommer i studien 

Lee och Lau (2003). Den första tiden var kaotisk och några deltagare beskrev att de försökte 

klara av sitt arbete trots att tankarna ständigt var hos den sjuke. Andra beskrev att de 

strukturerade upp tillvaron för att kunna vara nära den sjuke personen. I studier (Hupcey, 

1999, Engström & Söderberg, 2004) beskriver närstående till akut svårt sjuka personer att 

normala vardagsrutiner blir oviktiga då allt handlar om att se till den sjuke personen. I 

resultatet framkommer att det var svårt för deltagarna att tillgodose sina basala behov i form 

av mat och sömn då oro och rädsla medförde att det inte var möjligt att slappna av för att sova 

och då hungerkänslan uteblev. Att få vara nära den sjuke utgör en viktig faktor likaså att 

sjukvårdspersonal verkar för att bevara integritet och att de visar respekt gentemot den sjuke. 

Deltagarna bejakade den sjukes intressen genom att verka både som språkrör och som 
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beskyddare när personen var oförmögen att föra sin egen talan. Lögstrup (1994, s.155-156) 

beskriver att människor knyts samman av solidaritet och kärlek. Att se till den andra 

människans liv är en sympatisk handling. 

Deltagare beskrev att relationen inom familjen sattes på prov till följd av sömnbrist och 

rådande anspänning. I en studie (Proot et al., 2003) beskriver närstående som vårdade sin nära 

i hemmet vid livets slutskede att relationen dem emellan förändrades då det stundtals ställdes 

höga krav på den närstående. I samband med sjukdom lever de inblandade med en anspänning 

att vara varandra till lags vilket kan vara påfrestande. Närstående beskrev sig avskurna från 

det sociala livet och att de hade svårigheter med att upprätthålla egna aktiviteter vilket även 

framkommer i resultatet i denna studie.  

Miljön på IVA upplevdes som fridfull och den ingav trygghet. Deltagarna förlitade sig till den 

tekniska apparaturen vilket ingav hopp om liv då de var helt fokuserad på den sjuke. De 

beskrev att de upplevde trygghet av varandra då de inte behövde vara ensam hos den sjuke.  

Deltagarna beskrev personalen som professionella och att de hade en stark tilltro till dem. Att 

involvera den sjukes familj har positiva effekter på familjen. Som sjuksköterska är det ibland 

svårt att möta närståendes behov då fokus ofta är riktat gentemot den sjuke och teknisk 

apparatur. Det är lätt så att närstående kommer i andra hand och att de därmed inte får sina 

behov tillgodosedda (Burr, 1997). Det är dock viktigt att inneha en holistisk omvårdnad som 

bygger på en individanpassad vård genom sjuksköterskans balans mellan subjektivitet och 

objektivitet och en balans mellan tanke och handling (Almerud, Alapack, Frilund & 

Ekebergh, 2007). Sjuksköterskan bör till viss del förbise den tekniska apparaturen för att ge 

patienter och dess närstående en individuell omvårdnad. En avancerad apparatur bidrar till 

viktig information men den kan inte enahanda bidra till livsuppehållande åtgärder. 

Sjuksköterskans omvårdnad och beröring kan på inget vis ersättas av teknisk apparatur 

(Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2008).

I resultatet framkommer det att deltagarna hade hopp om den sjukes tillfrisknande även om de 

inte hade vetskap om vilka skador den sjuke personen kunde ha ådragit sig i samband med 

hjärtstoppet och hypotermibehandlingen. Deltagarna beskrev en lättade när den sjuke 

personen började vakna upp och kunde röra på sig samt när personen visade en igenkännande 

reaktion. Oavsett sjukdomsprognos så bibehöll närstående hopp om att det skulle gå bra för 

den sjuke. Genom att bibehålla hopp klarade närstående av att uthärda den nya svåra 
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situationen även om de inte erhölls framtidsgarantier vilket även framkommer i studien 

Engström (2008). Människan söker ibland tröst och lindring genom sin kristna tro vilket 

upplevs ge styrka vid en svår livskris (Bond, Draeger, Mandleco & Donnelly, 2003). En 

deltagare beskrev ett kulturellt förhållningssätt där döden sågs som en fortsättning på livet. 

Deltagaren menade att om den sjuke personen vaknar upp till ett ovärdigt liv så är döden att 

föredra eftersom människan inte skall behöva lida utan skall leva vidare i ett annat liv efter 

jordelivet. Enligt Strang, Strang och Ternestedt (2002) anser sjuksköterskor att de har en 

begränsad teoretisk kunskap beträffande existentiella och spirituella filosofier. Inom den 

holistiska omvårdnaden inkluderas dessa två filosofier. Färdighet och kunskap bör inhämtas 

för att bättre kunna ge stöd då närstående upplever existentiella kriser och önskar svar på 

svåra livsfrågor. Det är även viktigt med en väl fungerande arbetsorganisation som 

understödjer människans olika livsåskådningar.

Deltagarna gav ett helhetsintryck om att vara nöjda med den information som gavs. Behov av 

en tydlig och ärlig information framkommer som viktig även om den ibland var svår att ta till 

sig. Bristfällig information eller då den information som gavs var dubbel frambringade onödig 

oro och eftertanke. Bond, Draeger, Mandleco och Donnelly (2003) beskriver att bristfällig 

information kan medföra att närstående inte vet om den sjuke är nedsövd eller befinner sig i 

koma vilket skapar oro och osäkerhet. Attree (2000) beskriver att bra kvalité på omvårdnad är 

en individbaserad vård med fokus på den enskildes behov. Det är viktigt att relationen 

utvecklas så att närstående får förtroende och att de kan lita på sjuksköterskan. En öppen 

regelbunden kommunikation är viktig men även att lyssna till den enskildes behov. Patient 

och närstående vill ha kunskap om allt som händer. Engström och Söderberg (2004) belyser 

att rak och ärlig information gällande den sjukes tillstånd är viktigt eftersom väntan på 

information bidrar till att upplevelsen av situationen blir värre. Närstående har ett stort behov 

av att få veta vad som händer med den sjuke personen och önskar tillgänglig kontakt med 

ansvarig sjuksköterska oavsett tid på dygnet. De känner sig trygg när de vet att de kan ringa 

och få information när helst de behöver vilket även framkommer i denna studie.

Deltagarna beskrev en oro inför framtiden och att det var jobbigt att inte kunna påverka 

skeendet. Det förelåg ängslan och oro över den sjuke personens skador och eventuella 

bestående men. I en studie (Mithell, Courtney & Coyer, 2003) beskrivs att osäkerhet vid 

sjukdom är förknippat med oro. Oro påverkar det dagliga livet och begränsar därmed 

närståendes copingstrategier. När den sjuke personen flyttas från IVA kan det hos den 
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närstående väckas en känsla av aggressivitet, ledsamhet och en känsla av övergivenhet. En 

orsak är att de närstående inte var förberedda på att den sjuke kommer att överflyttas från 

IVA. Deltagarna i denna studie beskrev oro vid utskrivning från sjukhuset då den sjuke 

personen inte var sig lik. I likhet med vad Engström och Söderberg (2004) beskriver så 

framkommer det att deltagarna var i behov av stöttning från övriga familjemedlemmar för att 

orka med att bemästra den kritiska situationen. 

Metod överväganden

Då syftet var att beskriva närståendes upplevelser föreföll en intervjubaserad studie med 

kvalitativ tematisk innehållsanalys samt en induktiv ansats som lämplig (Downe-Wamboldt, 

1992). Elo och Kyngäs (2007) beskriver att kvalitativ innehållsanalys är lämplig vid 

omvårdnadsforskning då forskaren vill studera ett fenomen såsom upplevelse. 

Åtta intervjuer genomfördes där ett ändamålsenligt urval utgjordes av en liten grupp deltagare

då det inte fanns möjlighet till att intervjua fler personer. Det förhöll sig så att endast ett fåtal 

personer genomgått hypotermibehandling under år 2007/2008 och av dessa personer önskade 

inte alla närstående bli intervjuade. Enligt Polit och Beck (2008, s.763-764) väljer forskaren 

ut en ändamålsenlig grupp som kan besvara studiens syfte. Två av intervjuerna genomfördes

över telefon men det bidrog inte till någon skillnad gällande intervjuinnehåll i jämförelse med 

de övriga intervjuerna. En brist vid telefonintervju var dock att det var svårt att erbjuda 

emotionellt stöd till deltagaren. Vid telefonintervjuerna vara det extra viktigt att vara vaksam 

på deltagarens sinnesstämning. Inför varje intervju fick deltagaren skapa sig en uppfattning 

om oss intervjuare. Det var viktigt för oss att bygga upp en atmosfär där deltagaren kände sig 

trygg nog att berätta om sina upplevelser. Varje intervju inleddes och avslutades med en 

dialog då det stundtals rådde en viss anspänning när deltagaren varit öppen om personliga och 

känslomässiga upplevelser (jmf. Kvale, 1997, s.118, 120).  

Intervjuerna var olika innehållsrika men bedömdes vara tillräckligt innehållsrika för att kunna 

ge svar på studiens syfte. Studiens trovärdighet påverkas inte av antal deltagare eller av 

intervjuns längd utan relateras snarare till intervjuernas kvalitet (Kvale, 1997, s.99). Vår 

förförståelse som intervjuare kan till viss del ha påverkat intervjuerna då det till en början var 

svårt att behärska konsten att ställa frågorna på rätt sätt samt att fånga upp intervjupersonens 

speciella sätt att uttrycka sig. Vår medvetenhet inför intervjuerna bidrog till att 
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semistrukturerade intervjuer genomfördes för att undvika att ledande frågor skulle ställas. 

Graden av förförståelse medför en risk om forskaren ställer sig subjektiv vilket då styr 

deltagaren och därmed även resultatet (Holloway & Wheeler, 2002, s.82-89). En styrka med 

semistrukturerade intervjuer är dock att liknande data kan inhämtas från samtliga deltagare, 

data som är relevant gentemot syftet (Polit & Beck, 2008, s.394). 

Analysprocessen påbörjades med att intervjuerna transkriberades ordagrant och texten lästes 

igenom ett flertal gånger för att vi skulle få en känsla för helheten. Därefter identifierades 

textenheter som svarade mot syftet och dessa kondenserades och kodades med avseende på 

meningsinnehåll. Det som framkom under varje kod kunde därefter sorteras in i kategorier. 

Analysen resulterade slutligen i åtta kategorier som sammanfördes i tre teman. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att kategorisering utgör kärnan i kvalitativ innehållsanalys. En 

kategori ska vara relevant, fullständig och ömsesidigt uteslutande vilket innebär att endast 

textenheter med samma meningsinnehåll kan bli placerad i en och samma kategori. Vidare 

förklaras att flera kategorier tillsammans kan bilda ett tema.

Vi anser att trovärdigheten i studien bestyrks genom att vi under hela analysprocessen varit 

mycket textnära och att insamlad data svarat gentemot det avsedda syftet (jmf. Polit & Beck, 

2008, 286-306., Woods & Catanzaro, 1988, s.439). Studien är överförbar i och med att andra 

deltagare i liknande situationer skulle kunna intervjuas då det framgår en väl beskriven metod 

procedur (jmf. Holloway & Wheeler, 2002, s.253-255). 

Slutsats

Centralt i denna studie är deltagarnas ständiga oro för den sjuke personen. Oron inkluderar 

tiden då personen drabbats av hjärtstoppet, tiden på sjukhuset samt första tiden vid hemkomst. 

För att lindra denna oro bör närstående få stöd och förberedande information redan vid 

ankomst till IVA. Närstående bör förberedas på ett ungefärligt tidsperspektiv avseende vårdtid 

på respektive klinik. I det akuta skedet upplever närstående att de inte kan ta till sig all 

information vilket visar på betydelsen av att kontinuerligt få förklaringar och att få veta vad 

som händer. Information och kunskap är ett stöd för närstående då det gäller att skapa sig 

realistiska förväntningar inför framtiden. För att bearbeta upplevelserna under IVA vistelsen 

och för att få svar på frågor och funderingar så kan ett uppföljande besök på IVA erbjudas 

både till närstående samt den tidigare sjuke personen. 
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Genom forskning och ökad kunskap om närståendes upplevelser kan deras behov bättre 

tillgodoses i samband med inducerad hypotermibehandling. Omvårdnadsforskning bör ske 

parallellt och i samförstånd med medicinsk forskning. Kunskap om patofysiologiska effekter 

och rutiner kring inducerad hypotermibehandling bör kontinuerligt studeras och utvärderas.
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Förfrågan om medverkan i forskningsstudie Bilaga 1
Att vara närstående till en person som drabbats av akut, svår sjukdom kan ha stor inverkan på 
det dagliga livet. Syftet med denna studie är att beskriva hur det är att vara närstående till en 
person som drabbats av hjärtstopp och som är inneliggande på intensivvårdavdelning.
Nedkylning som behandlingsmetod är introducerad under 2000-talet och det finns nästintill 
ingen forskning kring närståendes upplevelser i samband med en persons 
hypotermibehandling efter hjärtstopp. Studiens resultat kan bidra till ökad kunskap hos 
sjukvårdspersonal att bemöta och omhänderta närstående utifrån dennes behov.

Denna studie kommer att genomföras med hjälp av intervjuer. Fokus i intervjun kommer att 
vara upplevelsen av att vara närstående till en person som drabbats av hjärtstopp och som 
genomgått hypotermibehandling (nedkylning). Det kommer endast att vara ett intervjutillfälle 
med beräknad tid 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band. Därefter skrivs 
inspelningar ned ordagrant och texten analyseras i olika steg för att sedan sammanställas i en 
rapport. Ingen annan än forskarna och handledaren kommer att ha tillgång till materialet och 
resultatet kommer att presenteras så att ingen medverkande person kan identifieras. Efter att 
rapporten är färdigställd kommer allt insamlat datamateriel att förstöras.

Om du är intresserad att medverka i denna studie, fyll då i svarstalongen och skicka den i det 
bifogade svarskuvertet till Agneta Sandström eller Susanna Löf. Vi kommer därefter att 
kontakta dig för överenskommelse om tid och plats för intervjun. Om du har funderingar är du 
välkommen att höra av dig till Agneta eller Susanna. Deltagandet i denna studie är helt 
frivilligt och du kan när som helst avbyta din medverkan utan att ange skäl. Om du väljer att 
inte delta i studien kommer det inte att påverka vare sig dig eller din närståendes eventuella 
behov av sjukvårdskontakt i framtiden.

Luleå i februari 2009

Agneta Sandström Susanna Löf
Legitimerad sjuksköterska Legitimerad sjuksköterska 
Studerande vid institutionen Studerande vid institutionen  
för hälsovetenskap för hälsovetenskap
Luleå tekniska universitetet Luleå tekniska universitet
Hemadress: Hemadress:
Telefon: Telefon:
E-post: E-post: 

Åsa Engström
Legitimerad sjuksköterska
Handledare, universitetslektor
Institutionen för hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
Telefon:
E-post: 
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Svarsblankett

� Ja tack. Jag accepterar att delta i studien. Ni får kontakta mig för 
överenskommelse av tid och plats för intervju.

� Jag vill att ni kontaktar mig för ytterligare information

Namn: …………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………………………...

E-post: …………………………………………………………………………….


