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Abstrakt  

Hjärt-lungräddning (HLR) utförs då en person drabbas av plötsligt hjärtstopp. 

Snabb insatt HLR ökar chansen att rädda liv. Närstående beskriver en god död som 

att vara omringad av sina nära, det är dock inte självklart att närstående får närvara 

vid HLR. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelse 

av att närvara vid HLR. Elva kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i sex 

kategorier; plötsligt hamna i en oväntad och kaotisk situation, återupplivningen är 

oerhört traumatisk, förstå allvaret i situationen, behöva utomstående hjälp för att 

hantera situationen, känna delaktighet i personens överlevnad och känna 

utanförskap i vårdmiljön. Kunskap och fördjupad förståelse för närståendes 

upplevelser vid HLR är viktigt för att identifiera och möta närståendes behov. 

Fortsatt omvårdnadsforskning kan bidra till att vidareutveckla riktlinjer och rutiner 

för hur närstående kan involveras vid HLR. 

 

Nyckelord: hjärt-lungräddning, närstående, upplevelser, omvårdnad, kvalitativ 

innehållsanalys, litteraturstudie   
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Hjärt-lungräddning (HLR) har beskrivits sedan lång tid tillbaka i olika utföranden och har 

utvecklats till att idag vara en grundläggande kunskap hos många människor världen över 

(Whitcomb & Blackman, 2007). I Sverige fick under år 2017 drygt 2500 personer HLR 

(Svenska hjärtlungräddningsregistret, 2018). Av dem överlever 2 – 14 % (Strömsöe et al., 

2011). Antalet personer som överlever har under 2000-talet ökat, både inom och utanför 

sjukvården (Svenska hjärt-lungräddningsregistret, 2018). Vid ett hjärtstopp slutar hjärtats 

pumpförmåga att fungera och blod upphör att cirkulera till kroppens organ vilket leder till 

syrebrist i vävnaderna. Vid hjärtstopp blir den drabbade omedelbart medvetslös och 

livstecken upphör. Om syretillförseln inte snabbt återställs avlider personen (Hjärt-

lungfonden, 2017). Den vanligaste orsaken till hjärtstopp är kranskärlssjukdom (Bergum, 

Nordseth, Mjølstad, Skogvoll & Haugen, 2015; Soar et al., 2015). Hjärtstopp ska misstänkas 

hos alla personer som hittas okontaktbara och har en onormal andning (Perkins et al., 2015).  

HLR innebär att 30 bröstkompressioner utförs följt av två inblåsningar och upprepas i två 

minuters cykler, sedan analyseras rytmen och därefter sker defibrillering om det finns 

möjlighet (Monsieurs et al., 2015). Svenska hjärt-lungräddningsregistret (2018) 

rekommenderar att defibrillering ska ske inom tre minuter. Personer som drabbas av 

hjärtstopp på sjukhus har högre överlevnad jämfört med de som drabbas utanför sjukhus 

(Soar et al., 2015). Möjligheten att överleva ett hjärtstopp på sjukhus påverkas av faktorer 

som tidigt larm, tidig start av HLR, tidig defibrillering och god eftervård (Svenska hjärt-

lungräddningsregistret, 2018). Om den drabbade personen inte har någon elektrisk aktivitet 

efter 20 minuter av HLR kan det vara en indikation att avsluta återupplivningen, dock ska 

varje fall bedömas individuellt (Bossaert et al., 2015). 

Personer som överlevt hjärtstopp efter genomförd HLR har beskrivit känslor av tacksamhet 

över att vara i livet och att allt gick bra trots den allvarliga händelsen (Forslund, Jansson, 

Lundblad & Söderberg, 2017). De överlevande tog inte längre saker för givet på samma sätt 

som förut och strävade efter att leva ett positivt och hälsosamt liv (Ketilsdotter, Albertsdottir, 

Akadottir, Gunnarsdottir & Jonsdottir, 2013). De överlevande ville spendera mer tid 

tillsammans med familj och närstående (Forslund et al., 2017; Ketilsdottir et al., 2013). Efter 

hjärtstoppet upplevde de kroppen förändrad och de behövde lära känna sin kropp på nytt för 

att veta dess begränsningar (Forslund et al., 2017; Ketilsdotter et al., 2013; Uren & Galdas, 

2015). De kände inte igen sig själva och upplevde att de förändrats som person samt hade 

mer oro, ångest och minskad energi. De kände sig beroende av sina närstående för att klara av 
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vardagen och upplevde minskad självständighet (Forslund et al., 2017; Uren & Galdas, 

2015).  

Begreppet anhöriga innefattar familj och släkt, det vill säga relationer baserade på släktband 

(Jeppsson Grassman, 2003, s. 12; Socialstyrelsen, 2004a). Begreppet närstående omfattar 

även andra personer som står en nära, som vänner och grannar (Jeppsson Grassman, 2003, s. 

12; Socialstyrelsen, 2004b). En närstående kan till exempel vara en partner, sambo, barn, 

föräldrar, syskon eller en nära vän (Socialstyrelsen, u.å.).  

Vårdpersonal som deltog vid HLR beskrev att de såg det som en naturlig del att närstående 

fick närvara för att vara med och ta farväl. De menade att om närstående närvarade vid HLR 

såg de att vårdpersonalen gjorde allt i sin makt för att personen skulle överleva (Lederman & 

Wacht, 2014). Sjuksköterskor ansåg att varken den drabbade eller närstående skulle dra 

någon nytta av att de närvarade vid HLR (Al-Mutair, Plummer & Copnell, 2012). De kände 

sig obekväma om närstående närvarade vid HLR eftersom behandlingen såg väldigt 

smärtsam ut (Lee & Cha, 2018). Vårdpersonal kände oro för att närstående skulle anklaga 

dem för att göra fel eller att närstående skulle drabbas av en panikattack och uppleva 

situationen som traumatisk (Al-Mutair et al., 2012; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran, 2010; Lederman & Wacht, 2014; Wacht, Dopelt, Snir & Davidovitch, 2010). 

Vårdpersonal ansåg att närstående kunde påverka beslutsfattandet, avbryta eller vara i vägen 

under HLR vilket kunde påverka utgången negativt (Lederman & Wacht, 2014; Lee & Cha, 

2018). De ansåg också att det inte fanns tillräckligt med vårdpersonal för att ta hand om 

närstående under pågående HLR och inte heller fysisk plats för närstående att närvara i 

rummet (Köberich et al., 2010). 

Sjuksköterskor upplevde HLR som en kaotisk situation där de inte hade tid att förbereda sig 

inför uppgiften (Sjöberg, Schönning & Salzmann-Eriksson, 2015). De sjuksköterskor som 

genomfört HLR beskrev att de var rädda att göra fel och kände oro över att inte ha fullständig 

information om personen. De ansåg att det var svårt att lämna sina andra patienter till förmån 

för den drabbade, men om HLR lyckades kände de sig nöjda och stolta (Lee & Cha, 2018).  

Närstående som närvarade vid förväntade och icke akuta dödsfall uppfattade det som en 

naturlig del av livet av både kulturella och sociala skäl. Närstående beskrev en god död som 

att vara omringad av sina nära (Williams, Bailey, Woodby, Wittich & Burgio, 2013).  

Personer som under sin vårdtid haft närstående vid sin sida upplevde att de var ett stöd under 

vårdtiden (Chiang, 2011; Hupcey, 2001). Det bidrog till att de kände välbefinnande och ett 
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lugn (Chiang, 2011). De menade att det räckte att få hålla handen eller bara sitta tysta 

tillsammans. Närstående var någon som den sjuke kunde känna tillit till (Hupcey, 2001). 

Vid litteraturgenomgången framkom att HLR är en utmanande situation för sjuksköterskan. 

HLR kan utföras både på sjukvårdsinrättning och utanför sjukvårdsmiljön och tidsförloppet 

är ofta kort. I denna situation är det därför viktigt att sjuksköterskor har god kunskap och 

förståelse för närstående upplevelse av att närvara vid HLR för att kunna uppmärksamma och 

möta deras behov. Kunskapen ger möjlighet att ge den bästa möjliga vården där även 

närstående involveras. I denna litteraturstudie har begreppet närstående använts, detta för att 

inkludera så många personer som möjligt som står den drabbade nära.  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelse av att närvara vid 

HLR. 

 

Metod  

Med utgångspunkt från syftet att beskriva närståendes upplevelse av att närvara vid HLR 

valdes en kvalitativ studie med induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att slutsatser dras 

utifrån resultatet och inte utifrån en förutbestämd teori (Polit & Beck, 2012, s. 730). 

Holloway och Wheeler (2010, s. 4) menar att kvalitativa studier utförs för att beskriva 

personers upplevelser. För att beskriva närståendes upplevelse valdes därför ett 

inifrånperspektiv, vilket innebär fokus på deras känslor och uppfattningar (jfr. Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 6). 

 

Litteratursökning  

Efter att syftet fastställts utfördes en pilotsökning för att säkerställa att tillräckligt med 

material fanns att tillgå (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61). Därefter 

genomfördes en systematisk litteratursökning i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Dessa databaser innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och 

beteendevetenskap. Inför sökningen valdes sökord utifrån syftet vilket medförde att 

sökningen preciserades och fick så många lämpliga träffar som möjligt (jfr. Backman, 2008, 

s. 169 – 170). För att sökningen skulle bli mer relevant användes ämnesord (jfr. Karlsson, 

2012, s. 104 – 105). I CINAHL användes CINAHL headings, i PubMed användes MeSH-

termer och i PsycINFO användes Thesaurus-termer. Utöver sökning med ämnesord utfördes 

fritextsökning, vilket innebär att alla artiklar som innehåller sökordet kommer upp i 
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sökningen, detta breddar sökningen och ökar sensitiviteten (jfr. Willman et al., 2011, s. 75). 

De sökord som användes i litteratursökning var “cardiopulmonary resuscitation”, 

“resuscitation, cardiopulmonary”, “heart arrest”, “resuscitation”,”CPR”, “family”, 

”spouses”, “experience”, “life change events”, “perception”, “presence” och ”qualitative 

studies”. Sökorden kombinerades med de booleska sökoperatorerna OR och AND. Det 

medför att fler söktermer kan kombineras så att lämplig vetenskaplig litteratur hittas inom det 

tänkta området (jfr. Willman et al., 2011, s. 72). Även trunkering (*) användes för att 

inkludera alla tänkbara ändelser på sökorden (jfr. Willman et al., 2011, s. 76). De 

inklusionskriterier som användes vid sökningen var vetenskapliga artiklar, kvalitativa studier, 

artiklar av minst medelkvalitet, engelsk text samt artiklar publicerade mellan 2004–2019 för 

att få aktuell forskning. De studier som beskrev föräldrars upplevelse av att närvara vid deras 

barns HLR exkluderades eftersom dessa upplevelser skulle kunna antas skilja sig från 

närståendes upplevelse av att närvara vid HLR hos vuxna personer. De begränsningar som 

användes i sökningen var engelsk text och publikations år mellan 2004 – 2019. Willman et al. 

(2011, s. 78) beskriver att en litteratursökning bör kompletteras med en manuell sökning i 

andra artiklars referenslistor, en sådan genomfördes och resulterade i en artikel som svarade 

till studiens syfte. Sammanfattningsvis valdes tolv artiklar ut till analysen, varav en artikel 

exkluderades till följd av låg kvalitet. Litteratursökningen redovisas fullständigt i Tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning  

Syfte med sökning: Beskriva närståendes upplevelse av att närvara vid HLR 

CINAHL 2019-02-07 Begränsningar: engelska, 2004 – 2019  

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

1  CH+  Family  147 959    

2  CH+  Heart Arrest  14 417    

3  CH+  Resuscitation, Cardiopulmonary  10 216    

4  CH+  Resuscitation  29 403    

5  CH+  Perception  59 468    

6  CH  Presence  1 064    

7  FT  Experience*  279 832    

8  CH+  Qualitative Studies  96 127    

9    2 OR 3 OR 4  38 308    

10    5 OR 6 OR 7  332 637    

11    1 AND 8 AND 9 AND 10  89  5  
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning  

PubMed, 2019-02-07 Begränsningar: engelska, 2004 – 2019  

Söknr *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

1 MSH Family 140 794  

2 MSH Cardiopulmonary Resuscitation 10 707  

3  MSH  Heart Arrest  22 792    

4  FT  Presence  793 722    

5  MSH  Perception  207 587    

6  FT  Experience*  581 410    

7  MSH  Life Change Events  10 945    

8    2 OR 3   26 740    

9    4 OR 5 OR 6 OR 7  1 532 026    

10    1 AND 8 AND 9   172  4  

PsycINFO, 2019-02-07 Begränsningar: engelska, 2004 – 2019  

Söknr *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

1 TH+ Family 41 086  

2 TH+ Spouses 6 180  

3 TH CPR 292  

4 FT Heart Arrest 279  

5 FT Presence 82 049  

6 FT Experience* 396 000  

7 TH+ Perception 106 685  

8  1 OR 2 46 726  

9  3 OR 4 540  

10  5 OR 6 OR 7 551 718  

11  8 AND 9 AND 10 44 2 

*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, MSH – MeSH termer i databasen PubMed, TH – Thesaurus 

termer i databasen PsycINFO, FT - fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning  

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Statens beredning för medicinsk utvärderings 

(SBU, 2014) granskningsmall för studier med kvalitativ forskningsmetod. Granskningsmallen 

fungerar som ett verktyg för att bedöma studiers kvalitet med fokus på syfte, urval, etiskt 

resonemang, datainsamling, analys, resultat och överförbarhet. Granskningsmallen 

modifierades utifrån artiklarnas metod. Kvalitetsgranskningen utfördes av författarna 
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oberoende av varandra (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 659). Resultatet från kvalitetsgranskningen 

jämfördes sedan, eventuella skillnader diskuterades och därefter togs gemensamt beslut om 

kvalitetsgrad. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 96) beskriver att en kvalitetsgradering 

med hjälp av procentindelning kan användas för att tolka kvalitetsgranskningens resultat. 

Med procentberäkning kan studiernas kvalitet jämföras. Studien får ett poäng för varje 

uppfyllt kriterium, alla poäng räknas sedan ihop till en total poängsumma och procentsatsen 

räknas ut vilket bestämmer graderingen av studiens kvalitet. Enligt Willman et al. (2006, s. 

96) motsvarar hög kvalitet 80 – 100 %, medel kvalitet 70 – 79 % och låg kvalitet 60 – 69 %.  

Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare  

(år) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling

/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(hög, 

medel, 

låg) 

Bremer, 

Dahlberg & 

Sandman 

(2009) 

Sverige 

Kvalitativ  7 närstående, 

3 män och 4 

kvinnor 

Djupgående 

berättande 

intervjuer 

 

Fenomenologisk 

analys 

Studien beskriver 

närståendes upplevelse av 

HLR som overklig med 

känslor av överväldigande 

ansvar. De närstående kände 

sig otillräckliga, pendlade 

mellan hopp och förtvivlan 

samt kände osäkerhet inför 

framtiden. 

 

Hög 

De Stefano 

et al. (2016)  

USA 

Kvalitativ 30 

närstående,  

9 män och 

21 kvinnor 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Tolkande analys 

och grounded 

theory 

 

Studien beskriver att 

närståendes smärta minskade 

när de fick närvara då 

personen avled, det bidrog 

till en känsla av att ha gett 

stöd till personen under den 

sista tiden i livet och deltagit 

i det viktiga ögonblicket. 

Kommunikation mellan 

akutvårdsgruppen och 

närstående var en central del 

för att underlätta 

acceptansen av händelsen. 

 

Medel 

Duran, 

Oman, 

Abel, Koziel 

& 

Szymanski 

(2007) 

USA 

Kvalitativ 

Kvantitativ 

202 

vårdpersonal  

72 

närstående, 

62 patienter 

Enkäter med 

öppna frågor 

 

Statistisk analys 

och kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien beskriver att både 

den drabbade och närstående 

var positiva till närvaro 

under HLR. Det upplevdes 

fördelaktigt för den 

drabbade personen, 

närstående och vårdpersonal. 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare  

(år) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling

/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(hög, 

medel, 

låg) 

Holm, 

Norekvål, 

Fålun &  

Gjengedal 

(2012) 

Norge 

Kvalitativ 9 närstående, 

8 kvinnor 

och 1 män 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Fenomenologisk 

analys 

Studien beskriver att när 

personen återfick 

medvetandet upplevde 

närstående känslor av skuld 

för att ha utfört HLR av låg 

kvalitet. Närstående 

upplevde ambivalens i 

samband med både 

hjärtstopp och eftervård.  

 

Hög 

Hung & 

Pang (2010) 

Hong Kong 

Kvalitativ 18 

närstående,  

9 kvinnor 

och 9 män 

Berättande 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

Studien beskriver att 

närstående hade önskat att få 

möjlighet att närvara vid 

HLR. De närstående ville 

närvara för att ge emotionellt 

stöd och bibehålla kontakten 

med personen under det 

kritiska ögonblicket. 

 

Medel 

Larsson, 

Wallin, 

Rubertsson 

& 

Kristoferzo

n (2012) 

Sverige 

Kvalitativ 20 

närstående, 

13 kvinnor 

och 7 män 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien beskriver att de 

närstående önskade ärlig och 

tydlig information om 

personens tillstånd och 

prognos. De närstående hade 

ett behov av att upprätthålla 

telefonkontakt med 

familjemedlemmar och 

vänner. De närstående kände 

sig både osäkra och 

hoppfulla inför framtiden. 

 

Hög 

Löf, 

Sandström 

& 

Engström 

(2010) 

Sverige 

Kvalitativ 8 närstående, 

4 kvinnor 

och 4 män 

Kvalitativa 

individuella 

intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien beskriver 

närståendes upplevelse av 

HLR som skrämmande. Att 

se personen kopplad till alla 

slangar upplevdes overkligt 

och det var svårt att känna 

igen patienten. De 

närstående upplevde 

framtiden som oviss, men 

fick stöd av varandra under 

den svåra tiden. 

 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare  

(år) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling

/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(hög, 

medel, 

låg) 

Masa’Deh, 

Saifan, 

Timmons & 

Nairn 

(2014) 

Jordanien 

Kvalitativ 7 närstående, 

6 män och 1 

kvinna 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Tematisk analys 

Studien beskriver att 

närståendes viktigaste behov 

var information om 

personens tillstånd. Genom 

att hållas uppdaterad bidrog 

det till minskad stress och 

ökad acceptans av utfallet av 

HLR. Närstående ville vara 

vid personens sida i livets 

slutskede. Många närstående 

ville närvara av kulturella 

eller religiösa skäl.  

 

Medel 

Wagner 

(2004) 

USA 

Kvalitativ 6 närstående Intervjuer 

 

Tematisk analys 

Studien beskriver att 

närstående försummades av 

vårdpersonalen under HLR. 

De närstående genomgick 

också en kris och deras 

förmåga att hantera 

situationen var nedsatt. De 

närståendes behov av 

information och närhet 

förbisågs ofta. 

 

Medel 

Weslien, 

Nilstun, 

Lundqvist 

& Fridlund 

(2005) 

Sverige 

Kvalitativ 17 familjer, 

14 kvinnor 

och 3 män 

Intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien beskriver att 

närstående insåg behovet av 

assistans för att initiera 

HLR. De egna behoven 

förbisågs när ambulansen 

anlände. När vårdpersonalen 

tog över på sjukhuset fick de 

närstående mycket sympati. 

 

Medel 

Weslien, 

Nilstun, 

Lundqvist 

& Fridlund 

(2006) 

Sverige 

Kvalitativ 17 

närstående, 

14 kvinnor 

och 3 män 

Intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien beskriver att 

närstående hade olika 

uppfattning om de ville 

närvara eller inte under 

HLR. De närstående beskrev 

att de var rädda att störa om 

de närvarade vid HLR.  

Medel 

 

Analys  

Analysen av de valda artiklarna genomfördes med inspiration av Graneheims och Lundmans 

(2004) beskrivning av manifest kvalitativ innehållsanalys. Manifest ansats innebär att 
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innehållet i texten beskrivs som den är, utan någon tolkning (Danielson, 2012, s. 336). 

Analysprocessen startade med att de valda artiklarnas resultat lästes igenom flertalet gånger 

för att skapa en helhetsbild av innehållet (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Därefter 

märktes varje artikel med ett nummer för att den skulle gå att härleda tillbaka till 

originalkällan. Efter märkning av artiklar extraherades de meningsenheter (n=392) som 

svarade mot syftet från artiklarnas resultatdel och varje enskild meningsenhet märktes i sin 

tur med en unik sifferkombination som följde meningsenheten genom hela analysprocessen. 

Meningsenheter kan vara några få ord, meningar eller citat som svarar till syftet. 

Meningsenheterna översattes till svenska för att sedan kondenseras. Kondenseringen innebär 

att korta ner meningsenheten men bibehålla kärnan i texten (jfr. Graneheim & Lundman, 

2004). Kondenseringen utfördes varsamt för att inte tappa nyanser i innehållet. Därefter 

påbörjades kategoriseringen, de kondenserade meningsenheterna grupperades in i kategorier 

med liknande innehåll. En meningsenhet kan enbart passa in i en enda kategori. 

Kategoriseringen genomfördes i sex steg. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

analysprocessen inte är en linjär process utan innebär att analysen går fram och tillbaka 

mellan helheten och små detaljer av texten, vilket togs i beaktning under hela 

analysprocessen. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier som presenteras i Tabell 3. Kategoriernas innehåll 

presenteras i en sammanfattande brödtext och styrks med citat från de analyserade artiklarna. 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=6) 

Plötsligt hamna i en kaotisk situation 

Återupplivningen är oerhört traumatisk 

Förstå allvaret i situationen 

Behöva utomstående hjälp för att hantera situationen 

Känna delaktighet i personens överlevnad 

Känna utanförskap i vårdmiljön  

 

Plötsligt hamna i en kaotisk situation 

I flera studier (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009; Holm, Norekvål, Fålun & Gjengedal, 

2012; Larsson, Wallin, Rubertsson & Kristoferzon, 2012; Löf, Sandström & Engström, 2010; 
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Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005) berättade närstående att de plötsligt hamnade 

i en okänd och kaotisk situation, präglad av stark rädsla. Det var chockerande för de 

närstående och de hade svårt att förstå vad som hände, vilket gjorde att de förlorade förmågan 

att agera (Bremer et al., 2009; Löf et al., 2010; Weslien et al., 2005). De upplevde att tiden 

verkade stanna upp och beskrev ett kaos av tusen tankar (Bremer et al., 2009; Larsson et al., 

2012). En intensiv fruktan för att personen skulle dö dominerade upplevelsen (Larsson et al., 

2012; Weslien et al., 2005). Närstående associerade personens medvetslösa kropp med döden 

(Holm et al., 2012). I studier (Larsson et al., 2012; Löf et al., 2010; Weslien et al., 2005) 

framkom att närstående upplevde väntan på ambulans som det värsta de hade varit med om 

och kände stor tacksamhet att hjälp kom snabbt.  

“...than it was the waiting... and this waiting was definitely the worst thing I´ve ever 

been through...” (Larsson et al., 2012, s. 355). 

Studier (Masa’Deh, Saifan, Timmons & Nairn, 2014; Weslien et al., 2005) beskrev att 

närstående upplevde att de inte kunde förklara sina känslor. Enligt Masa’Deh et al. (2014) 

berättade närstående att de hade svårt att förklara varför de ville vara närvarande vid HLR. 

De pendlade mellan känslor av rädsla och lättnad (Holm et al., 2012) och en vilja att både 

vara nära personen och dra sig undan (Bremer et al., 2009; Wagner, 2004). 

I studier (Weslien et al., 2005; Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2006) framkom det 

att närstående inte visste hur de skulle hantera situationen. De kände ett behov av att hålla sig 

samlade (De Stefano et al., 2016; Duran, Oman, Abel, Koziel & Szymanski, 2007; Hung & 

Pang, 2010; Weslien et al., 2005). Hur de klarade av att hantera situationen påverkades av 

tidigare erfarenheter och situationens utveckling (Hung & Pang, 2010; Weslien et al., 2006). 

De närstående försökte behålla hoppet genom den svåra situationen då det gav dem styrka 

(Masa’Deh et al., 2014; Weslien et al., 2005).  

“...There is always hope and miracles happen...” (Masa’Deh et al., 2014, s. 80). 

 

Återupplivningen är oerhört traumatisk 

Flera studier (De Stefano et al., 2016; Holm et al., 2012; Larsson et al., 2012; Löf et al., 2010; 

Masa’Deh et al., 2014; Weslien et al., 2005; Weslien et al., 2006) beskrev att närstående 

upplevde HLR som en fruktansvärd och mycket traumatisk händelse, de trodde därför att den 

drabbade personen inte skulle vilja ha dem närvarande. Närstående uppfattade HLR som ett 
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angrepp på den drabbade och ville skydda sig från traumatiska bilder (De Stefano et al., 

2016; Weslien et al., 2005). 

“... but okay, when I saw that they were being so aggressive, I felt it as an aggression, 

an assault on my husband” (De Stefano et al., 2016, s. 9). 

Studier (Bremer et al., 2009; Holm et al., 2012) menade att närstående upplevde det 

skrämmande och svårt att själv påbörja och utföra HLR, eftersom de kände oro för att ha 

orsakat personen skada. De kände stark stress inför hur de skulle hantera om återupplivningen 

misslyckades (Weslien et al., 2005, 2006). Holm et al. (2012) beskrev att närstående blev 

mindre chockerade av att se den drabbade på sjukhuset om de varit delaktiga i det 

traumatiska förloppet från början.  

I en studie av Weslien et al. (2005) uttryckte närstående att de var tacksamma över att inte bli 

tillfrågade att närvara. När de visste vad som hände kändes det mindre hotande att vänta 

utanför rummet (Hung & Pang, 2010). Studier (De Stefano et al., 2016; Weslien et al., 2005; 

Weslien et al., 2006) beskrev att närstående valde att vänta utanför behandlingsrummet 

eftersom de inte ville se personens kropp angripen av infusioner, katetrar och sensorer.  

” …normally people wait outside because it is not nice to be there and watch…” 

(Weslien et al., 2005, s. 19). 

En studie (Bremer et al., 2009) visade att närstående ifrågasatte varför vårdpersonalen 

fortsatte med HLR under så lång tid och ansåg att det vore bättre att den drabbade fick somna 

in. I studier (Hung och Pang, 2010; Weslien et al., 2005) beskrev närstående att de kämpade 

med motstridiga känslor av att behöva “låta personen gå” men önska att personen skulle 

överleva, de ville inte att lidandet skulle förlängas och hoppades därför att detta var slutet. De 

var tacksamma för att i denna stund få tid ensam med personen (Weslien et al., 2006). 

 

Förstå allvaret i situationen 

I flera studier (Bremer et al., 2009; De Stefano et al., 2016; Hung & Pang, 2010; Larsson et 

al., 2012; Masa’Deh et al., 2014: Weslien et al., 2005) berättade närstående att de hade svårt 

att förstå vad som hände och hur allvarlig situationen var. När hjälp anlände och de såg 

vårdpersonalen arbeta med den drabbade personen förstod de att tillståndet var kritiskt 

(Bremer et al., 2009; De Stefano et al., 2016; Löf et al., 2010).  

“I realized that it was serious, otherwise they don’t stop the ambulance by the side of 

the road and... Then I heard how this monotonous voice [from the defibrillator] spoke 
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and, and that they were doing something and then this with his breath and other things. 

Then I understood that it was something serious…” (Bremer et al., 2009, s. 1413). 

I flera studier (De Stefano et al., 2016; Hung & Pang, 2010; Masa’Deh et al., 2014; Wagner, 

2004; Weslien et al., 2005) uttryckte närstående att det var en självklarhet att de blev 

informerade och hölls uppdaterade om personens tillstånd. En viktig anledning till varför de 

ville närvara vid HLR var för att få ytterligare information om den drabbades tillstånd (Hung 

& Pang, 2010; Masa’Deh et al., 2014). Genom ärlig information från vårdpersonalen ökade 

närståendes förtroende för dem (De Stefano et al., 2016; Masa’Deh et al., 2014).    

” They explained everything to me all the way through (…) everything that was done 

during the intervention was explained to me…” (De Stefano et al., 2016, s. 6). 

En studie av Bremer et al. (2009) visade att närstående upplevde ångest och maktlöshet, 

motsägelsefulla känslor av både hopp och hopplöshet om den drabbades överlevnad samt 

osäkerhet över hur de skulle förhålla sig. I flera studier (Bremer et al., 2009; Weslien et al., 

2005; Weslien et al., 2006) framkom det att närståendes hopp väcktes av meningsfulla 

åtgärder för att rädda personens liv. De kände att deras närvaro hade ett syfte så länge det 

fortfarande fanns hopp om överlevnad (Weslien et al., 2006). Studier (Bremer et al., 2009; 

Larsson et al., 2012; Weslien et at., 2006) beskrev att närstående kände ovisshet inför 

framtiden. De oroade sig för att personen skulle få en permanent hjärnskada (De Stefano et 

al., 2016; Larsson et al., 2012; Weslien et al., 2005; Weslien et al., 2006). 

“... if it was to resuscitate a vegetable, I prefer being in our situation today, even 

though I’m a widow, than to go to see my husband at the hospital as a vegetable” (De 

Stefano et al., 2016, s. 8). 

Flera studier (De Stefano et al., 2016; Hung & Pang, 2010; Wagner, 2004; Weslien et al., 

2005; Weslien et al., 2006) visade att närstående hade stort förtroende för vårdpersonalen. De 

försökte tolka vårdpersonalens uttryck och kunde ana att något var fel (De Stefano et al., 

2016; Masa’Deh et al., 2014). Närstående såg att vårdpersonalen gjorde allt de kunde och att 

den drabbade inte hade lidit, trots vårdpersonalens hårda arbete förstod de att ”det var över” 

(Bremer et al., 2009; De Stefano et al., 2016; Duran et al., 2007; Masa’Deh et al., 2014; 

Wagner, 2004; Weslien et al., 2005; Weslien et al., 2006). De kände känslor av hopplöshet 

och såg ingen mening med fortsatt HLR (Bremer et al., 2009; De Stefano et al., 2016). 

I en studie (Masa’Deh et al., 2014) framkom det att om närstående inte förstod hur allvarligt 

tillståndet var beskrev de starka känslor av hoppfullhet, för att sedan upptäcka att det var 

värre än de kunde föreställa sig. De ville stanna till slutet och oroade sig inte för att inte 
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kunna hantera det. Att med egna ögon se att inget mer kunde göras gjorde det lättare att 

acceptera och börja hantera förlusten (De Stefano et al., 2016; Masa’Deh et al., 2014).  

“And I think that it’s important, it’s part of the work of grieving also, to see that 

everything was tried and to truly see it oneself, I think that’s very important” (De 

Stefano et al., 2016, s. 5). 

 

Behöva utomstående hjälp för att hantera situationen  

I studier (Bremer et al., 2009; Weslien et al., 2005) framkom det att närstående insåg att de 

inte skulle klara av HLR utan hjälp. De visste inte vad de skulle göra men blev lugnade av att 

tala med någon från larmcentralen under tiden de väntade på ambulans (Weslien et al., 2005). 

Deras smärta minskade genom att andra personer fanns nära och gav stöd (Bremer et al., 

2009; Holm et al., 2012; Hung & Pang, 2010; Masa’Deh et al., 2014; Weslien et al., 2005).  

” ... they support us ...the presence of people around us helped and supported us and 

decreased our pain and crisis …” (Masa’Deh et al., 2014, s. 80). 

I en studie (Hung & Pang, 2010) berättade närstående att de uppskattade vårdpersonalens 

snabba, tydliga och ärliga beskrivning av personens tillstånd. I närståendes ögon var 

vårdpersonalen perfekta (De Stefano et al., 2016). Studier (Bremer et al., 2009; De Stefano et 

al., 2016; Weslien et al., 2005) beskrev att närstående uppskattade hur vårdpersonalen under 

pågående HLR både tog hänsyn till den drabbade personen och närståendes behov.  

” … Besides, I was alone without any other relatives with [me]. He was my relative. 

The staff had to care for me as well” (Weslien et al., 2005, s. 19). 

Studier (Hung & Pang, 2010; Masa’Deh et al., 2014) visade att närstående ansåg att 

religionen var det främsta stödet under HLR. Tron gav dem en förklaring till liv och död. 

Bönen bidrog till tålamod hos närstående och gjorde det lättare att kontrollera känslor 

(Masa’Deh et al., 2014). Studier (Masa’Deh et al., 2014; Weslien et al., 2006) visade att 

närstående var beroende av en stödperson som gav dem styrka att inte förlora kontrollen. 

Stödpersonen uppdaterade dem om situationen och kunde inge ett förtroende för 

vårdpersonalen (Hung & Pang, 2010; Masa’Deh et al., 2014). 

 

Känna delaktighet i personens överlevnad   

Studier (De Stefano et al., 2016; Weslien et al., 2005) beskrev att närstående kände 

delaktighet genom att påbörja HLR redan innan ambulans anlände. De kände sig som en del 

av teamet när de kunde hjälpa till och fick på så sätt förståelse för vårdpersonalens arbete 
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(Weslien et al., 2005, 2006). De närstående ville hjälpa genom att informera vårdpersonalen 

om den drabbade personens hälsohistoria (De Stefano et al., 2016; Weslien et al., 2005; 

Weslien et al., 2006). De ansåg att deras hjälp på så sätt kunde underlätta återupplivningen 

och öka chansen för personens överlevnad (De Stefano et al., 2016; Hung & Pang, 2010). 

“I can inform (the staff) about something that is not written in the medical record. It is 

not easy (for the staff) to read that (medical record) in a second. They read that he had 

undergone coronary bypass. I could inform them that four blood vessels were replaced 

and that was important information. Therefore I wanted to be there (in the 

resuscitation room) if any questions should be asked” (Weslien et al., 2006, s. 71).  

I studier (Weslien et al., 2005, 2006) berättade närstående att de förväntade sig och ansåg att 

det var viktigt att allt fokus lades på den drabbade personen. De prioriterade både bort sina 

egna behov och vårdpersonalens arbete för att fokusera på att finnas där för den drabbade 

personen (Hung & Pang, 2010; Weslien et al., 2005). Närstående beskrev att de kände en 

lättnad av att vara närvarande under HLR. De upplevde att deras närvaro var värdefull för alla 

inblandade, de menade att det var viktigt att få möjlighet att ge stöd till den drabbade (De 

Stefano et al., 2016; Hung & Pang, 2010; Weslien et al., 2006). Studier (De Stefano et al., 

206; Hung & Pang, 2010; Masa’Deh et al., 2014; Weslien et al., 2006) visade att närstående 

ville att personen skulle känna att de fanns närvarande och ansåg att deras närvaro skulle 

minska personens rädsla och främja trygghet. 

“Really, I think that when she was listening to my voice and feeling me around her, this 

could improve her psychologial status...” (Masa’Deh et al., 2014, s. 79). 

Studier (De Stefano et al., 2016; Masa’Deh et al., 2014) visade att en anledning till att 

närstående ville närvara under HLR var den känslomässiga närheten, de hade tidigare funnits 

där för andra nära och ville därför göra detsamma för den drabbade personen. Närstående 

trodde att vårdpersonalen skulle respektera deras vilja att vara närvarande och uppskattade att 

vårdpersonalen accepterade deras önskan (Bremer et al., 2009; Weslien et al., 2005; Weslien 

et al., 2006). Det fanns stunder när de tvivlade på att den drabbade kunde känna deras 

närvaro, men de hoppades på det (Hung & Pang, 2010). En studie (Weslien et al., 2006) 

framhöll att om personen var bortom hopp ansåg närstående att det inte fanns någon mening 

med att närvara.  

I studier (Hung & Pang, 2010; Masa’Deh et al., 2014) framkom det att när närstående var 

nära den drabbade personen kunde deras bön förstärkas och det gav dem tålamod. Det var 

viktigt för närstående att vara fysiskt nära och inte lämna personen ensam (De Stefano et al., 
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2016; Hung & Pang, 2010). De ville få möjlighet att skapa ett band, säga farväl till personen 

och uttrycka sin kärlek en sista gång (Hung & Pang, 2010; Weslien et al., 2006). 

”… I believe that always when you loose someone, it doesn’t matter how much one has 

done and told, which I did for my husband, how much I loved him. You just want to say 

that once more” (Weslien et al., 2006, s. 72). 

 

Känna utanförskap i vårdmiljön 

I studier (De Stefano et al., 2016; Weslien et al., 2006) beskrev närstående som inte fick 

närvara vid HLR att det kände sig oönskade och utfrysta av vårdpersonalen. Vårdpersonalens 

stress och stora insatser gjorde dem osäkra på om de störde arbetet (Bremer et al., 2009; 

Hung & Pang, 2010; Weslien et al., 2006). Rädslan att störa gjorde att närstående kände sig 

osäkra på om det var tillåtet att närvara (Bremer et al., 2009; Weslien et al., 2006). 

Flera studier (Hung & Pang, 2010; Masa’Deh et al., 2014; Weslien et al., 2005; Weslien et 

al., 2006) påpekade att närstående upplevde att det fanns begränsat utrymme för dem. De 

accepterade att det inte fanns plats och lämnade därför rummet (Wagner 2004; Weslien et al., 

2005; Weslien et al., 2006). Närstående ansåg att de som hade störst rätt att vistas i rummet 

var de som kunde hjälpa den drabbade och trodde inte att de själva kunde bidra med något 

(Hung & Pang, 2010; Weslien et al., 2006).  

” I was afraid the space would be limited or the room too small for us to go inside, and 

that we would disturb their work… I was afraid I would just get in their way 

unintentionally…The patient and the ones who can offer help should have the first 

priority” (Hung & Pang, 2010, s. 62). 

I flera studier (Bremer et al., 2009; De Stefano et al., 2016; Masa’Deh et al., 2014; Weslien et 

al., 2005) framkom det att närstående hade begränsad kommunikation med vårdpersonalen 

under pågående HLR. Det medförde att de kände besvikelse och missnöje (De Stefano et al., 

2016; Larsson et al., 2012). Masa’Deh et al. (2014) och Weslien et al. (2006) beskriver att 

närstående upplevde att de behövde kontrollera sina känslor under HLR. Flera studier 

(Bremer et al., 2009; Hung & Pang, 2010; Masa’Deh el al., 2014; Weslien et al., 2005; 

Weslien et al., 2006) menar att närstående kände sig övergivna av vårdpersonalen och 

önskade att någon fanns där för dem.  

“After all, no one (of the staff) had time for me. So it (not to be present) was quite 

good. There is no time for a sad family member” (Weslien et al., 2006, s. 70). 



 
 

18 

Flera studier (Duran et al., 2007; Hung & Pang, 2010; Masa’Deh et al., 2014; Weslien et al., 

2005; Weslien et al., 2006) visade att närstående hade en stark önskan att få vara närvarande. 

Deras vilja att närvara minskade när de uppfattade att vårdpersonalen inte ville ha dem där 

(Wagner, 2004; Weslien et al., 2006). I studier (Bremer et., 2009; Hung & Pang, 2010; 

Weslien et al., 2005; Weslien et al., 2006) berättade närstående att de kände stor frustration 

om de blev separerade från den drabbade personen och att det hade varit outhärdligt att vänta 

utanför.  

“They worked well [in the resuscitation room] and under no circumstances did I want 

to wait in another room and think about what they were doing... “(Weslien et al., 2005, 

s. 19). 

Studier (Hung & Pang, 2010; Masa’Deh et al., 2014; Weslien et al., 2005) beskrev att 

närstående upplevde att vårdpersonalen hade något att dölja om de inte fick närvara vid HLR, 

vilket ökade deras vilja att närvara. De ville se att vårdpersonalen gjorde allt de kunde för att 

återuppliva personen (Hung & Pang, 2010; Weslien et al., 2005; Weslien et al., 2006). 

Närstående som närvarade vid HLR upplevde att vårdpersonalen behandlade personen 

respektlöst (De Stefano et al., 2016; Weslien et al., 2005). Enligt Weslien et al. (2006) 

uttryckte närstående att de inte ville bevittna en ineffektiv återupplivning och bortförklarade 

vårdpersonalens brister med sin egen okunskap. Närstående kände stor besvikelse av att inte 

få säga farväl till personen som de önskade (De Stefano et al., 2016; Weslien et al., 2006). 

Deras största rädsla var att inte vara där om personen avled (Hung & Pang, 2010; Weslien et 

al., 2005). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelse av att närvara vid HLR. 

Litteraturstudien visade att närstående upplevde HLR som en oväntad och kaotisk situation 

där återupplivningen var oerhört traumatisk att närvara vid. Närstående förstod att situationen 

var allvarlig och insåg att de behövde utomstående hjälp för att kunna hantera situationen. De 

ville känna delaktighet i personens överlevnad men upplevde också utanförskap i vårdmiljön.  

I litteraturstudien framkom det att närstående som närvarade vid HLR upplevde att de 

plötsligt hamnade i en kaotisk situation. De upplevde att situationen var omtumlande, som ett 

kaos av tusen tankar och präglad av stark rädsla. Detta kan jämföras med Johansson, Fridlund 

och Hildingh (2005) som beskriver närståendes upplevelse av en livshotande händelse inom 
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intensivvård som en chockerande och kaotisk situation. För de närstående innebär det att 

uppleva hjälplöshet av att inte kunna hjälpa den drabbade och att de inte har något annat val 

än att lita på vårdpersonalen. Det medför att närstående känner att de inte har någon kontroll 

över situationen. Johansson et al. beskriver vidare att närstående känner stark rädsla inför om 

personen kommer överleva, även i denna litteraturstudie framkom att närstående kände en 

överväldigande rädsla för att personen skulle dö. 

Resultatet i litteraturstudien visade att närstående upplevde situationen som chockerande och 

att de hade svårt att förstå vad som hände, vilket gjorde att de förlorade förmågan att agera. 

En traumatisk kris kan förstås med utgångspunkt från Cullbergs (2006, s. 142 – 145) 

indelning av krisens fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringen. Chockfasen kan pågå allt ifrån ett kort ögonblick till några dagar. Under 

chockfasen kan personen utåt sett förefalla lugn och samlad, men inombords uppleva ett 

kaos. Under denna fas kan personen inte ta in vad som har hänt och skjuter det ifrån sig, 

vilket kan göra det svårt för personen att ta in information. I litteraturstudiens resultat 

framkom det att närstående kände att de behövde hålla sig samlade under HLR, vilket kan 

sammankopplas med Cullbergs (2006, s. 142 – 145) förklaring av chockfasen. Vidare 

beskriver Cullberg att reaktionsfasen också är en del av den akuta krisen och innebär att 

personen börjar förstå vad som har hänt och försöker hitta en mening med det. Cullberg 

(2006, s. 152 – 154) menar att bearbetningsfasen kan pågå under ett års tid efter händelsen 

och innebär att personen börjar skifta fokus från traumat mot framtiden. Nyorienteringsfasen 

pågår livet ut och innebär att lära sig leva med traumat och komma till försoning. Cullberg 

(2006, s. 157 – 158) beskriver att målet för all krisbehandling ska vara att stödja personens 

egna resurser för att hantera situationen och stödja personen i att uttrycka sina känslor.  

Bryant, Friedman, Spiegel, Ursano och Strain (2011) beskriver att akut stressyndrom kan 

uppkomma efter ett oväntat dödsfall eller en livshotande situation, vilket även Cullberg 

(2006, s. 141) menar kan utlösa en traumatisk kris. Bryant et al. (2011) belyser att personer 

som utvecklar akut stressyndrom har högre risk att senare utveckla posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD). De beskriver vidare att det därför är av stor vikt att tidigt upptäcka 

tillståndet. Kognitiv beteendeterapi (KBT) med fokus på trauma till personer med akut 

stressyndrom kan minska risken för utvecklandet av PTSD. Currid, Nikčević och Spada 

(2011) beskriver att KBT kan användas som ett komplement för sjuksköterskor i 

omvårdnadsarbetet för att reducera ångest och oro efter stressande händelser. 
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Litteraturstudiens resultat visade att närstående upplevde återupplivningen som oerhört 

traumatisk. De upplevde att det var förskräckligt att bevittna HLR och de ville skydda sig 

själva från traumatiska bilder. Närståendes önskan om att värna sig mot minnesbilder 

samstämmer med sjuksköterskors perspektiv. Hassankhani, Zamanzadeh, Rahmani, Haririan 

och Porter (2017a) belyser sjuksköterskors oro för att närstående som närvarar ska tycka att 

HLR ser aggressivt och otäckt ut och orsaka obehagliga minnesbilder. I litteraturstudien 

framkom det att närstående även kände stark rädsla och stress inför hur de skulle hantera om 

återupplivningen misslyckades. Dahlberg och Segesten (2010, s. 84 – 85) menar att otrygghet 

ofta uppkommer när en situation hotar tillvaron. Genom att skapa en känsla av kontroll över 

situationen, trots att hotet fortfarande kvarstår, kan personen ändå få en känsla av trygghet. 

Det är därför viktigt att få förståelse för vad som händer och för vårdpersonalens arbete. Att 

veta att hjälp finns om det behövs och att finna förklaringar gällande det som känns 

oförståeligt ökar känslan av kontroll och därmed även tryggheten. Antonovsky (2005, s. 42 – 

46) har formulerat begreppet KASAM, känsla av sammanhang, med utgångspunkt från tre 

dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menar att KASAM 

är en viktig faktor för att bibehålla hälsa och kunna hantera trauma. Begriplighet beskrivs 

som hur en person kan hantera stimuli både utifrån och inifrån sig själv. Hanterbarhet som 

hur en person upplever sig ha resurser att lita på för att klara av situationen. Meningsfullhet 

beskrivs av Antonovsky som hur personen ser någon mening med vad som händer och orkar 

kämpa. Super, Wagemakers, Picavet, Verkooijen och Koelen (2016) beskriver att 

sjuksköterskor kan möjliggöra för närstående att själva kunna identifiera de resurser personen 

har för att klara av stress och kravfulla situationer, vilket kan stärka en persons begriplighet. 

Andershed och Ternestedt (2001) förklarar att KASAM stärks genom att närstående är 

välinformerade, vilket gör situationen ytterligare begriplig. Vid akut, svår sjukdom kan 

sjuksköterskor vara närståendes enda resurs, vilket ger närstående möjlighet att känna 

hanterbarhet. Super et al. (2016) vidareutvecklar att närstående måste få möjlighet att förstå 

situationen för att på så sätt själv kunna identifiera de egna resurserna som finns tillgängliga 

och är passande. Sjuksköterskor måste vara medvetna om och ta hänsyn till att alla personer 

kommer in i situationen med olika erfarenheter och uppfattningar, genom att göra detta kan 

meningsfullhet stärkas. Andershed och Ternestedt (2001) uttrycker att när den drabbade 

personen blir svårt sjuk och närstående upplever att de blir bortglömda av vårdpersonal och 

sjuksköterskor, kan det vara en bidragande faktor till minskad meningsfullhet. 
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I litteraturstudien framkom det att närstående försökte förstå allvaret i situationen. De hade 

svårt att förstå vad som hände och upplevde ovisshet inför framtiden. Resultatet ligger i linje 

med hur Neville (2003) beskriver personer drabbade av sjukdoms upplevelse av ovisshet. 

Ovisshet kan innebära att inte veta när eller om en obehaglig situation kommer inträffa. 

Neville menar att närstående anser att den svåraste ovissheten är att behöva vänta och inte 

veta vad som kommer att ske. Om en situation förklaras på ett tydligt och begripligt sätt 

minskar känslan av ovisshet. Även Hansen et al. (2012) belyser att känslor av ovisshet 

minskar om en person får tillräcklig information. Hansen et al. beskriver vidare att ovisshet 

innebär en stark stress och emotionell påfrestning som kan minska genom att personen 

känner sig delaktig och får stöd av vårdpersonalen. I litteraturstudiens resultat påtalade 

närstående att de ville närvara för att få ytterligare information om den drabbades tillstånd 

och att deras förtroende för vårdpersonalen ökade genom ärlig information. Engström och 

Söderberg (2004) beskriver att närstående till patienter på intensivvårdsavdelning upplever 

stor ovisshet inför framtiden, de sörjer, är förvirrade och vet inte vad de ska förvänta sig. 

Närstående framhåller att det är svårt att vänta på information om den drabbade personen 

kommer att överleva och upplever oro om personen skulle få en hjärnskada. På samma sätt 

framkom i denna litteraturstudie att närstående oroade sig just för att personen skulle få en 

permanent hjärnskada. 

Resultatet i litteraturstudien visade att närstående behövde utomstående hjälp för att hantera 

situationen. Närstående upplevde att deras smärta minskade genom att ha andra personer nära 

sig. I likhet med resultatet beskriver Dahlberg och Segesten (2010, s. 190 – 192) att en 

persons lidande kan lindras av goda mellanmänskliga relationer. Mellanmänskliga möten 

kännetecknas av att mötas “ansikte mot ansikte”. Resultatet kan förklaras med stöd av 

Løgstrup (1992, s. 49, 51) som beskriver att den stödjande personen har stor inverkan på den 

andre personens uppfattning av sin tillvaro. Inställning till mötet och hur den stödjande 

personen möter personen kan påverka dennes uppfattning av situationen. Løgstrup menar 

vidare att den stödjande personen kan göra en hotande situation tryggare. Det krävs att den 

stödjande personen lyssnar och finns tillgänglig, vilket innebär att ett förtroende skapas 

mellan de båda genom tillit till att den andre är ärlig. I denna litteraturstudie uttryckte 

närstående att de uppskattade att vårdpersonalen tog hänsyn till deras behov under HLR och 

att de gav ärlig information om patientens tillstånd. 

I litteraturstudien framkom det att närstående upplevde att de var beroende av en stödperson 

som gav dem styrka att inte förlora kontroll. I likhet med det beskriver Van Horn och Tesh 
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(2000) att närstående till personer som vårdas på intensivvårdsavdelning upplever andra nära 

och sjuksköterskor som den största källan till känslomässigt stöd i den svåra situationen. 

Engström och Söderberg (2007) menar att även intensivvårdssjuksköterskor önskar att en 

kurator eller sjukhuspräst kan närvara med närstående under kritiska stunder eftersom de inte 

har tid eller resurser för att ta hand om närstående under återupplivning. Cottle och James 

(2008) ger samma rekommendation om att det bör avsättas en person som inte är delaktig i 

HLR för att finnas tillgänglig för närstående. Den stödjande personens uppgift är att bidra 

med känslomässigt stöd och information om hur återupplivningsprocessen går till, både för 

att förbereda dem innan de får se den drabbade och för att ge en förklaring till vad som 

händer. Även Hassankhani, Zamanzade, Rahmani, Haririan och Porter (2017b) lyfter att om 

en sjuksköterska ägnar all sin tid åt närstående under HLR kommer deras frågor och 

funderingar kunna besvaras. Cottle och James (2008) utvecklar ytterligare och menar att 

sjuksköterskan i denna stund kan bidra med information om att den drabbade kanske inte kan 

höra de närstående, att närstående kan bidra med stöd och tröst till den drabbade genom att 

tala till eller beröra den drabbade. Sjuksköterskan bör också vara uppmärksam om situationen 

blir övermäktig för närstående och då hjälpa dem ur rummet och stanna kvar tillsammans 

med dem. Både Cottle och James (2008) och Hassankhani et al. (2017b) beskriver att 

stödpersonen kan hjälpa de närstående att förlika sig med att återupplivningen misslyckas. 

Enligt Robinson, Mackenzie-Ross, Hewson, Egleston och Prevost (1998) har närstående som 

närvarar vid HLR lägre nivåer av ångest, depression, traumatiska bilder och sorg än 

närstående som inte får möjlighet att närvara. De beskriver vidare att närstående som närvarar 

under HLR inte stör arbetet eller fördröjer beslutet att avsluta återupplivningen. 

I litteraturstudiens resultat framgick det att närstående ville känna delaktighet i personens 

överlevnad. De kände sig som en del av teamet när de kunde hjälpa till och de ansåg att deras 

närvaro var värdefull för alla inblandade. World Health Organization (WHO, 1978) menar att 

delaktighet innebär att alla människor har skyldighet och rätt att delta i genomförandet av sin 

vård. Milberg och Strang (2004) beskriver att närstående upplever att svåra situationer blir 

mer hanterbara genom att känna sig inkluderade i vården. Det handlar om att känna sig som 

en bidragande part och dela ansvar tillsammans med vårdpersonalen. Genom att inkluderas 

känner närstående att de inte är ensamma i att hantera och möta den hotande situationen som 

ett eventuellt dödsfall innebär.  

I litteraturstudien framkom det att närstående upplevde att det var viktigt att få möjlighet att 

ge stöd till den drabbade och finnas där för personen. Detta kan relateras till Engström och 
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Söderberg (2004) som menar att det viktigaste för närstående är att få vara nära den drabbade 

personen under intensivvård. De vill vara delaktiga i omvårdnaden genom att ge 

vårdpersonalen information och se till att den drabbade har det bekvämt. I likhet med detta 

påtalar Al-Mutair, Plummer, O´Brien och Clerehan (2013) att närstående har en önskan att 

vara delaktiga i vården av den drabbade personen eftersom det minskar deras oro och de 

känner trygghet. Även i resultatet av denna litteraturstudie beskrev närstående att de kände 

lättnad när de fick möjlighet att närvara. Al-Mutair et al. (2013) anser att genom att inkludera 

närstående vid HLR och göra dem delaktiga kan kommunikationen och relationen mellan 

vårdpersonal och närstående förbättras, vilket resulterar i att vårdkvalitén för både patient och 

ökar. Vid akut sjukdom beskriver Wright och Leahey (2013, s. 2, 4 – 5) att sjukdom inte 

enbart drabbar den sjuka personen, utan även de närmsta runt omkring, och sjuksköterskan 

bör därför involvera hela familjen. De närståendes rättighet att medverka i vården fastlås i 

Patientlagen (SFS 2014:821, 5 kap.) som säger att “patientens närstående ska få möjlighet att 

medverka vid utformningen och genomförandet av vården...” (3 §). I likhet med detta 

beskriver Ekman et al. (2011) att personcentrerad vård innebär att tillgodose en persons alla 

behov, vilket även inkluderar familj och närstående. Svensk Sjuksköterskeförening ([SSF], 

2016) förklarar att det därför är av vikt att tillgodose de sociala behoven som även innefattar 

att göra närstående delaktiga. I SSF (2017) kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor beskrivs personcentrerad vård som en av de sex kärnkompetenserna. 

Resultatet i litteraturstudien visade att närstående kände ett utanförskap i vårdmiljön. De var 

osäkra på om deras närvaro störde vårdpersonalens arbete. Om de blev separerade från den 

drabbade upplevde närstående en stor frustration. Paralleller kan dras till Erikssons (2015, s. 

77) formulering av begreppet vårdlidande, ett lidande som uppstår i samband med 

vårdsituationer och kan upplevas olika hos alla människor. Eriksson (2015, s. 82 – 88) menar 

att vårdlidande kan innebära en kränkning av personens värdighet genom att nonchalera dem, 

beröva personens frihet och genom att inte ta personen på allvar. Liknande upplevelser 

beskrev närstående i denna litteraturstudie, de kände sig oönskade och utfrysta av 

vårdpersonalen i situationen. Söderlund (2004) menar att närstående kan uppleva vårdlidande 

när de förlorar kontroll över situationen, inte inkluderas i vården eller upplever att 

vårdpersonalen inte lyssnar på dem. Om den drabbade avlider uppstår det på så sätt ett 

dubbelt lidande. I litteraturstudiens resultat framkom att närstående upplevde begränsad 

kommunikation med vårdpersonalen och de kände sig övergivna. Eriksson (2015, s. 92 – 93) 

framhåller att vårdlidande är onödigt och bör elimineras. Lidandet kan minska genom att 
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vårdpersonal skapar en vårdkultur där både närstående och patienter känner sig respekterade 

och välkomna. Vårdkulturen formas genom att sjuksköterskan har ett reflekterande 

förhållningssätt, kunskap och är medveten om handlingar och faktorer som kan orsaka ett 

vårdlidande. 

 

Metoddiskussion 

Polit och Beck (2012, s. 582) beskriver att det är av stor vikt att forskning utförs med hög 

kvalitet. Om en studies resultat ska vara trovärdigt menar Graneheim och Lundman (2004) att 

det måste bedömas i relation till metoden. Både Holloway och Wheeler (2010, s. 302 – 303) 

och Polit och Beck (2012, s. 584 – 585) beskriver att bedömningen av trovärdighet bör utgå 

från begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet. Det viktigaste av 

dessa är tillförlitlighet.  

I denna litteraturstudie användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, vilket 

innebär att resultatet ska beskrivas och inte tolkas. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

att tillförlitlighet säkerställs genom att använda relevant metod för datainsamling. 

Tillförlitlighet säkerställdes genom att beskriva närståendes faktiska upplevelser (jfr. Polit & 

Beck, 2012, s. 585). Författarna är medvetna om risken för tolkning och det har under 

analysprocessen tagits i beaktande. Det finns en risk att meningsenheterna förlorar kontext 

när de extraheras och författarna har därför varit försiktiga och inte tagit ut alltför korta 

meningsenheter (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). De analyserade artiklarna var skrivna på 

engelska vilket inte var författarnas första språk, därmed fanns risk att innehållet kan ha 

feltolkats. För att undvika detta har tveksamma meningsenheter översatts med 

översättningsverktyg. Kondenseringen har skett varsamt för att meningsenheterna inte ska 

förlora kontext. I analysprocessen kan det finnas svårigheter att se till att varje meningsenhet 

passar in i enbart en kategori, och att meningsenheter som inte svarar till syftet inkluderas 

(jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har varit medvetna om det och har därför låtit 

analysprocessen ta tid. För att säkerställa tillförlitlighet i studien har analysen utförts med 

försiktighet för att inte tappa nyanser av innehållet. Kategoriseringen har därför skett i flera 

små steg. Genom hela analysprocessen har hänsyn tagits till meningsenheternas kontext 

genom att gå tillbaka till originalkällan för att inte förlora det bärande innehållet. För att 

tydliggöra resultatet har det presenterats tillsammans med citat från originalkällan. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) säkerställs tillförlitlighet genom att författarna tydligt 

redovisar hur de gått tillväga genom datainsamling och analysprocess i förhållande till syfte.  
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För att stärka studiens pålitlighet har den systematiska litteratursökningen med sökord och 

databaser redovisats tydligt och beskrivits i både löpande text och tabeller. Studiens 

kvalitetsgranskning kan ha påverkats av författarnas bristande erfarenhet av 

kvalitetsgranskning vilket kan ha medfört en allt för kritisk eller för generös bedömning, 

vilket kan ses som en svaghet. För att motverka detta har författarna genomfört 

kvalitetsgranskningen oberoende av varandra, och sedan gemensamt diskuterat fram en 

kvalitetsgradering. I litteratursökningen exkluderades artiklar som beskrev föräldrars 

upplevelse av att närvara vid deras barns HLR, dessa upplevelser skulle till stor del kunna 

skilja sig från närståendes upplevelse av att närvara vid HLR hos vuxna personer. 

Exkluderingen ökade pålitligheten eftersom resultatet beskrivs i en mer konsekvent kontext. 

Pålitlighet innebär att studien ska gå att upprepa och att andra ska kunna få likartade resultat 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 302 – 303; Polit & Beck, 2012, s. 585). Holloway och 

Wheeler (2010, s. 302 – 303) beskriver vidare att detta möjliggörs genom att resultatet är 

konsekvent och riktigt. För att säkerställa pålitlighet ska läsaren få möjlighet att följa 

forskaren genom beslutsprocessen och genomförandet samt få en förståelse för hur resultatet 

har kommit fram. 

Överförbarhet har säkerställts genom att datainsamling, analysprocess och resultat är väl 

beskrivet (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s. 303; Polit & Beck, 2012, s. 585). Författarna 

anser därför att resultatet går att överföra till liknande situationer. Överförbarhet säkerställs 

genom att studiens resultat ska vara möjligt att överföra till liknande situationer eller kontext 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303; Polit & Beck, 2012, s. 585). De analyserade artiklarnas 

ursprung är från Skandinavien, Nordamerika och Asien, vilket innebär att kultur och 

sjukvårdsorganisation i flera aspekter kan skilja sig åt vilket skulle kunna medföra en svaghet 

för studiens överförbarhet. Trots detta anser författarna att resultatet går att överföra till 

närstående som är med om liknande akuta och traumatiska situationer.  

Bekräftbarhet säkerställdes genom tydlig referensteknik i brödtext och genom att styrka 

resultatet med citat, Holloway och Wheeler (2010, s. 303) beskriver att data ska gå att spåra 

tillbaka till originalkällan. Författarna har olika erfarenheter av HLR, och denna förförståelse 

kan ha påverkat ingången i studien. Författarna har försökt motverka detta genom att vara 

uppmärksamma och medvetna om det. Holloway och Wheeler (2010, s. 303) och Polit och 

Beck (2012, s. 585) beskriver att forskarna ska vara objektiva i sin forskning, det innebär att 

vara öppen och ärlig med sin förförståelse och påverkan på studiens resultat. 
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Studiens trovärdighet har stärkts genom att författarna under hela studien diskuterat och 

reflekterat med varandra samt haft en kritisk hållning under hela arbetet. Seminarier och 

kontakt med handledare har tillfört andras perspektiv och stöd under arbetes gång samt ett 

utbyte av synpunkter. 

 

Slutsats 

HLR kan utföras var som helst, både på sjukvårdsinrättning och utanför sjukvårdsmiljön. 

Varje år genomgår många personer HLR, där majoriteten avlider. Omkring den drabbade 

personen finns närstående, som ofta glöms bort i den kaotiska situationen. Att hamna i en 

situation där en person som står en nära oförutsett behöver HLR upplevs av närstående som 

att plötsligt hamna i en kaotisk och omtumlande händelse, som domineras av stark rädsla och 

chock. En viktig utmaning för sjuksköterskan är att identifiera närstående som löper risk att 

drabbas av akut stressyndrom till följd av den traumatiska händelsen, detta för att snabbt sätta 

in åtgärder. Närstående som närvarar vid HLR upplever det som oerhört traumatiskt. Deras 

motståndskraft att klara av situationen kan stärkas genom att sjuksköterskan ger begriplig 

information, finns tillgänglig och är medveten om att HLR kan upplevas olika. I den kaotiska 

situationen är det svårt för närstående att förstå allvaret och de upplever stark ovisshet inför 

framtiden. Genom att sjuksköterskan förklarar vad som sker på ett tydligt sätt kan känslan av 

ovisshet minska. Närstående känner ett behov av utomstående hjälp som kan bidra med stöd, 

information och förklaringar om vad som händer. En stödjande person ser till närståendes 

behov och kan göra den hotande situation tryggare och bidra med tröst. Närstående vill känna 

delaktighet i den drabbade personens överlevnad. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att 

skapa en personcentrerad vård där även närstående är involverade. Närstående känner sig 

oönskade och utfrysta av vårdpersonalen om de inte får närvara vid HLR. Det lidande som 

uppstår till följd av detta kan lindras genom att sjuksköterskan skapar en respekterande och 

välkomnande vårdmiljö.  

Denna litteraturstudie kan bidra med kunskap och fördjupad förståelse för närståendes 

upplevelse av att närvara vid HLR och därmed vara viktigt för sjuksköterskor i 

omvårdnadsarbetet. Forskning inom detta område är begränsad och det behövs fortsatt 

kvalitativ forskning om närståendes upplevelser av att närvara vid HLR. Genom ytterligare 

omvårdnadsforskning kan riktlinjer och rutiner för hur närstående ska göras delaktiga under 

HLR vidareutvecklas. Dessutom är forskning med fokus på närståendes upplevelse av att ha 
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med en stödperson under HLR viktigt. Det är också angeläget att ytterligare beskriva på 

vilket sätt stödpersonen involveras.  
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