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Sammanfattning: Att anhöriga skall närvara under pågående hjärt- och lungräddning är ett 

relativt nytt begrepp inom svensk sjukvård. Det finns få studier utförda 
inom detta område i Skandinavien. De studier som finns har framförallt 
genomförts i USA men det finns även en del studier utförda i Europa 
och Asien. Studierna belyser mestadels positiva och negativ effekter för 
de anhöriga. Studier som ser till vilka effekter det har för vårdpersonal 
är mycket få. Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan 
upplever att ha anhöriga närvarande under pågående hjärt- och 
lungräddning på patient med hjärtstopp. Ostrukturerade intervjuer med 
fem sjuksköterskor genomfördes. Intervjuerna bandades och 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att  
sjuksköterskorna upplever att närvarande anhöriga i samband med hjärt- 
och lungräddning är krävande och att det hindrar i arbetet men att det 
samtidigt finns en förståelse och acceptans för de anhörigas önskemål. 
Det blir en naturlig del i sjuksköterskans arbetsuppgifter i 
hjärtstoppssituationen ju mer vana sjuksköterskan får av närvarande 
anhöriga. 
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Inledning 

 
Under 1980-talet påbörjades diskussioner om att låta anhöriga närvara under pågående 
återupplivningsförsök vid hjärtstopp. Det har sedan dess varit ett kontroversiellt och 
diskuterat ämne. Diskussionerna har främst pågått i USA och Storbritannien och det är 
där majoriteten av studier angående detta gjorts (Doyle et al. 1987, Brown 1989, 
Adams, Withlock, Bloomfield, Baskett & Higgs 1994, Back & Rooke 1994). Det finns 
dock inte så många studier gjorda inom området, varken utifrån anhörigas eller hälso- 
och sjukvårdens perspektiv för att kunna uppnå evidensbaserad vård. Dessutom finns få 
studier gjorda i Skandinavien trots att detta ämne diskuterats i dessa länder under de 
senaste fem-tio åren. 
 
Bakgrund 

 
Det traditionella bemötandet och omhändertagandet av anhöriga i samband med 
återupplivningsförsök är att placera den anhörige i ett rum ofta tillsammans med en 
sjukvårdspersonal i väntan på resultatet av behandlingen. De vanligaste argumenten mot 
att anhöriga är närvarande i samband med återupplivning är rädslan för att de skall störa 
det pågående arbetet och att det kan orsaka emotionella påfrestningar på den anhörige. 
Den anhöriges närvaro anses öka stressen för vårdpersonalen (Ong, Chan, Srither & 
Lim 2004, Helmer, Smith, Dort, Shapiro & Katan 2000 och Timmermans 1997) men 
Boyd och White (2000) fann ingen signifikant skillnad i stressnivå hos personalen när 
anhöriga var närvarande. Rädslan att de anhöriga skall störa eller avbryta i arbetet som 
personalen gör påvisas även i studier av McClenathan, Torrington och Uyehara (2005) 
och Meyers et al. (2000).   
 
Meyers, Eichhorn, Guzetta, Clark och Taliaferro (2004) påvisar att vårdpersonal 
upplever de anhörigas närvaro som viktig samt att det gör det lättare att möta 
familjemedlemmarnas och patientens emotionella och själsliga behov. Det hjälper till att 
öka de anhörigas förståelse för patientens tillstånd och att vårdteamet gjort sitt bästa för 
att hjälpa patienten. Sjuksköterskorna i studien påtalar även att de anhörigas ökade 
förståelse och insikt i patientens tillstånd minskade risken för potentiella rättsliga 
processer. Motsägande resultat finner man i andra studier där personalen påtalar rädslan 
för anmälningar om anhöriga tillåts vara med. Om anhöriga inte fullt förstår vad som 
sägs, görs eller vad som händer under återupplivningen kan detta resultera i 
missförstånd (Timmermans 1997, Meyers et al. 2000, Redley & Hood 1996, Helmer et 
al. 2000, Ellison 2003).   
 
Grice, Picton och Deakin (2003) fann i sin studie att majoriteten av de patienter som 
skall genomgå kardiovaskulär kirurgi inte vill ha sina anhöriga närvarande vid en 
eventuell återupplivning, de fann även att hälften av de anhöriga till ovanstående 
patienter inte vill vara närvarande. Även Weslien, Nilstun, Lundqvist och Fridlund 
(2006) fann att anhöriga har skilda meningar om att närvara. De anser att hälso- och 
sjukvårdspersonal bör vara mer uppmärksamma på individuella behov hos familjen och 
att inget krav på att närvara skall finnas.  
 
Att sjuksköterskor har skilda meningar om att anhöriga skall närvara presenterar 
Fulbrook, Albarran och Latour (2005) efter att ha undersökt 124 europeiska 
sjuksköterskors attityder och erfarenheter från att ha anhöriga närvarande under hjärt-
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lungräddning. De fann att sjuksköterskor i England var betydligt mer positivt inställda 
till närvarande anhöriga än resterande sjuksköterskor. De anser att bristen av en 
konsensus om närvarande anhöriga hos europeiska sjuksköterskor saknas och lyfter 
vikten av att sjuksköterskorna bör tillsammans med andra professioner inom hälso- och 
sjukvården implementera skrivna guidelines för att stödja personal och anhöriga.        
 
Enligt Axelsson, Zettergren och Axelsson (2005) är det positivt för personalen att 
anhöriga är närvarande eftersom det ökar respekten för patienten och medvetenheten om 
patientens integritet. Det ger ett ökat professionellt arbete och uppförande och påverkar 
sättet att uttrycka sig i situationen. Samtidigt beskriver de också negativa effekter av 
närvarande anhöriga genom den ökade stressen för personalen, känslan att bli studerad 
och risken för påfrestningar på den anhörige samt rädsla för att den anhörige skall störa 
arbetet. Dessa negativa effekter stöds även från studier av Redley och Hood (1996), 
Timmermans (1997), Meyers et al. (2000) och Knott & Kee (2005). Anhöriga kan även 
komma att avslöja uppenbara brister i det medicinska omhändertagandet och som 
eventuellt kan generera i klagomål. Samtidigt är de positiva argument för anhörigas 
närvaro att försäkra dem att absolut allt har gjorts av vårdpersonalen (Ong, Chan, 
Srither & Lim 2004, Weslien & Nilstun 2003). Knott och Knee (2005) samt Meyers et 
al. (2000) påvisar i sina studier att sjuksköterskorna upplevde att personalens beteende 
förändrades i positiv riktning när anhöriga var närvarande det ledde till ett mer 
professionellt uppträdande av personalen och mindre onödigt prat.   
 
Personalen kan se anhöriga som en tillgång, för att ge direkt information om patientens 
tillstånd, de kunde föra patientens talan gentemot anhöriga samt informera om de 
åtgärder som utfördes. Personalen upplevde även att kommunikationen blev förbättrad 
mellan dem och de anhöriga (Meyers 2000, Robinson et al. 1998). 
 
Ellison (2003) menar att personliga begränsningar hos sjuksköterskor kan leda till 
motstånd till närvarande anhöriga. Dessa kan vara: Oförmåga till att klara av situationer 
kopplade till död och döendet; obehagskänsla av att anhöriga observerar deras 
handlande; och rädsla för rättsliga efterföljder. Sjuksköterskorna påtalar även att ”gamla 
vanor” är svåra att förändra samt organisatoriska och miljömässiga förutsättningar kan 
vara hinder. Ellison fann även statistiskt säkerställt samband mellan positiva attityder 
till anhörigas närvaro och högre utbildningsnivå hos vårdpersonalen.       
 
European Resuscitation Council (2005) rekommenderar att anhöriga bör närvara vid 
återupplivning. De påtalar vikten av att personal finns till hands som kan stödja den 
anhörige under återupplivningssituationen samt att denna har kvalificerad utbildning. 
De poängterar att beslutet skall vara den anhöriges. Möjlighet för frågor och reflektioner 
samt efterföljande stöd till den anhörige ska beredas (Baskett, Steen & Bossaert 2005). 
Även i Sverige rekommenderar Svenska HLR-rådet att anhöriga bör vara närvarande 
vid återupplivning. HLR-rådet har arbetat fram de svenska riktlinjerna för hjärt- och 
lungräddning på basis av de europeiska riktlinjerna (Svenska rådet för hjärt- och 
lungräddning 2006).   
 
Att lyfta fram ett etiskt förhållningssätt är av största vikt vid återupplivningssituationer. 
Nibert (2005) presenterar i en fallstudie olika etiska tankar kring närvarande anhöriga 
och tar upp problemen kring att patienten själv i sin hälsosituation inte kan yttra sina 
önskemål om anhörigas närvaro. Hon vill också väcka diskussion kring tanken att ha 
riktlinjer som enbart exkluderar anhörigas närvaro. I Sverige säger Hälso- och sjukvårds 
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lagen (SFS 1982:763) att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande 
och integritet, patientens ska ges individuellt anpassad information men då patienten 
inte kan ta emot detta får information ges ut till närstående. 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan upplever att ha anhöriga 
närvarande under pågående hjärt- och lungräddning på patient med hjärtstopp. 
 
Metod 
 
Studien som genomfördes på ett sjukhus i Mellansverige under våren 2007, har en 
kvalitativ deskriptiv design där datainsamling genomfördes genom öppna intervjuer. 
 
Urval 
 
För att finna sjuksköterskor med personlig erfarenhet av närvarande anhöriga i samband 
med hjärt- och lungräddning ombads enhetscheferna på akutmottagningen och 
intensivvårdavdelningen att efterforska sjuksköterskor med denna erfarenhet. Enbart 
fem sjuksköterskor fanns att tillgå. De fem sjuksköterskorna tillfrågades om medverkan 
i studien av respektive enhetschef och alla accepterade att delta i studien. Enhetschefen 
förmedlade namn till författaren som därefter informerade studiedeltagarna skriftligen 
via informationsbrev, (bilaga 1), om studiens syfte och tillvägagångssätt. En personlig 
kontakt togs för ytterligare information och för bokning av intervjutid. De försäkrades 
att deltagandet var på frivillig basis, att intervjun skedde enskilt och på arbetstid. 
Intervjupersonens konfidentialitet garanterades. 
 
Fyra av de intervjuade sjuksköterskorna var av kvinnlig kön, en sjuksköterska var man, 
de hade en arbetslivserfarenhet mellan 6-18 år på respektive enhet. De hade erfarenheter 
av närvarande anhöriga under pågående hjärt- och lungräddning på både vuxna och 
barn. Tre av sjuksköterskorna hade enbart erfarenhet från en situation med närvarande 
anhöriga medan två hade erfarenhet från två respektive tre gånger. 
 
Datainsamling – Intervjuer 

 
För att besvara syftet har ostrukturerade intervjuer utförts, i intervjuerna som genererade 
berättelser har intervjupersonerna fått berätta om sina personliga erfarenheter av 
närvarande anhöriga under pågående hjärt- och lungräddning. Intervjuaren responderade 
med följdfrågor utifrån det som intervjupersonen berättade. Enligt Sandelowski (1991) 
kan berättelser ligga till grund för en ökad förståelse av mänskliga upplevelser. De 
inspelade intervjuerna hade en medellängd på ca 20 minuter, varje intervju startades 
med en kort inledande introduktion på ca fem till tio minuter för att starta igång samtalet 
innan bandspelaren sattes på för att intervjupersonen skulle känna sig trygg med 
intervjuaren samt där författaren kort beskrev intresset för ämnet, påminde om 
frivilligheten och rätten att avbryta när som helst samt eventuellt stöd efter intervjun.  
 
Databearbetning 
 
Intervjuerna bandades och skrevs ut ordagrant. De utskrivna intervjuerna lästes 
upprepade gånger för att få en känsla av helhet för texten. För analys av intervjuerna 
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användes kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 
Från intervjuerna i studien har meningsbärande enheter tagit fram, dessa har 
kondenserats och sedan kategoriserats, på detta sätt har det manifesta innehållet tagits 
fram och kategorierna refererar till innehållet av intervjuerna (bilaga 4).   
 
Etiska överväganden  
 
Tillstånd erhölls hos verksamhetschefer och enhetschefer på respektive avdelning för att  
utföra studien samt att intervjuerna kunde genomföras på intervjupersonernas arbetstid 
(bilaga 2-3). Samtliga intervjupersoner gav sitt informerade samtycke till intervjun efter 
att ha fått information om syftet med studien och intervjuförfarande. Information har 
också givits om konfidentialitet och vem som har tillgång till intervjun eller delar av 
den (Kvale 1997). Intervjupersonen informerades om möjligheten att när som helst 
avbryta eller avsluta intervjun. Ansökan om etisk prövning har gjorts vid Högskolan i 
Halmstad. 
 
Resultat 

 
Den manifesta innehållsanalysen gav tre kategorier som beskriver sjuksköterskans 
upplevelser av närvarande anhöriga. Dessa kategorier är: Krävande; Hindrar arbetet; 
och Naturligt. 
 
Krävande 
 
Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde det jobbigt med närvarande anhöriga eftersom 
de kände sig stressade och att situationen i sig inte är så trevlig att se på. De upplevde en 
stress över att de inte vara van vid att anhöriga var med och att det påverkade deras 
arbetssituation. De kände ett krav på att allt skulle flyta på perfekt och hela situationen 
skötas professionellt. 
  
”det är ju ett stressmoment, och det är ju stressen, det här, att det inte ska gå fort nog, 
att det inte blir så bra som möjligt” 
 
Sjuksköterskorna påtalade risken att den anhörige i återupplivningssituationen kan 
hamna utanför och bli bortglömd om den anhörige sitter tyst och är tillbakadragen. 
Detta menade sjuksköterskorna ställde krav på hur de anhöriga skulle tas om hand om 
och hur organisatoriskt det bör lösas med närvarande anhöriga.  

 
Sjuksköterskorna beskrev att stöd till den anhörige kräver av att en person finns vid den 
anhöriges sida under hela förloppet för att kunna ge information, att kunna förklara vad 
som sker och görs med patienten. För att kunna mildra den anhöriges upplevelser, att 
den anhörige inte blir lämnad ensam och öka förståelsen hos den anhörige om 
patientens tillstånd. Denna person måste vara frikopplad från att arbeta praktiskt i hjärt- 
och lungräddningssituationen och bara kunna ägna sig åt den anhörige, detta skulle då 
leda till att sjuksköterskan som arbetar med patienten mer kunde fokusera på sitt arbete. 
Även efteråt krävs stöd till den anhörige, oavsett utgång för patienten, då den anhörige 
varit närvarande. 
 
”man måste ha en som är avsatt att ta hand om dom som kanske pratar och diskuterar 
om de vill komma in och titta … det blir mer organiserat” 
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”man ska vara beredd att man måste kanske ta hand om de anhöriga sen … att man 
verkligen förklarar vad man gjort” 

 
Det krävs också stöd till sjuksköterskan i samband med närvarande anhöriga både 
genom att få möjlighet till egen reflektion samt att stöd från chefen kunde genereras.   
 
”vi kanske hade behövt prata igenom (dominerande anhörig) men något stöd fanns inte 
från chefen”  
 
Gemensamt för alla sjuksköterskorna var att alla satte anhörigas val och önskemål om 
att närvara vid pågående hjärt- och lungräddning före sina egna känslor och upplevelser. 
Att anhöriga är närvarande påverkar sjuksköterskan och det som sker i rummet runt 
patienten. Även om de närvarande anhöriga påverkade sjuksköterskan både i sitt 
arbetssätt och emotionellt och att flertalet beskrev att de helst såg att anhöriga inte var 
närvarande skulle ingen av dessa sjuksköterskor neka en anhörig att närvara.   
 
Ett problem som belystes av två av sjuksköterskorna var då sjuksköterskan kunde se att 
situationen med hjärt- lungräddning kom att få ett negativt slut, att behandlingen inte 
skulle ge önskad effekt och att patienten kommer att dö var en påfrestande och krävande 
känsla. Då anhöriga frågar mycket hur det går och att möta den anhörige då gav kluvna 
känslor och frustration för sjuksköterskan genom att veta att detta inte kommer att gå 
vägen och fram till dess att läkaren beslutar om att avbryta återupplivningen. Att inte 
kunna svara ärligt. 
 
” man kände det jobbigt helt enkelt att svara när man visste att det här kommer inte att 
gå” 
 
”hon frågade mycket hur det går … man kunde inte svara ärligt” 
 
Hindrar arbetet 
 
Hur den anhöriges beteende är i hjärt- och lungräddningssituationen spelar stor roll för 
sjuksköterskan. Om den anhörige blir dominerande och aggressiv som reaktion till 
situationen kan det leda till att sjusköterskan blir mer passiv, kontrollen över situationen 
minskar och bemötandet av patient, anhörig och personal kan bli försämrad och risk kan 
finnas för att patienten inte får optimal vård. En sjuksköterska beskrev att personalen 
tappade kontrollen helt över situationen då en anhörig var mycket dominerande och 
påstridig i sin reaktion.  
 
”sonen bara vräkte sig fram och börjar göra hjärt- och lungräddning … å står och 
skriker men gör någonting … ingen annan fick komma i närheten …han hade liksom 
tagit över allt … 
det här var ju så hysteriskt på något sätt … man kan inte fokusera på det du ska … man 
kan inte tillfullo koncentrera sig på det man gör utan man dessutom måste försöka värja 
en anhörig … för oss var det jättetraumatiskt eftersom vi hade ingen kontroll” 
 
Sjuksköterskorna påtalade att ett av skälen till att den anhörige ville närvara var att se så 
att det verkligen gjordes någonting med patienten. Detta skapade en känsla av osäkerhet 
och frustration i form av rädsla att göra fel, att inte vara snabb nog, att det skulle se 
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fumligt ut och att man inte gör så bra som möjligt. Sjuksköterskorna upplevde det 
hämmade och att det hindrade dem i det arbete de utförde. 
 
”man är rädd, att man kanske tänker, att det ser fumligt ut” 
 
”man är inte snabb nog … det flyter inte på smidigt … att man inte gör rätt” 
 
Flertalet sjuksköterskor beskrev att ovanan att ha anhöriga närvarande spelade stor roll i 
deras erfarenheter. Ovanan att anhöriga tar för sig i dessa situationer ledde till att 
sjuksköterskorna kände sig ställda. De beskrev att de upplevde sig iakttagna och 
kontrollerade av den anhörige. Känslan av att situationen inte var värdig ur ett 
patientperspektiv påverkade sjuksköterskorna i deras arbete.     
 
”man kände sig väl lite iakttagen, hon ville kolla att vi verkligen gjorde någonting” 
 
”att det blir värdigt också för det kändes inte värdigt allt blev bara fel” 
 
Sjuksköterskorna upplevde att samtalet förändrades mellan personalen och att de tänkte 
sig mera för vad de sade. De försökte tona ner lite av det dramatiska kring patienten till 
förmån för den anhörige. Detta upplevde sjuksköterskorna att det gav en hämmande 
känsla i  arbetssituationen och gav en känsla av frustration.  
 
”man får ju vara väldigt noga med alltså vad man säger till varandra, hur man pratar 
till varandra … man försöker tona ner lite av det dramatiska” 
 
Naturligt 
 
De två sjuksköterskor som hade haft anhöriga med fler än en gång påtalade att man 
vänjer sig, att det påverkar hur van och trygg man är med hjärtstoppssituationer, med 
utrustningen man använder och med sina medarbetare. Om denna trygghet finns kan 
man lättare fokusera på den uppgift man har och påverkas mindre av anhörigas närvaro.  
 
”man kom in i det …man känner sig trygg med utrustningen och den man jobbar med 
… i den roll man har” 
  
”har man någonting att göra och man vet vad man gör så kan man koppla bort 
anhöriga” 
 
Sjuksköterskans förståelse för anhörigas önskan om närvaro kan leda till att det inte 
känns besvärande. En av sjuksköterskorna beskrev att hon inte reflekterade så mycket 
över situationen utan accepterade de anhörigas önskan.  
 
”hon var så bestämd att hon ville vara med och då måste hon få göra det … jag tyckt 
inte att det var så besvärande”    
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Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan erfar och upplever närvarande 
anhöriga i samband med hjärt- och lungräddning på patient med hjärtstopp. Resultatet 
visar att sjuksköterskan upplever att detta är krävande och hindrande i arbetet men att 
det samtidigt finns en naturlighet i att anhöriga är närvarande som kommer ju mer vana 
sjusköterskan har av närvarande anhöriga. Sjuksköterskorna påtalade att de accepterade 
den anhöriges önskan och krav att få närvara. De beskrev att de hade en förståelse för 
att den anhörige ville se att det gjordes och vad det gjordes med patienten. Ingen av 
sjuksköterskorna reflekterade dock något över hur patientens själv skulle vilja ha det 
samt hur patientens integritet påverkades.  
 
De anhörigas önskemål stod över sjuksköterskans egna känslor och tankar kring 
anhörigas närvaro då de alla accepterade de anhöriga, även om de tyckte det var jobbigt, 
frustrerande och stressade. De upplevde en rädsla att inte ge ett professionellt intryck 
och att de kände sig iakttagna och kontrollerade. Att sjuksköterskan sätter patienten och 
anhöriga först är en del i sjuksköterskans profession, dock behövs detta diskuteras ur ett 
arbetsmiljöperspektiv utifrån sjuksköterskans synvinkel med tanke på de effekter som 
närvarande anhöriga har på sjuksköterskorna, framförallt innan sjuksköterskan fått 
större erfarenhet av anhörigas närvaro. Det bör också diskuteras ur ett 
utbildningsperspektiv, om närvarande anhöriga ställer större krav på sjuksköterskans 
kunskap om bemötande och krishantering samt hur träning kan ske. Om det skall ingå 
som del i den utbildning och träning som sjuksköterskan genomgår gällande hjärt- och 
lungräddning eller i grundutbildningen.  
 
Resultatet visar att osäkerhet om vad sjuksköterskan skall göra i hjärt- och 
lungräddnings situationen kan leda till att sjuksköterskan upplever att anhörigas närvaro 
blir mera jobbigt. Att sjuksköterskan får tillräcklig träning i omhändertagandet av 
patient med hjärtstopp och med den tekniska utrustningen, kan leda till att 
sjuksköterskan upplever mindre påverkan på arbetet och en större trygghet. Att träna så 
att sjuksköterskan känner sig trygg och har kunskap om behandlingen har stor betydelse 
eftersom hjärt- och lungräddningssituationer är  ovanliga inne på sjukhus, ca 5000 per 
år (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning 2006). 
 
Sjuksköterskorna beskrev att närvarandet var upp till den anhörige, att beslutet att 
närvara skulle tas av den anhörige efter att sjuksköterskan tillfrågat. Reflektioner 
huruvida om sjusköterskans förfrågan kan leda till att anhöriga känner krav på att 
närvara fanns inte. 
 
Alla sjuksköterskor påtalade behovet av att en person finns avdelad till att ta hand om 
den anhörige för stöd, och för att kunna ge möjlighet till att förklara vad som görs. Detta 
finner man även stöd i de övergripande riktlinjer som Svenska HLR-rådet (2006) och 
European Resuscitation Council (Baskett et al. 2005) givit ut. Detta ställer dock i sin tur 
krav på  hälso- och sjukvårdens organisation. Att en person ska kunna avdelas kan leda 
till att mer personal behövs för att kunna tillmötesgå sjuksköterskans behov i dessa 
situationer, och för att bemötandet av de anhöriga skall kunna bli så optimalt som 
möjligt. Som det ser ut idag på vissa arbetspass under dygnet, fram för allt kvällar och 
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nätter, är oftast personalbemanningen så minimal att all personal behövs i hjärt- och 
lungräddningsarbetet.  
 
Skrivna riktlinjer angående anhörigas närvaro kan utarbetas på olika kliniker, dock finns 
behov att poängtera, i sådana dokument, vikten av att varje enskild hjärt- och 
lungräddningssituation bör ges en individuell bedömning gällande situationens 
beskaffenhet, anhörigas reaktioner och personalens möjlighet att ge de anhöriga det stöd 
som behövs (jfr. Nibert 2005). Det får heller inte vara på bekostnad av att patienten inte 
får optimal vård, då resultatet i denna studie visar att anhörigas reaktioner kan påverka 
hur sjuksköterskan kan utföra sitt arbete. En av sjuksköterskorna beskrev hur hon 
tappade fokus och kontroll då den anhöriges reaktion var mycket stark. Detta verkar 
dock vara en mindre vanlig reaktion om man till exempel tittar i den utvärderingen 
Hanson och Strawsers (1992) gjort av det program som tagits fram på Foote Hospital, 
USA, angående närvarande anhöriga som visade att anhörigas reaktioner inte var något 
större problem, nio år efter programmets införande. 
 
Att sjuksköterskornas arbete kring patienten påverkas påtalar bland annat Knott och 
Knee (2005) samt Meyers (2000), överensstämmande resultat finns även från denna 
studie, fram för allt att samtalet kring patienten minskar och hur personalen tilltalar 
varandra, att de tänker sig angående vad som sägs samt hur de framför det.  
 
Ett etiskt förhållningssätt och respekt för patientens integritet i dessa situationer är av 
största vikt (Ellison 2005, SFS 1982:763). Sjuksköterskorna påtalade vikten av ett 
värdigt omhändertagande av patienten, att patienten och anhöriga får ett värdigt slut. 
Det inte alltid ser värdigt ut i arbetet på patienten, i hanteringen av material. Det händer 
att patienten ger ljud ifrån sig eller exempelvis att patienten kräks. 
Hjärtstoppssituationen kräver oftast att patienten kroppsligen blottas och det kan vara 
kränkande för patienten eller den anhörige beroende på vilken relation eller kultur de 
har gentemot varandra.        
 
 
Metoddiskussion 
 
För att få svar på hur sjuksköterskorna upplever att ha närvarande anhöriga under 
pågående hjärt- och lungräddning valdes kvalitativ metod med ostrukturerade intervjuer. 
En renodlad kvalitativ intervjustudie på detta ämne har inte kunnat hittas. Styrkan med 
intervjuer är att det går att få djupare insikt i hur sjuksköterskan upplevt närvarande 
anhöriga. Analys av intervjuerna gjordes med en innehållsanalys inspirerad av 
Graneheim och Lundman (2004). Enligt Patton (2001) är innehållsanalys en bra metod 
för att reducera ett kvalitativt material och få en förståelse för kärnan och innehållet i 
texten.  
 
I kvalitativ forskning används termen trovärdighet i stället för reliabilitet, för att en 
kvalitativ studie skall ha trovärdighet krävs att den är konsekvent och exakt. Det innebär 
att läsaren ska kunna värdera analysen genom författarens olika steg i processen. Detta 
har strävats efter genom en noggrann beskrivning av metodik. För att uppnå 
tillförlitlighet bör studien genomförande beskrivas i detalj och vägleda den som vill 
utföra en liknande studie. En kvalitativ studie är aldrig replikerbar, men kan upprepas 
under liknande omständigheter och med liknande deltagare, men aldrig ge samma 
resultat. Överförbarheten i kvalitativ forskning innebär att fynden från ett sammanhang 
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kan överföras till liknande situationer eller personer (Holloway & Wheller 2002). 
Urvalet i denna studie är för litet för att kunna ge ut det till den stora massan men man 
kan se tendenser utifrån resultatet i denna studie att det går att hitta liknande 
uppfattningar och upplevelser som hos andra sjuksköterskor i tidigare genomförda 
kvantitativa studier.  
 
Författaren är verksam på det sjukhus som studien utfördes, dock inte på någon av de 
avdelningar som informanterna arbetar. En styrka i studien var att tre av fem 
informanter tidigare hade kännedom om författaren vilket upplevdes leda till att dessa 
informanter kunde prata mer öppet om sina upplevelser och troligtvis känna mindre hot 
om att författaren fick ta del av deras erfarenheter. Fördelen med att enhetscheferna 
sökte upp och tillfrågade sjuksköterskorna om deltagande var att de förmodligen inte 
kände sig pressade av författaren att delta. Nackdelen kan vara att de kände sig tvingade 
att delta då det var deras chef som tillfrågade dem.  
 
Svagheterna med att använda intervjuer är att antalet informanter blir ytterst begränsat, 
det samma gäller att det enbart gick att få fram fem informanter för denna studie som 
hade erfarenhet av ämnet. Att författaren arbetat ensam genom hela arbetsprocessen, 
fram för allt då gällande analys och resultatbeskrivning leder till att trovärdigheten 
försämras. Författarens begränsade kunskap om intervjuteknik samt innehållsanalys 
teknik kan också ha påverkat resultatet av studien. Intervjuernas längd är ytterligare 
svaghet. Under intervjuerna kan det funnits risk att intervjuaren påverkats av tidigare 
gjorda intervjuer i studien som kan ha påverkat följdfrågor. Svårigheten att få fram 
informanter och att de som fanns att hitta hade, trots stor variation av yrkesverksamma 
år, enbart erfarenhet av en till tre tillfällen av situationer med närvarande anhöriga. 
Detta kan ha sin förklaring i det att det är ett relativt nytt begrepp inom svensk sjukvård 
och så situationen i sig kräver fullständigt fokus på patienten.     
 
Slutsatser/Implikationer 

 
Studiens resultat påvisar att sjuksköterskan upplever närvarande anhöriga i samband 
med hjärt- och lungräddning som krävande och att det hindrar arbetet. Sjuksköterskan 
har samtidigt en förståelse och en acceptans för anhörigas önskemål. Det blir en naturlig 
del i sjuksköterskans arbetsuppgifter i hjärtstoppssituationen desto mer vana 
sjuksköterskan får av närvarande anhöriga. Antalet deltagare i denna studie var 
begränsat och det kan därför inte dras några större slutsatser om resultatet, däremot kan 
det ge en fingervisning om sjuksköterskornas upplevelser i samband med närvarande 
anhöriga i hjärtstoppssituationer. Den forskning som är publicerad kring detta ämne är 
begränsad. Det är därför av vikt att bedriva vidare forskning i ämnet för att öka 
kunskapen om hur närvarande anhöriga påverkar sjuksköterskan. Detta för att få en 
större förståelse för sjuksköterskornas arbetssituation i hjärtstoppssituationen på 
avdelningarna och därmed utarbeta förbättrade metoder för att driva och utveckla detta 
ämne framåt.  
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      Bilaga 1 
 
 

 
 
 
 Örnsköldsvik 2007-02-10 
 
 
Till Deltagande i studie 
 
Forskning inom hjärt- och lungräddning har pågått sedan många år. Framför allt inom den 
medicinska delen men på senare år har fokus även riktats åt den omvårdnadsmässiga delen 
kring dessa situationer. Detta har givit ett flertal kvantitativa men även kvalitativa forsknings 
rapporter. Att anhöriga får vara en del av samt närvara i den kanske mest akuta situationen, 
som återupplivning är, har tagit större plats inom de diskussioner som berört hjärt- och 
lungräddning sista åren och en del studier beträffande detta har utförts dock inte tillräckligt så 
att evidens kan påtalas inom området. 
 
Genom detta brev önskar jag, Annika Pettersson, tillstånd att genomföra en intervju med dig i 
egenskap som akutsjuksköterska i syfte att belysa sjuksköterskans upplevelse av att anhöriga 
är närvarnade i återupplivningssituationen. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att 
sedan skrivas ut, de kommer att behandlas konfidentiellt genom att de avidentifieras samt 
banden kommer att förvaras inlåsta. Ingen, mer än jag, kommer att veta att det är just du som 
intervjuats. Analys av intervjuerna kommer att ske med metoden innehållsanalys. Medverkan 
i studien är frivillig och intervjun kommer att ske på din arbetstid. Intervjun kommer att äga 
rum i ett av konferensrummen på sjukhuset och kommer att pågå upp till 45 minuter. Studien 
kommer att presenteras i en Magister uppsats, (D-uppsats), inom Kardiologisk vård och 
kommer att finnas tillgänglig på Högskolan i Halmstads hemsida. www.hh.se. 
 
 
Vid eventuella funderingar är du välkommen att kontakt mig eller min handledare 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Annika Pettersson, Sjuksköterska Avd 6, Örnsköldsviks sjukhus, annika.m.petterson@lvn.se, 
Hem tfn: 0613-410 55. Mobil: 070-287 38 36. Arb.tfn: 0660-892 25 
 
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Magister utbildning inom Kardiologisk vård 
Handledare: Cathrine Hildingh, Universitetslektor, cathrine.hildingh@hos.hh.se 
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 Örnsköldsvik 2007-02-10 
 
 
 
Medgivande till studiens genomförande: 
 
 
………………………………. ………………………………….. 
Ort och datum Namn 
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Bilaga 2

Örnsköldsvik 2007-02-10

Till enhetschef på akutmottagningen/intensivvårdsavdelningen

Forskning inom hjärt- och lungräddning har pågått sedan många år. Framför allt inom den
medicinska delen men på senare år har fokus även riktats åt den omvårdnadsmässiga delen
kring dessa situationer. Detta har givit ett flertal kvantitativa men även kvalitativa forsknings
rapporter. Att anhöriga får vara en del av samt närvara i den kanske mest akuta situationen,
som återupplivning är, har tagit större plats inom de diskussioner som berört hjärt- och
lungräddning sista åren och en del studier beträffande detta har utförts dock inte tillräckligt så
att evidens kan påtalas inom området.

Genom detta brev önskar jag, Annika Pettersson, tillstånd att genomföra tre intervjuer på
respektive akutmottagningen och intensivvårdsavdelningen med sjuksköterskor i syfte att
belysa sjuksköterskans upplevelse av att anhöriga är närvarande i återupplivningssituationen.
Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut, de kommer att behandlas
konfidentiellt genom att de avidentifieras samt banden kommer att förvaras inlåsta. Analys av
intervjuerna kommer att ske med metoden innehållsanalys. Eftersom medverkan i studien är
frivillig skulle det underlätta om intervjuerna sker på sjuksköterskans arbetstid. Intervjuerna
kommer att äga rum i ett av konferensrummen på sjukhuset och kommer att pågå upp till 45
minuter. Studien kommer att presenteras i en Magister uppsats, (D-uppsats), inom
Kardiologisk vård och kommer att finnas tillgänglig på Högskolan i Halmstads hemsida.
www.hh.se.

Min önskan är att du som enhetschef på akutmottagningen/intensivvårdsavdelningen
informerar om studien och gör en förfrågan till dem som har erfarenhet av att anhöriga varit
närvarande i samband med återupplivning om deltagande i studien. När jag sedan får namnen
på de tre som vill medverka kommer jag informera dessa om studien via ett personligt brev
samt där efter ta personlig kontakt för att bestämma tid för intervjuerna.
Vid eventuella funderingar är du välkommen att kontakt mig eller min handledare

Med vänlig hälsning

Annika Pettersson, Sjuksköterska Avd 6, Örnsköldsviks sjukhus, annika.m.petterson@lvn.se,
Hem tfn: 0613-410 55. Mobil: 070-287 38 36. Arb.tfn: 0660-892 25

Högskolan i Halmstad
Sektionen för Hälsa och Samhälle
Magister utbildning inom Kardiologisk vård
Handledare: Cathrine Hildingh, Universitetslektor, cathrine.hildingh@hos.hh.se
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 Örnsköldsvik 2007-02-10 
 
 
 
Medgivande till studiens genomförande: 
 
 
………………………………. ………………………………….. 
Ort och datum Namn 
 
 
Detta brev skickas åter till Annika Pettersson i medföljande kuvert. Vänligen försegla 
kuvertet. 
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      Bilaga 3 
 

 
 
     

 Örnsköldsvik 2007-02-10 
 
 
Till verksamhetschef för akutmottagningen/intensivvårdsavdelningen 
 
Forskning inom hjärt- och lungräddning har pågått sedan många år. Framför allt inom den 
medicinska delen men på senare år har fokus även riktats åt den omvårdnadsmässiga delen 
kring dessa situationer. Detta har givit ett flertal kvantitativa men även kvalitativa forsknings 
rapporter. Att anhöriga får vara en del av samt närvara i den kanske mest akuta situationen, 
som återupplivning är, har tagit större plats inom de diskussioner som berört hjärt- och 
lungräddning sista åren och en del studier beträffande detta har utförts dock inte tillräckligt så 
att evidens kan påtalas inom området. 
 
Genom detta brev önskar jag, Annika Pettersson, tillstånd att genomföra tre intervjuer på 
respektive akutmottagningen och intensivvårdsavdelningen med sjuksköterskor i syfte att 
belysa sjuksköterskans upplevelse av att anhöriga är närvarande i återupplivningssituationen. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut, de kommer att behandlas 
konfidentiellt genom att de avidentifieras samt banden kommer att förvaras inlåsta. Analys av 
intervjuerna kommer att ske med metoden innehållsanalys. Eftersom medverkan i studien är 
frivillig skulle det underlätta om intervjuerna sker på sjuksköterskans arbetstid. Intervjuerna 
kommer att äga rum i ett av konferensrummen på sjukhuset och kommer att pågå upp till 45 
minuter. Studien kommer att presenteras i en Magister uppsats, (D-uppsats), inom 
Kardiologisk vård och kommer att finnas tillgänglig på Högskolan i Halmstads hemsida. 
www.hh.se. 
 
Min önskan är att enhetschefen på akutmottagningen och intensivvårdsavdelningen 
informerar om studien och gör en förfrågan till dem som har erfarenhet av att anhöriga varit 
närvarande i samband med återupplivning om deltagande i studien. När jag sedan får namnen 
på dem som vill medverka kommer jag informera dessa om studien via ett personligt brev 
samt där efter ta en personlig kontakt för att bestämma tid för intervjuerna.  
Vid eventuella funderingar är du välkommen att kontakt mig eller min handledare. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Annika Pettersson, Sjuksköterska Avd 6, Örnsköldsviks sjukhus, annika.m.petterson@lvn.se, 
Hem tfn: 0613-410 55. Mobil: 070-287 38 36. Arb.tfn: 0660-892 25 
 
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Magister utbildning inom Kardiologisk vård 
Handledare: Cathrine Hildingh, Universitetslektor, cathrine.hildingh@.hos.hh.se 
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 Örnsköldsvik 2007-02-10 
 
 
 
Medgivande till studiens genomförande: 
 
 
………………………………. ………………………………….. 
Ort och datum Namn 
 
 
Detta brev skickas åter till Annika Pettersson i medföljande kuvert. Vänligen försegla 
kuvertet. 
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Bilaga 4 
Exempel ur innehållsanalys 

 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 
Kod Kategori 

hon ville kolla att vi verkligen gjorde 
någonting 

Anhöriga ville kontrollera att 
någonting gjordes 

kontrollerad Hindrar arbetet 

man är ju så van att de ska gå ut man är van att de går ut ovana Hindrar arbetet  
dom ska sitta och kolla på något vis de ska sitta och kolla kontrollerad Hindrar arbetet 
man tänkte sig för när hon var där 
inne 

man tänker sig för mera tänka sig för Hindrar arbetet  

man pratade inte så mycket utan bara 
jobba på … man pratar mer när man 
är när vi är bara vi själva 

Man pratade inte så mycket 
utan jobbade på …man pratar 
mer när vi är själva  

hämmande Hindrar arbetet 

det är ett stressmoment man får vara 
väldigt noga med då alltså vad man 
säger till varandra hur man pratar till 
varann 

vara noggrann hur man tilltalar 
varandra 

tänka sig för Hindrar arbetet  

lite jobbigt är det ju det vet jag att ha 
dom med 

jobbigt att ha dom med jobbigt Krävande 

för min del tyckte jag inte att det har 
liksom ingen betydelse  

för min del hade det ingen 
betydelse 

ingen betydelse Naturligt  

har man något att göra och man vet 
vad man gör så tror jag att man kan 
koppla bort dom anhöriga 

förmåga att koppla bort 
anhöriga 

koppla bort Naturligt  

det kan vara värre om man inte 
känner sig trygg i det man gör 

kan vara värre att inte känna 
sig trygg  

skapar osäkerhet Hindrar arbetet 

man är rädd att man kanske tänker att 
det ser fumligt ut 

rädsla för att det ser fumligt ut skapar osäkerhet Hindrar arbetet 

det är ganska svårt att stå och 
instruera samtidigt som man jobbar 

svårt att instruera samtidigt 
som man jobba 

frustrerande Hindrar arbetet 

dom behöver nån som om det finns 
som inte jobbar med personen 

dom behöver någon som inte 
jobbar med personen ifråga 

stöd till anhöriga 
behövs 

Krävande 

det är ju viktigt att man försöker prata 
med dom samtidigt att man försöker 
förklara 

viktigt att prata och förklara stöd till anhöriga 
behövs 

Krävande  

det kändes jobbigt första gången jobbigt första gången jobbigt första 
gången 

Krävande  

man kom in i det … man känner sig 
trygg med utrustningen och den man 
jobbar med 

man kommer in i det … känner 
sig trygg 

vana Naturligt 

man känner sig trygg i den sit…i den 
roll man har 

känner sig trygg i sin roll trygg Naturligt 

man ska vara beredd på att man måste 
kanske ta hand om de anhöriga sen 

beredskap att ta hand om 
anhöriga efteråt 

stöd till anhöriga 
behövs 

Krävande 

jag kan känna att dom kanske ska få 
stöd … både om det går bra eller inte 
går bra … att prata med någon på en 
gång 

ge stöd oavsett utgång stöd till anhöriga 
behövs 

Krävande 

ibland kan dom tycka att det inte görs 
så mycket för dom kan vara så 
fokuserade på den som ligger där, den 
anhörige, att de blir lite blockerade så 
att dom inte riktigt ser vad som 
händer i allting 

anhöriga kan bli blockerade så 
att de inte ser allting som görs 

stöd till anhöriga 
behövs 

Krävande 

ingen annan fick komma i närheten, 
han hade liksom tagit över 

ingen fick komma nära, han 
hade tagit över 

frustrerande  Hindrar arbetet 

 


