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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor upplever både positiva och negativa erfarenheter i samband med 

närståendes närvaro vid återupplivning. Faktorer som påverkar är exempelvis den rådande 

situationen, tidigare erfarenheter och deras kunskap. Sjuksköterskor uppfattar stöd för 

närstående som viktigt under återupplivning på sjukhus, vilket kan erbjudas i form av en 

kontaktperson.  

Problem: Närstående kan vara en viktig del i patientens liv men får inte alltid delta i 

beslutsfattandet kring sin närvaro vid patientens återupplivning på sjukhus.  

Syfte: Syftet är att undersöka närståendes upplevelser av att närvara vid återupplivning på 

sjukhus.  

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats.  

Resultat: Närstående beskriver positiva upplevelser av att närvara som exempelvis att 

kunna se allt som genomförs på patienten och hur vårdpersonal agerar i situationen. De 

negativa upplevelserna är oro, rädsla och hjälplöshet. Närstående kan vara i behov av kontakt 

med patienten för att stödja denne och med vårdpersonal för att se insatserna som 

genomförs.  

Slutsats: Närstående upplever fördelar med att närvara vid återupplivning på sjukhus, vilket 

bör vara något som tas i åtanke av sjuksköterskor. För att lyckas stödja närstående så bör en 

kontaktperson från vårdteamet finnas lätttillgänglig. Riktlinjer vad gäller närståendes 

närvaro på sjukhus bör utformas som ett stöd vad gäller hanterandet.  

Nyckelord: närståendeperspektiv, sjukhus, sjuksköterskeperspektiv, återupplivning.   



 

 

ABSTRACT 

Background: Nurses experience both positive and negative experiences when dealing with 

patients relatives who are present during resuscitation. Factors that affect this include the 

current situation, past experiences and the nurses knowledge. Nurses percieve support as 

important for relatives that should be offered in form of a contact person.  

Problem: Relatives may be an important part of the patient's life but don’t always get the 

opportunity to participate in decision-making regarding their presence at the patient's 

resuscitation.  

Aim: To investigate the experiences of attending resuscitation in hospital from a relatives 

perspective.  

Method: Literature study with qualitative approach.  

Results: Relatives describe positive experiences when present such as ensuring that 

everything is done for the patient and to see how healthcare professionals act. The negative 

experiences are anxiety, fear and helplessness. Relatives may be in need of contact with the 

patient to support him/her and also with healthcare professionals to see their efforts.  

Conclusion: Relatives experience advantages when attending the resuscitation, which 

nurses should think about. To support relatives a contact person from the care team should 

be available. Guidelines concerning relatives presence in the hospital should be formed as a 

support for the nurses.  

Keywords: hospital, nursing-perspective, relatives-perspective, resuscitation.
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1 INLEDNING 

Intresseområdet kommer ursprungligen från Mälarsjukhusets akutmottagning. 

Akutmottagningen söker svar om anhörigas upplevelser av att vara med eller inte vara med 

på akutrummet då närstående är akut sjuk. Vi valde dock att avgränsa och omformulera 

arbetet till närståendes upplevelser av att närvara vid återupplivning på sjukhus. Vi anser att 

området är intressant då vi som sjuksköterskestudenter under praktiken observerade hur 

närstående automatiskt blev placerade i väntrummet. Frågor på hur det egentligen kan gå till 

väcktes samt hur närstående upplever återupplivningen när de får möjlighet att närvara. 

Närstående kan hamna i bakgrunden av den stressfyllda situationen då patienten är i fokus 

under återupplivningen. Eftersom att detta är något som sjuksköterskor stöter på har därför 

mycket forskning genomförts kring sjuksköterskans syn på närståendes närvaro. Detta väckte 

vårt intresse för närståendes egna upplevelser av att närvara. Vi valde att fokusera på 

området ur närståendeperspektiv då det inte lyfts fram lika mycket vid en återupplivning. Val 

av perspektiv ger oss därmed en bättre insikt i närståendes upplevelser. Författarna till detta 

examensarbete anser också att närståendes åsikter bör tas i åtanke då de kan ha en viktig roll 

i patientens liv.  

2 BAKGRUND  

Nedan följer en beskrivning av lagar som redogör för närståendes rättigheter i vården, samt 

begreppen närstående och återupplivning för att tydliggöra dem och på så sätt avgränsa 

området. En beskrivning av den vårdvetenskapliga forskningen följer som är skrivet ur ett 

sjuksköterskeperspektiv där deras upplevelser av närståendes närvaro vid återupplivning 

lyfts fram. Val av teoretiskt perspektiv är Madeleine Leininger teori om ”Cultural Care 

Diversity and Universality” och till sist följer en problemformulering över området.  

2.1 Lag 

Patientlagen (SFS, 2014:821) skriver att patienter och närstående ska få information om 

sjukdomstillstånd, vilka behandlingsalternativ som finns och även har rätt att få adekvat 

hjälp för hur skada ska förebyggas och behandlas. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763) beskriver att om information ej kan ges direkt till patienten på grund av dennes 

sjukdomstillstånd så ska information ges till dennes närstående. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20140821.htm
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2.2 Centrala begrepp 

Nedan förklaras centrala begreppen närstående och återupplivning som är återkommande 

begrepp under examensarbetet. Begreppen förklaras för att avgränsa och tydliggöra deras 

betydelse.  

2.2.1 Närstående 

Enligt Socialstyrelsen (2016a) betyder begreppet närstående en individ med en nära relation 

till en annan individ. Till skillnad från begreppet anhörig som, enligt Socialstyrelsen (2016b), 

innefattar en familjemedlem eller släkting. Bergh (2012) förtydligar att begreppet närstående 

inte är begränsad till släktskap utan kan vara exempelvis en granne eller nära vän.   

2.2.2 Återupplivning 

Begreppet återupplivning beskrivs som diverse åtgärder som utförs vid hjärtstillestånd 

(HLR-rådet, 2016; Nationalencyklopedin, 2016a). Genom att göra 30 kompressioner på 

bröstkorgen och sedan två inblåsningar på patienten återupphålls syresättningen av blodet 

och även blodcirkulationen (HLR-rådet, 2016). Återupplivning, även kallat Hjärt- och 

Lungräddning (HLR) innefattar bland annat åtgärder så som defibrillering, det vill säga en 

elektrisk stöt som sänds genom hjärtat (Vårdhandboken, 2016). HLR kan ske utanför samt 

på alla avdelningar på sjukhus och patienten kan även behöva läkemedelsinjektioner samt 

eftervård på sjukhus (Nationalencyklopedin, 2016b). Ericson och Ericson (2012) beskriver 

hjälpmedel som användes vid hjärt- och lungräddning, som bland annat hjärtbräda som 

läggs under patienten, intubationsutrustning, ventilationsmask, defibrillator, diverse 

läkemedel och syrgasutrustning.  

2.3 Vårdvetenskaplig forskning 

Nedan presenteras vårdvetenskaplig forskning som belyser sjuksköterskans positiva och 

negativa upplevelser kring närståendes närvaro vid återupplivning. Det följer även en 

beskrivning av sjuksköterskans åsikter om stöd till närstående.  

2.3.1 Sjuksköterskans positiva upplevelser av närståendes närvaro 

Sjuksköterskorna i Knott och Kee (2005) studie upplevde att varje situation var unik och att 

det fanns flera faktorer som borde ha tagits i åtanke när beslutet fattades om närståendes 

närvaro. Dessa faktorer var exempelvis närståendes psykiska och fysiska tillstånd. 

Sjuksköterskorna upplevde att hur plötsligt situationen uppkommit, närståendes medicinska 

kunskaper samt närståendes möjligheter att hantera situationen kunde påverka beslutet. Om 

närstående var en förälder och patienten ett barn ansåg sjuksköterskorna i studien att 

närstående hade rätt att närvara. 
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Vidare beskrevs att sjuksköterskorna ville möta närståendes behov genom att låta dem 

närvara vid återupplivandet för att kunna se, ställa frågor och få veta vad som hände kring 

patienten. I och med detta trodde sjuksköterskorna att närstående fick en mer realistisk bild 

av situationen och kunde leda till acceptans av den möjliga förlusten av patienten (Miller & 

Stiles 2009; Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014). Sjuksköterskorna upplevde 

att återupplivandet var förenat med känslor då vårdpersonal riskerade att förlora ett liv och 

närstående riskerade att förlora någon som stod en nära. Sjuksköterskorna ville känna att de 

gjorde en skillnad för patienten och närstående under påfrestande och kritiska situationer 

(Knott & Kee, 2005). I en studie som Tudor et al. (2014) har genomfört, upplevde 

sjuksköterskorna att patienten, närstående och sjuksköterskor borde vara involverade i 

beslutet kring närvaro under återupplivandet. 

Sjuksköterskorna beskrev vilka fördelar de trodde närstående upplevde när de närvarade vid 

återupplivningen, så som exempelvis möjligheten att få bevittna processen. Genom 

närståendes närvaro kunde sjuksköterskor se att patienten var en människa som tillhörde 

någon och var inte enbart ett objekt (McClement, Fallis & Pereira, 2009). En annan fördel 

var att sjuksköterskorna ansåg att närstående fick en bättre förståelse för situationen när de 

närvarade (Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran, 2010). De ansåg även att genom att 

närstående närvarade kunde de acceptera de beslut som togs av vårdpersonal och även vara 

med i beslutsfattandet. På samma gång var det möjligt för sjuksköterskorna att visa sin 

omsorg för både patienten och den närstående (Axelsson et al., 2010; Monks & Flynn, 2014). 

När närstående närvarade kunde sjuksköterskan känna sorgen starkare, något som tolkades 

positivt. Ett flertal artiklar beskrev även att närstående kunde genom sin närvaro se att 

vårdpersonal vidtog alla möjliga åtgärder för att rädda patienten. Därmed kunde de även 

bevittna att vårdpersonal visade respekt för patienten (Axelsson et al., 2010; Köberich et al., 

2010).   

Sjuksköterskorna upplevde att stereotyperna kring närståendes närvaro minskades genom 

att exempelvis läsa litteratur kring ämnet, att samtala med kollegor samt uppleva denna 

närvaro (Miller & Stiles, 2009). När kulturen kring närstående ändrades, anpassade sig 

sjuksköterskorna till denna förändring vilket medför en ny norm på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskorna upplevde sig mer självsäkra i dessa situationer och upplevde mer fördelar 

med närståendes närvaro. Så länge närstående inte hindrade vårdpersonal från att göra sitt 

arbete så upplevde sjuksköterskorna närvarandet som positivt (Tudor et al., 2014). I Knott 

och Kee (2005) studie upplevde sjuksköterskorna en trygghet i sin kunskap och sina 

färdigheter och därmed påverkades inte arbetet av närståendes närvaro. Istället ledde det till 

en ökad medvetenhet kring åtgärderna.   

2.3.2 Sjuksköterskans negativa upplevelser av närståendes närvaro 

I McClement et al. (2009) studie beskrev sjuksköterskorna vilka nackdelar de trodde 

närstående upplevde när de närvarade vid återupplivningen. Dessa var bland annat möjlig 

psykologisk trauma samt risk för fysisk skada då vårdpersonal använde defibrillator och 

närstående samtidigt rörde patienten. Sjuksköterskorna upplevde att när patienten var i kris 

var även närstående i kris. I studien beskrev sjuksköterskorna även att närstående oftast inte 
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förstod att vårdpersonalen gjorde allt för att rädda patienten vid återupplivningen, och att 

många av dessa vidtagna medicinska åtgärder var enbart gissningar (McClement et al., 

2009). 

Försiktighet vid beslutsfattandet kring vilken närstående som fick närvara upplevdes av 

sjuksköterskor som väsentligt men också påfrestande (Miller & Stiles, 2009). 

Sjuksköterskorna trodde att närstående skulle påverka återupplivningen negativt. Därför 

ansåg de att närståendes närvaro endast skulle tillåtas om närstående hade tidigare 

erfarenheter av återupplivning eller om de var vårdutbildade (Al-Mutair, Plummer och 

Copnell, 2012). Det fanns också en oro hos sjuksköterskorna angående vårdpersonalens 

säkerhet då starka reaktioner från sörjande närstående kunde riktas mot vårdpersonalen. 

Därmed fanns en risk att fokus föll på närstående istället för patienten. Det fanns även en 

risk att närstående kunde höra hur vårdpersonalen uttryckte sig olämpligt och skämtade men 

förstod inte att detta oftast gjordes för att hantera den påfrestande situationen (Axelsson et 

al., 2010; Knott & Kee, 2005; Miller & Stiles, 2009). I Köberich et al. (2010) studie beskrevs 

upplevelser hos sjuksköterskorna vid ohållbara situationer, till exempel när närstående blivit 

fysiskt och psykiskt våldsamma och hotade personalen. Vid ett tillfälle pågick detta i tre 

timmar och närstående förbjöd vårdpersonalen att avsluta återupplivningen. 

Sjuksköterskorna i Al-Mutair et al. (2012) och Goodenough och Brysiewicz (2003) studie 

upplevde att åtgärderna kring återupplivandet kunde anses främmande och därmed vara 

svåra att förstå hos närstående. Vidare menade sjuksköterskorna i samma studier att 

närstående kunde ha svårigheter att bevittna återupplivandet samt att närstående kunde få 

posttraumatisk stress i form av minnesbilder av patienten i den sårbara situationen. 

Sjuksköterskor i Tudor et al. (2014) studie menade att det fanns en oro att återupplivandet 

skulle upplevas som brutalt och rörigt.   

Sjuksköterskorna upplevde att då det fanns lite plats kring patienten under återupplivandet 

skulle närstående i det fallet vara i vägen (Tudor et al., 2014). Vidare upplevde 

sjuksköterskorna bland annat ångest, brist på självförtroende samt rädsla för att göra misstag 

under en så pressad situation (McClement et al., 2009). I Al-Munair et al. (2012) studie 

upplevde sjuksköterskorna att syftet med återupplivningen var att rädda patienten och att 

återupplivningen därmed skulle försvåras av närståendes närvaro. Vidare beskrev de att 

närståendes närvaro skulle ha en negativ påverkan på vårdteamet i form av fysisk och 

känslomässig stress. Sjuksköterskor i Axelsson et al. (2010) och Köberich et al. (2010) studier 

upplevde även en oro att närståendes närvaro skulle påverka vårdpersonalens insats negativt. 

Även att det i sin tur inte skulle garantera patientens integritet samt att det skulle upplevas 

väldigt påfrestande av närstående.  

I flera studier upplevde sjuksköterskor att närstående inte borde få möjligheten att närvara 

vid återupplivningen (Fulbrook et al., 2005; Köberich et al., 2010). Sjuksköterskorna trodde 

att läkaren inte ville ha närstående närvarande samt ansåg att hela vårdteamet skulle vara 

med och fatta beslutet om deras närvaro (Fulbrook et al., 2005). Även en oro kring att bli för 

personligt involverade upplevdes av sjuksköterskorna i Monks och Flynn (2014) studie vilket 

därmed innebar att de inte kunde hålla fast vid sin professionella roll. Sorgen hos 

sjuksköterskor vid en eventuell förlust av patienten kunde upplevas starkare då närstående 

närvarade, vilken ibland kunde anses negativt och mer påfrestande. Sjuksköterskorna kände 
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att de inte kunde skydda närstående från den påfrestande verkligheten under 

återupplivningen och att de inte kunde minska den möjliga negativa inverkan på närstående 

(Monks & Flynn, 2014). Sjuksköterskor beskrev att de enbart ville fokusera på 

återupplivandet och inte på patienten som person. De ansåg även att närstående var i vägen 

då de var för känslomässigt involverade (Goodenough & Brysiewicz, 2003). 

I Al-Munair et al. (2012), Axelsson et al. (2010) och Köberich et al. (2010) studier upplevde 

sjuksköterskorna en oro om de rättsliga åtgärderna kring patienten då frågor som sekretess 

och etik lyftes fram. Sjuksköterskorna upplevde även en oro om att närstående kunde 

ifrågasätta tillvägagångssättet samt argumentera trots att kunskap inte fanns avseende valda 

åtgärder, som i sin tur kunde leda till stress inom vårdteamet. I Tudor et al. (2014) studie 

upplevde sjuksköterskorna att närståendes närvaro skulle ses som ett privilegium och inte en 

rättighet. Om det sågs som en rättighet skulle vårdpersonal därmed inte kunna neka 

närståendes närvaro när sjuksköterskorna ansåg att situationen krävde detta. Därmed ansåg 

sjuksköterskorna i Axelsson et al. (2010) studie att närståendes närvaro inte borde vara en 

självklarhet. Samtidigt beskrev sjuksköterskorna i Miller och Stiles (2009) studie hur de 

ibland utnyttjade närstående till att fatta beslut angående avbrytning av återupplivandet. Då 

de visste att patienten skulle avlida lät de närstående se återupplivandet för att vara den som 

fattade beslutet kring avbrytandet.  

Sjuksköterskorna i Knott och Kee (2005) studie menade att deras egna åsikter kunde påverka 

om närstående närvarade eller inte. Sjuksköterskor hade en tendens att bestämma åt 

närstående om de skulle närvara eller inte, då de ville både patient och närstående det bästa. 

I Axelsson et al. (2010) studie beskrev sjuksköterskorna hur mängden erfarenhet var kopplat 

till negativa uppfattningar om närståendes närvaro. I Al-Munair et al. (2012) studie menade 

sjuksköterskor att de exkluderade närstående i större utsträckning om de hade tidigare 

erfarenhet av att ha dem närvarande. Medan sjuksköterskor som saknade denna erfarenhet 

tillät närståendes närvaro i större utsträckning. Sjuksköterskorna beskrev även i Knott och 

Kee (2005) studie upplevelsen av närståendes närvaro som något som istället påverkades av 

vilken vårdpersonal som arbetade det passet. 

2.3.3 Stöd för närstående i samband med återupplivning på sjukhus 

Sjuksköterskorna i Axelsson et al. (2010) och Monks och Flynn (2014) studier beskrev att 

deras eget sätt att hantera situationen kunde påverka den totala upplevelsen av stöd för 

närstående. Genom att dela denna situation med närstående kunde detta resultera i en 

positiv upplevelse för sjuksköterskor. Mänsklig kontakt ansågs binda sjuksköterska, patient 

och närstående och gav en källa till tröst och stöd för de inblandade.  

Sjuksköterskorna upplevde att förtroende och en stödjande relation skapades om närstående 

närvarade, detta i en situation som annars fokuserade på att enbart göra för patienten istället 

för att vara med patienten och närstående (Monks & Flynn 2014). Sjuksköterskorna i Al-

Munair et al. (2012), Axelsson et al. (2010), Knott och Kee (2005) och Köberich et al. (2010), 

studier betonade vikten av att närstående borde närvara vid återupplivandet när det fanns 

stöd i form av utbildad vårdpersonal som kunde ge information om patienten. 

Sjuksköterskorna ansåg även att någon ur vårdteamet skulle ha som huvuduppgift att stödja 
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närstående men att det inte alltid var möjligt på grund av personalbrist. Upplevelsen hos 

sjuksköterskorna att närstående också kunde behöva omvårdnad under återupplivandet 

återfanns i Tudor et al. (2014) studie. Detta ansågs dock inte vara sjuksköterskans ansvar då 

patienten var i fokus. Därför ansåg sjuksköterskorna i samma studie att någon borde stödja 

de närstående som närvarar.  

Sjuksköterskorna i Monks och Flynn (2014) upplevde att stödet mellan sjuksköterska och 

närstående kunde ses som skrämmande men var nödvändig för att minska klyftan mellan 

medicinsk teknologi och vård. Sjuksköterskorna i Al-Munair et al. (2012) studie ansåg att det 

fanns ett behov av skriftliga riktlinjer som gav närstående möjlighet att stanna vid patientens 

sida under återupplivningsprocessen. De rekommenderade att vårdteamet borde förklara 

fördelar och nackdelar med att bevittna en återupplivning så att närstående själva kunde 

bestämma om sin närvaro. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Den valda teorin av Madeleine Leininger belyser inte enbart patienten utan även familjen och 

miljön i patientens liv. Detta perspektiv valdes för att närstående kan ses som en del av 

patientens liv vilket sjuksköterskan borde uppmärksamma.  

2.4.1 Leiningers teori om kulturell kompetens  

Leininger (1988) skriver att människor föds, lever och dör inom en kulturell tro eller en del 

av ett större system och är beroende av mänsklig omsorg för tillväxt och överlevnad. 

Närstående ingår ibland i detta system hos patienten och kan därmed vara en tillgång för 

denne. Leininger (2002) beskriver att kulturen kan vara en utgångspunkt för patienten och 

närstående vilket innebär att sättet en människa tänker på kan bero på vilka värderingar som 

finns inom den egna specifika kulturen. Författaren av teorin menar även att en kultur inte 

enbart innefattar patientens och närståendes etnicitet, var de är födda och uppvuxna, utan 

även hur denna kultur utformats (Leininger, 2002). Målet med Leininger (2007) teori är att 

upptäcka kulturellt baserad vård som främjar och/eller upprätthåller hälsa och 

välbefinnande hos individer, familjer eller grupper. Det är viktigt med kulturell kompetens 

hos sjuksköterskan vilket innebär att de beslut och handlingar som tas bör anpassas efter 

patienten för att främja dennes hälsa. Det är viktigt att inte generalisera då kulturer har olika 

syner på vad hälsa är och därmed bör sjuksköterskan uppmärksamma vad varje individ 

upplever som hälsa. Leininger (1988) menar även att det är viktigt att inte försöka separera 

patienten från kulturen eller det större systemet genom olika omvårdnadsåtgärder och 

beslut. Det gäller att se hela individen och inte skilt från sitt större system eller sin grupp 

(Leininger, 1988). 

Författaren av teorin beskriver att sjuksköterskeprofessionens vård, värderingar och metoder 

kan skilja sig från patienten och närståendes. Det kan vara svårt att skilja sin egen kultur från 

andras och försöka förhålla sig opartiskt. Det finns inget som säger att just sjuksköterskans 

kultur är den enda sanna och rätta (Leininger, 1988). Leininger (2007) beskriver etic som en 
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utomstående syn på en kultur, exempelvis sjuksköterskans syn på närståendes närvaro vid 

återupplivning medan emic handlar om synen inifrån, det vill säga patienten eller 

närståendes egen syn på att närvara (Leininger, 2007). Dessa olika synsätt kan enligt 

författaren av teorin skilja sig åt och speglas av olika faktorer inom den egna kulturen. Det 

kan finnas risk att det egna synsättet blir norm och att andra synsätt tolkas som felaktiga. Det 

är därför viktigt, menar författaren av teorin, att integrera patientens kulturella levnadssätt 

och vårdbehov med professionellt vårdande. Att försöka hitta någon form av enighet där 

båda parter samspelar för att enas och försöka komma överens, menar Leininger är viktigt. 

Leininger (2007) beskriver tre viktiga områden för sjuksköterskan för att kunna finna balans 

i vårdandet. Dessa är vikten av att bevara patienten och närståendes kultur, kunna anpassa 

vårdandet till kulturen samt kunna omforma kulturen då den kanske har en negativ inverkan 

på patienten eller närståendes hälsa. Leininger (1988) lyfter fram att det är viktigt att vården 

stämmer överens med individens, familjens eller gruppens levnadssätt för att meningsfull 

och tillfredsställande omsorg ska kunna ges. Istället för att förkasta patientens, familjens 

eller gruppens synsätt så kan det istället ses som en rik källa av data för att få ökad förståelse 

för likheter och skillnader. Leininger (2002) beskriver att kulturellt baserad vård är 

nödvändig för läkning. Sjuksköterskan kan stödja och hjälpa patienten och dennes 

närstående att få sina behov tillfredsställda. På så sätt kan patientens hälsa förbättras och en 

eventuell förlust av patienten ska på så sätt kunna mottas av närstående. Det kan inte finnas 

läkning utan vårdande men det kan finnas vårdande utan läkning (Leininger 2002). 

2.5 Problemformulering 

Närståendes närvaro vid återupplivning är fortfarande en omdebatterad och känslig fråga då 

vårdpersonalens åsikter i frågan är delad. Personliga åsikter samt brist på erfarenhet och 

utbildning kan vara flera av anledningarna till vårdpersonalens oro angående det här ämnet. 

Tidigare forskning visar en oro hos sjuksköterskor gällande bland annat rättsliga åtgärder, 

stress inom vårdteamet och en rädsla för att bli bedömd. Dessa faktorer kan påverka beslutet 

om närståendes närvaro vid återupplivning. Tidigare beskrivna lagar lyfter närståendes 

rättigheter i vården, bland annat deras rätt till information om patientens tillstånd samt olika 

behandlingsmöjligheter. Dock finns inte någon lag som tydligt beskriver närståendes rätt att 

närvara vid återupplivning vilket kan försvåra deras önskan av att närvara. Frågan avseende 

närståendes närvaro kan komma att uppstå vid återupplivning av en patient där närstående 

följt med till sjukhuset. Då patienten är i fokus kan närstående ibland hamna i lägre prioritet 

och deras behov kan komma att förbises av vårdpersonal. Madeleine Leininger beskriver att 

det är viktigt att se patienten som en del av ett större system eller grupp och inte skild från 

detta. Enligt hennes teori kan därmed närstående vara en viktig del i patientens liv och 

genom att närvara kan de vara ett stöd för patienten. Därför är det viktigt att normalisera 

närståendes närvaro samt studera närståendes upplevelser i denna påfrestande situation då 

deras åsikt är betydelsefull att beakta. Närstående bör ges möjlighet att få vara involverade i 

beslutsfattandet huruvida de får närvara vid återupplivandet.  
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att närvara vid återupplivning på sjukhus. 

4 METOD 

För att kunna beskriva närståendes upplevelser av att närvara vid återupplivning på sjukhus 

valdes en kvalitativ metod. Därefter valdes Evans (2002) systematiska litteraturstudie med 

en beskrivande syntes för att genomföra urval och datainsamling till detta examensarbete. 

Evans (2002) bryter ned litteraturstudien i fyra steg som ska underlätta analysarbetet samt 

ge en ökad förståelse för området. Syftet med analysen är även att minimera risken för 

tolkning hos författarna till examensarbetet. Bland annat presenteras inklusions- och 

exklusionskriterierna, vilket ger en förklaring på hur arbetet avgränsades. Vidare beskrivs 

även de etiska överväganden som varit aktuella för detta arbete.  

4.1 Urval  

Först valdes område, därefter valdes inklusions- och exklusionskriterer för att avgränsa 

arbetet och underlätta sökningen. Evans (2012) beskriver att de studier som ska ingå i 

arbetet ska fastställas och sedan dokumenteras under inklusionskriterier. Enligt Polit och 

Beck (2012) ökar dessa urvalskriterier chansen till tillförlitlighet och överförbarhet vid 

artikelsökningen av examensarbetets resultat. De inklusionskriterier som användes till detta 

examensarbete var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska, norska och danska 

samt att de fanns tillgängliga på databaserna i full text. Peer Reviewed användes för att få 

fram artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Ett ytterligare inklusionskriterie var 

artiklar som berörde närståendes perspektiv på närvaro vid återupplivning samt att 

återupplivningen skulle ske på sjukhus.  

De exklusionskriterier som ingick var till en början avgränsning av årsspannet där den äldsta 

artikeln fick vara från år 2006. Denna gräns fick dock ändras efterhand till år 2000 då 

tidigare valt årsspann avgränsade arbetet för mycket. Enligt Friberg (2012) var denna 

utökning av årsspann egentligen för lång då resultatens nuvarande giltighet kunde 

ifrågasättas. Upplevelser tros inte nödvändigtvis ändras över tid, vilket också var en 

bidragande orsak till att val av syfte behölls. Även artiklar med andra språk än engelska, 

svenska, norska och danska valdes att exkluderas då detta är språk som författarna till 

examensarbetet inte behärskar. Artiklar som hade andra perspektiv, såsom sjuksköterskans, 

patientens och läkarens syn på närståendes närvaro, exkluderades. Icke-vetenskapliga 

artiklar, såsom narrativer och berättelser, exkluderades då de inte uppfyllde kvalitetskravet. 

De artiklar som inte var studier utan istället sammanfattningar på befintlig forskning, det vill 

säga review-artiklar, exkluderades också.  
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4.2 Datainsamling 

Efter att inklusions- och exklusionskriterer valdes identifierades ämnessökord för att kunna 

utföra en litteratursökning. Ämnessökorden valdes utifrån Svensk MESH som är en 

ämnesordlista. Insamling av datamaterial har skett via databassökning på databaserna 

Cinahl och PubMed. De ämnesökord som användes och kombinerades var ”family member”, 

”relative”, ”parent”, ”family presence”, “hospital”, ”resuscitation”, ”cardiopulmonary 

resuscitation”, ”emergency department”, ”experience”, ”witness” och ”qualitative”. 

Författarna till detta examensarbete valde en gräns på antal sökträffar till 100 på varje 

individuell sökning. Om antal sökträffar översteg denna gräns avgränsades arbetet ytterligare 

för att få mer specifika sökträffar och därmed underlätta läsningen.  

Östlundh (2012) beskriver att det är viktigt att experimentera och kombinera ämnessökord 

för att få ett stort urval. Vidare beskrivs olika söktekniker för en mer fördjupad sökning, 

bland annat trunkering, fältsökning samt booleska sökord. Trunkering innebär att symbolen 

asterisk (*) används för att alla böjningar av ett ord ska sökas. Fältsökning innebär en 

avgränsning av arbetet genom att exempelvis använda specifika årtal och peer reviewed. Den 

booleska söktekniken innebär användandet av vissa sökord så som AND och OR. Ordet AND 

kopplar ihop flera ämnessökord medan OR används när ett ord har flera synonymer och ger 

träffar på ena eller andra sökordet (Östlundh, 2012). I detta arbete har dessa söktekniker 

använts, exempelvis ”parent*” som kan ge sökträffarna såsom parents och parental.  

Det sammanlagda sökresultatet låg på 333 artiklar. Friberg (2012) beskriver att bland annat 

artiklarnas titlar ska läsas igenom för att exkludera de som inte besvarar syftet. Utifrån detta 

valdes 50 artiklar för vidare genomläsning, där sammanlagt 18 artiklar valdes för vidare 

kvalitetsgranskning. Utifrån dessa 18 artiklar valdes tio artiklar till examensarbetet eftersom 

att dem besvarade syftet. Sex artiklar hade kvalitativ ansats och fyra artiklar hade mixed 

method. Polit och Beck (2012) beskriver att artiklar med både kvalitativt och kvantitativt 

metodval som genererar ett resultat med båda ansatser kan benämnas mixed method. Dock 

valdes att enbart presentera det kvalitativa resultatet ur dessa studier för att kunna besvara 

syftet. Detta kan studeras i artikelmatrisen i Bilaga A som ger en överblick på artiklarnas 

syfte, metod samt resultat. I Bilaga B finns en tabell som beskriver hur litteratursökningen 

skett samt namn på alla artiklar som valdes. I Bilaga C redovisas Friberg (2012) frågor som 

användes vid kvalitetsgranskning av artiklarna. Frågorna omformulerades av 

examensarbetets författare för att kunna besvaras med ett ja, för att få 1 poäng, eller ett nej 

och därmed utebli poäng. Kvalitetsgranskningen av de tio artiklarna redovisas i Bilaga D.  

För att öka möjligheterna till att hitta fler relevanta artiklar användes manuell sökning som 

innebär att söka artiklar i referenslistor från redan funna artiklar (Friberg 2012). 

Referenslistorna från slumpmässigt utvalda artiklar som besvarat syftet för detta 

examensarbete har lästs igenom. På så sätt påbörjades en ny sökning för att försöka få fram 

artiklar vilket resulterade i två artiklar.  



10 

 

4.3 Analys 

Evans (2002) systematiska litteraturstudie med en beskrivande syntes valdes som 

sammanfattar resultatet i forskningen med minimal omtolkning. Denna analys används för 

att få en ökad förståelse över området vilket inte kan uppnås när artiklar läses enskilt. De steg 

som finns beskrivna är insamling av artiklar, identifiering av nyckelfynd, likheter och 

skillnader mellan artiklarna samt beskrivning av fenomenet. Fenomenet som avses att 

studeras i detta examensarbete är närståendes upplevelser av att närvara vid återupplivning 

på sjukhus.  

Relevanta artiklar samlades in som besvarade syftet och därefter lästes artiklarnas resultat 

flera gånger av båda författarna till examensarbetet för att få en helhetsbild över det valda 

området. Här skedde även en kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån Friberg (2012) 

kvalitetsfrågor för att ytterligare avgöra om de är relevanta för examensarbetet. Utifrån detta 

kunde nyckelfynd urskiljas som av Evans (2002) beskrivs som ett ord eller en fras som 

sammanfattar det väsentliga i texten. Dessa nyckelfynd fokuserar på närståendes upplevelser 

och sammanfattades i ett dokument, där enbart ett urval av nyckelfynden kan studeras i 

Tabell 1. En manuell översättning från engelska till svenska har skett av nyckelfynden i varje 

studie, som därefter skrevs ut och författarna av examensarbetet markerade dessa med 

överstrykningspennor beroende på likheter och skillnader. På så sätt skapades två teman och 

fem subteman för att kategorisera nyckelfynden och få fram det nya resultatet samt få en 

överblick på arbetet. När resultatet beskrivs refereras de valda artiklarna och därmed kan det 

ses som en ny helhet.  

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subteman och teman.  

 
Nyckelfynd 

 
Subteman 

 

 
Tema 

Behöver vara där, är deras rätt 
och skyldighet  

 

 
 

Att närvara fär att få 
förståelse 

 

 
 
 
 
 
 

Föreställandet är värre än 
verkligheten 

Förtvivlan över meningen 
bakom åtgärderna, inte av 
åtgärderna i sig. 

Kan starta sorgeprocessen. 

Vet inte vad patienten vill, kan 
bara bedöma vad de tror de 
skulle vilja. 

 
 
 

Att få närvara under 
patientens sista stund i livet Se att patienten dör utan 

smärta och lider inte. 

Kunna säga farväl. 
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4.4 Etiska överväganden 

Polit och Beck (2012) skriver att det är viktigt att redovisa perspektivet som valts i arbetet för 

att reflektera över den egna ståndpunkten. Då författarna till examensarbetet är 

sjuksköterskestudenter finns en utgångspunkt redan där som kan spegla synsättet på 

närståendes perspektiv. Därmed finns en risk att det också påverkar redovisningen av 

datamaterialet. Vidare beskriver Polit och Beck (2012) att artiklar ska läsas flera gånger av 

båda författarna till examensarbetet för att undvika misstolkningar. Detta har genomförts 

och liknande förståelse av artiklarnas innebörd och resultat framkom. Referenser har skrivits 

enligt American Psychological Association (2010) publicering då den fanns närmast 

tillgänglig för författarna till detta examensarbete och visar tydligt hur korrekt 

referenshantering kan ske.  

Objektivitet har varit en viktig del av arbetet för att undvika att egna åsikter påverkar 

resultatet. Valet av artiklar har skett utefter syftet och inte efter de artiklar som författarna av 

examensarbetet velat läsa. Författarna till detta examensarbete granskade att artiklar har ett 

etiskt godkännande samt att den etiska aspekten funnits i åtanke. Som mall för denna 

granskning användes Vetenskapsrådet (2011) forskningsetiska principer som belyser vikten 

av informationsgivning till deltagarna i studien. Detta innebär att samtliga deltagare ska ha 

gett sitt samtycke för deltagande i studierna, och att all eventuell information om deltagarna 

ska hanteras på ett sådant sätt att det ej kan härledas till en specifik deltagare. I mallen 

belyses också vikten av att denna information enbart får användas till forskning. Enligt 

CODEX (2016) får studiernas resultat varken plagieras eller redovisas på ett icke-

sanningsenligt sätt.  

5 RESULTAT 

När nyckelfynden förts samman under analysarbetet framkommer två teman samt fem 

subteman som även presenteras i tabell 2 nedan. Under dessa subteman finns även citat från 

de funna artiklarna för att understödja fynden.  

Tabell 2. Tabellöversikt över teman och subteman. 

Tema Subtema 

 
Föreställandet är värre än verkligheten 

Att närvara för att få förståelse 

Att få närvara under patientens sista stund i 
livet 

 
 

Sambandet mellan närstående, patient och 
vårdpersonal 

Att fokusera på patienten och inte på 
åtgärderna  

Att uppskatta eller inte uppskatta stöd från 
vårdpersonalen 

Att kunna se vårdpersonalens förberedelser 
och åtgärder 
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5.1 Föreställandet är värre än verkligheten 

De subteman som presenteras nedan handlar om att närvara för att få förståelse och att få 

närvara under patientens sista stund i livet. Under granskning av artiklarna kan likheter och 

skillnader identifieras som rör närståendes upplevelser kring deras rätt att närvara, trots 

situationens allvarlighetsgrad. Även olika faktorer identifierades kring beslutsfattandet om 

närståendes närvaro. Närståendes upplevelser av att stå vid patientens sida och att finnas där 

kan innebära en känslomässig rädsla men också en lättnad över att hjälpa den man älskar 

genom det svåra. Att få närvara kan upplevas som kunskapsgivande men det kan även leda 

till att svåra beslut måste tas å patientens vägnar.  

5.1.1 Att närvara för att få förståelse 

Bestämmandet om närvaro ger närstående en känsla av kontroll och det upplevs som viktigt 

att bli tillfrågad och på så sätt även ges möjligheten att närvara (McGahey-Oakland, Lieder, 

Young & Jefferson, 2007; Stefano et al., 2016). Att närvara vid återupplivning upplevs av 

många närstående som en rättighet, en skyldighet och ett medfött och instinktivt ansvar, 

samt som en naturlig upplevelse (Masa’Deh, Saifan, Timmons & Nairn, 2013; McGahey-

Oakland et al., 2007; Meyers et al., 2000). 

[…] family members used phrases such as ”love has many forms,” ”you just do it,” and ”I 

needed to be there” to express the opinion that it was their right and obligation to be present 

during treatment, providing the patient with support and someone to trust […] (Meyers et al., 

2000, s.5). 

Närvaro upplevs även som en erfarenhet som är självklar trots att det i den stunden kan 

kännas skrämmande och svårt och situationer kan även uppstå då närstående inte vet varför 

de vill närvara (Masa’Deh et al., 2013; Meyers et al., 2000). När närstående närvarar 

beskriver de en känslomässig rädsla men att detta läggs åt sidan för att kunna finnas där för 

patienten (Meyers et al., 2000). De upplever sig själva som en viktig del i patientens liv och 

ser sig som en länk mellan händelsen och andra släktingar (McGahey et al., 2007). Genom att 

närvara upplever de att de också kan föra information vidare till andra närstående om 

patientens tillstånd. Detta för att underlätta så att inte alla närstående till patienten behöver 

vistas på sjukhuset samtidigt (Masa’Deh et al., 2013). Närstående i Holzhauser, Finucane och 

de Vries (2006) studie upplever att de föredrar att närvara, att de inte känner sig påtvingade 

till detta och att de istället upplever en känsla av delaktighet.  

Närstående kan uppleva en oro kring den eventuella ekonomiska begränsningen och att den 

ska komma att påverka återupplivningen. Genom att närvara ges de därmed en chans att se 

att denna begränsning inte påverkar patientens vård (McGahey-Oakland et al., 2007). Även 

känslan av oro och hjälplöshet kan upplevas som dock minskar då närstående får närvara och 

inte behöver vänta på ett annat ställe än rummet där återupplivningen sker (Meyers et al., 

2000; Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005a). I Maxton (2008) studie upplever 
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närstående att föreställandet och den bild som de redan har om återupplivning kan vara 

värre än att närvara. Om de inte skulle ha närvarat menar närstående att det kan skapa 

känslor av kaos och osäkerhet (Maxton, 2008). Samtidigt upplever närstående att förståelsen 

av situationen kan underlättas om de exempelvis är vårdutbildade (Masa’Deh et al., 2013). 

Närstående upplever även att det ibland kan vara till nytta att se återupplivning på 

exempelvis TV och film där det pågår, om det skulle komma att ske i verkligheten. Medan 

andra anser att det inte går att jämföras (Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005b).  

Genom att närvara upplever närstående att de kan få mer kunskap, både genom att se 

åtgärderna samt få dem förklarade (Meyers et al., 2000). Närstående upplever en förtvivlan 

över meningen bakom återupplivningen men inte av åtgärderna i sig, vilket resulterar i att de 

kan se bortom åtgärderna som gör att de inte upplever traumatiska minnen efteråt (Maxton, 

2008). Däremot kan de uppleva negativa minnesbilder från exempelvis aggressiv 

vårdpersonal och aggressiva åtgärder (Stefano et al., 2016). Trots att de negativa minnena 

kan kvarstå beskrivs det hur närstående ändå uppskattar att få möjligheten att närvara vid 

patientens sida i rummet (Holzhauser et al., 2006). Upplevelser som kan uppstå enligt 

närstående är känslan av skuld över att de inte noterar patientens försämring i hälsa, samt en 

rädsla över att denna försämring kunnat förhindras (Hung & Pang, 2011). Närstående 

upplever en lättnad när de kan närvara och något som eftersträvas är möjligheten att vara där 

samt hjälpa dem man älskar genom det svåra (McGahey-Oakland et al., 2007). Samtidigt 

upplever närstående en rädsla för att råka störa vårdteamet under återupplivningsprocessen 

genom att vara i vägen (Holzhauser et al., 2006; Weslien et al., 2005b). Närstående kan även 

uppleva en rädsla av att gråta framför vårdpersonalen då de tror att vårdpersonal inte kan 

hantera det (Maxton, 2008).  

”I was crying, he’d had a second arrest and she said ’hush, be quiet, I can hear your tears all 

over the ward’ and I thought … she tells me to hush … she was so hard and my son was dying” 

(Maxton, 2008, s. 3172). 

Väldigt ofta bevittnar närstående patientens behov av återupplivning utanför sjukhuset, 

vilket gör att de därmed upplever att de bör ges möjligheten att närvara när återupplivningen 

fortsätter på sjukhuset (Giles, Lacey & Muir-Cochrane, 2016). Genom att närvara och se de 

åtgärder som genomförs upplever de att de kan göra en bedömning om de vill stanna kvar 

eller lämna rummet. Vissa klarar av att stanna, andra inte men närstående upplever att det 

ska vara deras beslut. På så sätt får de en känsla av att de fortfarande har kontroll över 

situationen (McGahey-Oakland et al., 2007). Samtidigt kan närstående uppleva en rädsla att 

behöva lämna rummet med risk att inte få komma in igen (Giles et al., 2016). Ibland kan de 

uppleva att de behöver en paus från situationen för att kunna ta in det som händer men väljer 

att stanna kvar i rummet på grund av rädsla att utelämnas (Maxton, 2008). Samtidigt 

upplever närstående i Holzhauser et al. (2006) studie att sjuksköterskorna tillåter dem att 

komma in och lämna rummet som de vill, vilket uppskattades. Dock kan det fortfarande 

uppstå en rädsla att separeras från patienten om denne inte skulle överleva återupplivningen 

(Hung & Pang, 2011). En annan viktig anledning till närståendes närvaro är möjligheten att 

starta sorgeprocessen (Hung & Pang, 2011; Stefano et al., 2016; Weslien et al., 2005b). 

Upplevelsen av att sorgeprocessen kan starta direkt på plats infinner sig i McGahey-Oakland 

et al. (2007) studie när närstående börjar förstå situationens allvarlighetsgrad och det faktum 



14 

 

att patienten troligen inte kommer att överleva (McGahey-Oakland et al., 2007). Ibland 

upplever närstående att det även kan vara viktigt att närvara för att förstå det plötsliga 

dödsfallet (Stefano et al., 2016). Därmed kan det vara viktigt och hjälpsamt med att närvara 

då det kan underlätta sörjandet (Meyers et al., 2000).  

5.1.2 Att få närvara under patientens sista stund i livet 

Närståendes tankar kring om de är redo eller inte för att närvara menar de, är något de själva 

vet bäst. Dessa tankar kvarstod även om närstående tappat kontrollen över sitt agerande 

innan återupplivningen startat eller vid tidigare återupplivningsförsök (Stefano et al., 2016). 

Närstående anser att de kan kontrollera sig själva och sina känslor bättre vid närvarandet 

(McGahey-Oakland et al., 2007). Närstående upplever att de inte kan veta om patienten 

skulle uppskatta att ha dem närvarande vid återupplivning, utan de kan bara beskriva vad de 

tror patienten skulle vilja. De upplever att det finns faktorer som kan påverka deras beslut 

om närvaro, bland annat relationen till patienten, deras kunskap om återupplivning och hur 

de handskas med situationen. En viktig faktor är om de själva skulle ha uppskattat att ha en 

närstående närvarande, om de hamnar i en situation med återupplivning på sjukhus 

(Weslien et al., 2005b).  

Möjligheten att delta vid bestämmandet kring patientens återupplivning anser närstående 

som viktigt. Detta ska dock ske i samråd med patientens autonomi och värdighet då de 

upplever att de inte vill överträda den privata sfären hos patienten (Masa’Deh et al., 2013). 

Tankar om beslutsfattandet kring patientens återupplivning kan ibland ses som 

problematiskt hos närstående som kan leda till svåra dilemman, så som att behöva besluta 

om återupplivningen ska avbrytas då den pågått länge (Maxton, 2008; McGahey-Oakland et 

al., 2007). Detta kan försätta närstående i en situation där de slits mellan att hoppas på att 

patienten överlever och att behöva släppa taget (Hung & Pang, 2011). En idealisk situation, 

enligt närstående, är att ingen ska dö ensam och därför är det bra om de närvarar för att 

kunna stötta patienten och uttrycka sin kärlek (Weslien et al., 2005b). Genom att närvara 

upplever de att de kan se att patienten inte lider och dör utan smärta (Maxton, 2008; 

McGahey-Oakland et al., 2007; Meyers et al., 2000). På så sätt kan de även försäkra sig om 

att möjliga åtgärder, för att försöka rädda patientens liv, har vidtagits (Masa’Deh et al., 2013; 

Maxton, 2008; McGahey-Oakland et al., 2007; Giles et al., 2016; Stefano et al., 2016; Meyers 

et al., 2000; Weslien et al., 2005a).  

It helped me realize that the hospital did whatever they could for him, and I feel if I wasn’t 

there I would have gone home thinking, ”What else could they have done for my son?” ”What 

did they not do for him?” and because we were there I seen (sic) how hard the nurses and 

doctors and everybody tried… they did everything (McGahey-Oakland et al., 2007, s.222). 

Vid närvaro upplever närstående att de även ges möjligheten att bestämma kring patienten 

och kan därmed ge patienten möjlighet att få dö (McGahey-Oakland et al., 2007; Meyers et 

al., 2000). Närstående upplever även att det kan ses som ett tillfälle att säga farväl till 

patienten (Maxton, 2008; Meyers et al., 2000). De ges möjlighet att uppskatta de sista 

minuterna och tillsammans med patienten får de möjlighet att gå vidare, fast på ett annat sätt 

(Meyers et al., 2000). Genom att närvara upplever närstående att de får möjlighet att säga 
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sina sista ord till patienten (Maxton, 2008; McGahey-Oakland et al., 2007). Detta kan hjälpa 

närstående med att möta verkligheten och därmed ges de en chans att förbereda sig på den 

eventuella förlusten (McGahey-Oakland et al., 2006; Meyers et al., 2000; Giles et al., 2016). 

Närstående upplever att närvaron ger en befrielse från att undra vad som händer med 

patienten och istället får de chansen att se att patienten får optimal vård (McGahey-Oakland 

et al., 2006; Meyers et al., 2000).  

5.2 Sambandet mellan närstående, patient och vårdpersonal 

Nedan presenteras resultat som handlar om att fokusera på patienten och inte på åtgärderna, 

att uppskatta eller inte uppskatta stöd från vårdpersonalen samt att kunna se 

vårdpersonalens förberedelser och åtgärder. Att bevittna återupplivning kan innebära många 

förändringar i närståendes relation med patienten och vårdpersonalen. Närstående vill oftast 

vara där för patienten och i samband med detta kan olika upplevelser uppstå. Det kan uppstå 

en kamp om patienten mellan närstående och vårdpersonal som kan resultera i bland annat 

osäkerhet. I sin tur kan även positiva upplevelser uppstå när relationen mellan båda parter är 

optimal.  

5.2.1 Att fokusera på patienten och inte på åtgärderna 

Att närvara vid återupplivning kan enligt närstående innebära många förändringar i 

relationerna mellan dem och patienten. Närstående upplever sig som en viktig källa för 

patienten, både i form av psykologiskt, finansiellt, moraliskt och socialt stöd (Masa’Deh et al., 

2013; McGahey-Oakland et al., 2007; Stefano et al., 2016). Närstående upplever även att 

denna möjlighet att få se och röra patienten ger lindring i den svåra situationen (Masa’Deh et 

al., 2013; Meyers et al., 2000; Hung & Pang, 2011; Stefano et al., 2016; Weslien et al., 

2005b). Genom att vara tillsammans med patienten upplever närstående att ensamheten hos 

båda parter minskas och de får på så sätt möjlighet att fördjupa relationen genom att prata 

med patienten så att denne inte behöver dö ensam (Meyers et al., 2000; Weslien et al., 

2005b). Genom att finnas där för patienten så att denne hör och ser närstående så upplever 

närstående att det kan minska patientens rädsla om denne stundtals är vid medvetandet 

(Hung & Pang, 2011; Meyers et al., 2000). De tror att deras anknytning kan öka chansen till 

överlevnad hos patienten (Hung & Pang, 2011) och är därmed viktigt för patientens 

återhämtning (Holzhauser et al., 2006). ”[…] I persisted in letting her feel that I was beside 

her, because she was used to finding me beside her […]” (Masa’Deh et al., 2013, s.79) 

Genom sin närvaro upplever närstående att fokus ligger på att stödja patienten, inte på de 

specifika åtgärderna och vårdpersonalens insatser (Maxton, 2008; Meyers et al., 2000; Hung 

& Pang, 2011; Weslien et al., 2005b). Under återupplivningen upplever närstående att 

stunden av närvaro är en möjlighet för dem och patienten att knyta an och bilda en starkare 

relation (Hung & Pang, 2011). Detta understyrks även i ett par studier som beskriver hur 

närstående upplever att kontakten med patienten stärks, på ett emotionellt och andligt sätt 

för att på så sätt ge styrka både fysiskt och psykiskt till patienten (Hung & Pang, 2011; 

McGahey-Oakland et al., 2007; Stefano et al., 2016). Att närvara upplevs som en andlig 
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erfarenhet då närståendes närvaro anses som viktig för dem själva trots att patienten i den 

stunden inte kan kommunicera (Meyers et al., 2000). Närstående upplever att religionen är 

viktig och att kontakten med patienten stärktes genom den. Att få be till Gud och få närvara 

upplevs som viktigast, då närstående menar att endast Gud kan hjälpa patienten (Hung & 

Pang, 2011). Att även få be bredvid patienten var optimalt. Närstående upplever att deras 

närvaro ger ett starkare band med patienten före och efter återupplivningen då de går 

igenom åtgärderna tillsammans (Masa’Deh et al., 2013).  

5.2.2 Att uppskatta eller inte uppskatta stöd från vårdpersonalen 

Även då patienten dör uppskattar närstående när vårdpersonal beklagar sorgen och 

omfamnar dem eftersom att dessa handlingar förmedlar förtroende, minskar stress och 

förhindrar närstående från att känna sig ensamma (Weslien et al., 2005a). Då en del 

närstående vill ha stöd upplever sig andra inte vilja ha det, detta är individuellt (Giles et al., 

2016). När närstående istället vill fokusera på patienten och inte prata med vårdpersonalen 

så upplever de att det kan vara bra att en ur vårdteamet finns med för att ge dem en möjlighet 

att ställa frågor när de själva vill det. I och med detta menar närstående att det krävs en 

person ur vårdteamet som kan känna igen denna nivå och typ av stöd som krävs och anpassa 

sig därefter (Maxton, 2008). I Masa’Deh et al. (2013) studie upplever närstående att de 

önskar ha någon som stöttar under återupplivningen, att de annars känner stress och press. 

Att exempelvis ha en från vårdteamet som stöttar dem och informerar dem kan uppskattas, 

vilket även upplevs kunna ge en bättre relation med vårdpersonal (Hung & Pang, 2011). 

Närstående upplever även att vårdpersonal försöker minska deras skuldkänslor vilket 

uppskattas. Genom att vårdpersonalen lyssnar på dem samt ger dem möjligheter att kontakta 

sjukhuset upplevs en känsla av trygghet (Weslien et al., 2005a). Däremot upplever 

närstående att någon från socialtjänsten som stöd är olämpligt eftersom att de inte kan svara 

på de medicinska frågorna som uppstår (Maxton, 2008).  

Upplevelsen av förvirring kan tillkomma hos närstående om de  inte får adekvat stöd (Giles et 

al., 2016). Det kan även uppstå situationer där närstående upplever sig tro det värsta om 

patientens tillstånd på grund av brist på information från vårdpersonal (Hung & Pang, 2011). 

Om informationen är bristfällig upplever sig närstående istället försöka ta reda på denna 

information på egen hand, exempelvis genom vårdpersonalens samtal och kroppsspråk samt 

genom monitorns ljud och ljus (Masa’Deh et al., 2013; Weslien et al., 2005a). 

Närstående upplever även att deras närvaro har en effekt på vårdpersonalen som får de att se 

patienten som en person, till exempel som en del av familjen, och därmed kämpar hårdare 

för patientens överlevnad (Meyers et al., 2000). Genom att närvara upplever sig närstående 

kunna hjälpa vårdpersonalen med att bland annat ge medicinsk information om patienten då 

det kan vara svårt att hinna läsa journalen (Hung & Pang, 2011; Meyers et al., 2000; Weslien 

et al., 2005b).  

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 
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important information. Therefore I wanted to be (in the resuscitation room) if any questions 

should be asked (Weslien et al., 2005a, s.71). 

Närstående upplever att om de närvarar och patienten inte är vid medvetandet så faller 

ansvaret på dem vilket därmed ökar deras önskan att närvara (Hung & Pang, 2011). Därför 

upplever de att det viktigaste i återupplivningssituationen är att vårdpersonalen är ärliga, kan 

svara på frågor och ger bra vård till patienten. När de närvarar upplever de sig kunna se att 

vårdpersonalen bevarar patientens värdighet, vilket i vissa kulturer kan anses vara viktigt om 

patienten är en kvinna (Masa’Deh et al., 2013). 

5.2.3 Att kunna se vårdpersonalens förberedelser och åtgärder 

Upplevelsen av osäkerhet kan finnas hos närstående gällande vårdpersonalens kunskaper. 

Osäkerheten uppstår när vårdpersonal jobbar långsamt och verkar osäkra på vilka åtgärder 

som ska göras för patienten (Weslien et al., 2005a). Osäkerhet kan uppstå kring 

vårdpersonalens kunskap, erfarenheter vid återupplivning samt patientsäkerhet (Meyers et 

al., 2000). När det gäller närståendes egen närvaro kan de uppleva att de inte är till någon 

nytta och därmed istället är en börda för vårdteamet (Weslien et al., 2005b). De är oroliga 

över att vårdpersonal inte kan hantera deras närvaro och närstående upplever därmed 

svårare att arbeta om någon ständigt bedömer deras insats (Hung & Pang, 2011; Maxton, 

2008).  

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. 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., 

2005a, s.19) 

Närstående förstår att de behöver ha ett lämpligt beteende eftersom att de annars kan störa 

patienten och vårdpersonalens åtgärder vilket i sin tur kan störa återupplivningsprocessen 

(Hung & Pang, 2011). Samtidigt upplever närstående att de genom sin närvaro får en 

möjlighet att kommunicera med vårdpersonalen (Masa’Deh et al., 2013; Stefano et al., 2016).  

Under återupplivningen upplever närstående att både vårdpersonal och de själva försöker 

äga makten över patienten, utrymmet runt patienten samt återupplivningsprocessen. Att äga 

en person är naturligtvis ett intrång i patientens självbestämmanderätt menar närstående, 

dock syftar detta istället till att båda sidor tros ha den mest signifikanta rätten att vara med 

patienten och fatta beslut åt patienten. Närstående upplever att detta kan leda till att 

individuella preferenser och rättigheter påverkar besluten (Giles et al., 2016). Genom att 

förstå sjuksköterskans roll upplever närstående att ett nytt perspektiv på situationen uppstår 

(Maxton, 2008). Upplevelser så som hopp och tillit för vårdpersonal återfinns hos 

närstående då de bland annat ser vårdpersonalens kunskaper och förberedelser, samt ser att 

vårdpersonal är försiktiga med patienten och försöker minimera skadorna  (Maxton, 2008; 

Weslien et al., 2005a; Weslien et al., 2005b). Närstående upplever att vårdpersonal visar 

omsorg och respekterar deras önskan att närvara. Dock identifieras det motsatta i samma 

studie där de upplever sig övergivna och utan sällskap (Weslien et al., 2005a). Det 

framkommer att närstående upplever att vårdpersonal har brist på förståelse och är 
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oorganiserade på grund av brist på kommunikation (Stefano et al., 2016). För närstående är 

det viktigt att vårdpersonal inte målar upp en falsk bild eller undanhåller information 

(Masa’Deh et al., 2013; McGahey-Oakland et al., 2007).  

Närstående upplever uppskattning när vårdpersonal förbereder dem genom att förklara 

patientens utseende, åtgärderna, den rådande situationen och situationer som kan få dem 

utskickade ur rummet (Meyers et al., 2000). Även upplevelser av uppskattning återfinns i 

flera studier när vårdpersonal håller dem uppdaterade om patientens tillstånd, förklarar 

åtgärderna som genomförs, tillåter frågor samt erbjuder stöd (Masa’Deh et al., 2013; Maxton, 

2008; Holzhauser et al., 2006; Hung & Pang, 2011; Stefano et al., 2016; Weslien et al., 

2005a) Närstående upplever att ju mer de får veta desto mer förståelse får de för patientens 

tillstånd (Hung & Pang, 2011). Ibland får frågor vänta men närstående upplever ändå en 

säkerhet att dessa frågor kommer att besvaras senare när det finns tid för det (McGahey-

Oakland et al., 2007). Upplevelsen av brist på förståelse uppstår då för lite information ges 

om situationens allvarlighetsgrad och patientens tillstånd (Masa’Deh et al., 2013). De 

upplever även att denna brist på förståelse kan uppstå när ingen förklarar åtgärderna 

(Weslien et al., 2005a).  

6 DISKUSSION 

Nedan beskrivs en diskussion kring examensarbetes resultat, val av metod och en 

etikdiskussion. Resultatdiskussionen innefattar likheter och skillnader mellan bakgrunden 

och resultatet i detta examensarbete, samt en jämförelse med den valda vårdteorin. Under 

metoddiskussionen identifieras styrkor och svagheter med den valda metoden. Till sist tas 

etikdiskussionen upp som innehåller etiska reflektioner som författarna till detta 

examensarbete noterat. 

6.1 Resultatdiskussion  

Leininger (1998) beskrev vikten av kulturell kompetens och att se närstående som en tillgång 

för patientens tillfrisknande. Författaren av teorin beskrev om emic och etic och även hur 

dessa skiljer sig åt. Den egna normen och kulturen kan spegla det egna synsättet till en nivå 

som gör att allt annat tolkas som felaktigt. Sjuksköterskorna i studierna som presenteras i 

bakgrunden anses av författarna till detta examensarbete inte speglas helt av denna 

kulturbaserade omvårdnad. Exempel på detta är då det framkom att sjuksköterskor föredrog 

att inte ha närstående närvarande vid återupplivning. Om de skulle närvara så ansåg de att 

någon skulle ha som enda uppgift att ta hand om dem (Köberich et al., 2010; Axelsson et al., 

2010; Knott & Kee, 2005). Å andra sidan ansåg närstående i det föreliggande resultatet att 

det var deras rättighet att få närvara, att bli tillfrågade om närvaro och att få möjligheten att 

vara hos patienten  Närstående höll dock med sjuksköterskorna i frågan kring stöd och tyckte 
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att det var en fördel om någon ur vårdteamet tog hand om dem. Men såsom tidigare studier 

ur sjuksköterskans perspektiv påpekat så kan det vara svårt att genomföra denna ändring i 

form av stöd från en ur vårdteamet på grund av personalbrist (Köberich et al., 2010; Axelsson 

et al., 2010; Giles et al., 2016; Knott & Kee, 2005). Dock fanns en tydlig skillnad mellan 

sjuksköterskans åsikter i bakgrunden och närståendes upplevelser i resultatet gällande rätten 

att få närvara under återupplivning. Leininger (1988) skriver att sjuksköterskans värderingar 

kan skilja sig från patientens och närståendes. Det kan därmed vara svårt att skilja sin egen 

kultur från andras och förhålla sig opartisk och det är ingenting som säger att 

sjuksköterskans kultur är den enda rätta. Detta anser författarna till examensarbetet kunde 

leda till konflikter mellan dessa två parter då åsikter skiljde dem åt. Båda parter ville 

patientens bästa men hade olika åsikter om vad som verkligen var det bästa i den specifika 

situationen. Detta belyses även i resultat som identifierade kampen om patienten, utrymmet 

kring patienten samt återupplivningsprocessen. Varje part trodde sig veta vad som var bäst 

för patienten men det kunde vara svårt för de inblandade att inte låta individuella 

preferenser råda. Författarna till detta examensarbete håller med båda parter vad gäller stöd 

för närstående under återupplivning. Däremot kan det uppstå svårigheter för sjuksköterskor 

att både kunna finnas tillgängliga för närstående samt vara med i vårdteamet under 

återupplivningen av patienten. Trots möjlig personalbrist kan det ändå vara nödvändigt att i 

förväg utse någon ur vårdteamet som ska ha som främsta uppgift att ta hand om närstående. 

Detta behöver nödvändigtvis inte vara en sjuksköterska utan kan vara en undersköterska som 

har kunskap och kan förklara åtgärderna som genomförs. På så sätt kan närståendes oro 

kring vårdpersonalens åtgärder reduceras då de får åtgärderna förklarade för sig.  

Det fanns mer forskning som rörde närståendes relation med vårdpersonal under 

återupplivning än med patienten. Författarna till detta examensarbete tror att bristen på 

forskning kring närståendes relation med patienten beror på att de redan har en väletablerad 

relation och på grund av detta läggs inte fokus på det området. Relationen med vårdpersonal 

skapades först när närstående kom till sjukhuset och var något närstående var tvungna att 

förhålla sig till. Patienten är i vårdpersonalens händer och närstående har inte lika mycket 

makt i den rådande situationen. Leininger (1988) beskriver att närstående ska ses som en 

tillgång och bör därmed inte separeras från patienten. Därför menar Leininger att det är 

viktigt av sjuksköterskan att se patienten som en individ och inte skild från det större 

systemet. Detta identifierades även i resultatet där närstående upplevde att de kunde hjälpa 

vårdpersonal med medicinsk information om patienten då det kan vara svårt att hinna läsa 

journalen. Det framkom även en fördel som både sjuksköterskorna och närstående upplevde 

med att närstående närvarar. Den här fördelen innebar att se patienten som en person och 

inte ett objekt. Sjuksköterskorna upplevde känslan av att patienten tillhör någon om 

närstående närvarar. Likaså kände närstående i resultatet att de hade en effekt på 

vårdpersonalen som ledde till att de såg patienten som en person eller en del av en familj och 

kämpade hårdare då. Det framkom även av närstående i resultatet att förståelse för 

situationen kunde underlättas om närstående var vårdutbildad.  

Leininger (2002) beskriver att sättet en människa tänker på beror på dennes kultur som inte 

ska generaliseras till alla kulturer. Författarna av detta examensarbete tolkar detta som att 

sjuksköterskan ska ha förståelse för närståendes önskan att närvara. Vilket enligt närstående 
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i resultatet berodde på att de fick en möjlighet att finnas där för patienten, att säga farväl 

samt starta sorgeprocessen. Närstående som oftast hade en bra relation med patienten gavs 

chansen att se att patienten dog utan smärta och på så sätt försäkra sig om att alla möjliga 

åtgärder vidtagits. Vidare beskrevs det i resultatet att närstående ville röra patienten, ge 

moraliskt stöd och kommunicera för att, genom detta, kunna hjälpa den man älskar genom 

det svåra. Dock fanns det en risk med detta då närstående kunde höra hur vårdpersonal 

uttryckte sig olämpligt, utan att veta att detta gjordes av vårdpersonal i syfte att de skulle 

klara av att mentalt kunna hantera situationen. Vidare anser författarna till detta 

examensarbete att vårdpersonal bör ges möjlighet till samtal inom teamet efter händelsen om 

den ansågs påfrestande med närstående närvarande. Med denna möjlighet för samtal bör 

närstående inte exkluderas av vårdpersonal då det finns påtagliga fördelar för båda parter 

med närståendes närvaro. Negativa upplevelser har framkommit men författarna till detta 

examensarbete har sett att de positiva upplevelserna av närståendes närvaro vid 

återupplivning överväger. Upplevelsen av själva återupplivningen är i sig inte positiv då det 

är vanligt att patienter avlider. Däremot menas att de positiva upplevelserna är en form av 

process som närstående genomgår för att försöka hantera situationen. 

Upplevelsen av oro och rädsla framkom i resultatet hos närstående kring vårdpersonalens 

kompetens samt risken att de själva skulle stå i vägen. Oron kring vårdpersonalens 

kompetens tros enbart kunnat ha undanröjas om närstående fått närvara, då det skulle ge 

dem ett tillfälle att se att allt möjligt gjordes för patienten. Dock upplevde sjuksköterskor i 

bakgrunden oro kring att bli bevakade och negativt bedömda, vilket kunde leda till 

betvivlande av den egna förmågan (Köberich et al., 2010; Axelsson et al., 2010; Al-Mutair et 

al., 2012). Däremot upplevde sjuksköterskorna i Knott och Kee (2005) studie att de var säkra 

på sina kunskaper och sina färdigheter trots närståendes närvaro. I resultatet framkom även 

närståendes rädsla att stå i vägen vilket kan komma att bero på sjukhussalarnas uppbyggnad. 

Dock har författarna till detta examensarbete under den verksamhetsförlagda utbildningen 

bevittnat akutrum som var stora till ytan och därmed tillät plats för närstående. Majoriteten 

av gångerna fick närstående närvara på akutrummen så med denna erfarenhet har 

författarna till detta examensarbete kunnat bevittna denna möjlighet till närvaro. Dessutom 

gavs närstående en möjlighet att lämna akutrummet och sitta i ett väntrum där de fick 

kontinuerlig information om vad som pågick.  

I resultatet fanns en skillnad mellan närståendes upplevelser av stöd, där vissa artiklar även 

tog upp båda upplevelserna. I vissa artiklar upplevdes stöd i samband med återupplivning på 

sjukhus från vårdpersonalen, medan det i andra artiklar inte upplevde stöd från 

vårdpersonalen. I bakgrunden framkom det att sjuksköterskorna var rädda att närstående 

skulle uppleva posttraumatisk stress i form av minnesbilder om de närvarade (Goodenough 

& Brysiewicz, 2003), men denna stress upplevdes inte av närstående i resultatet. Enligt 

resultatet ansåg närstående istället att minnesbilder av aggressiv vårdpersonal och aggressiva 

åtgärder kunde kvarstå. Trots att de negativa minnena kan kvarstå beskrivs det hur 

närstående ändå uppskattar att få möjligheten att närvara vid patientens sida i rummet 

Vidare framkom det i bakgrunden att det under återupplivningen kunde uppstå problem som 

rör patientens integritet (Köberich et al., 2010; Axelsson et al., 2010). Författarna till detta 

examensarbete instämmer i att det finns negativa faktorer med närståendes närvaro. Då 
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patienten oftast inte är vid medvetandet så kan denne inte bestämma om de vill ha 

närstående närvarande. Patienten kan heller inte bestämma vad som sägs om dennes 

sjukdomshistoria framför närstående. Därmed finns det en risk att sjuksköterskor brister i 

sekretessfrågor gällande patienten vilket i slutändan är sjuksköterskans ansvar att inte brista 

i. Leininger (2007) beskriver att patienten inte bör separeras från sitt större system och anser 

att kulturen bör anpassas och omformas då den kan ha en negativ inverkan på patienten och 

närstående. Därför anser författarna till examensarbetet att sjuksköterskan möts av 

svårigheter då de måste utvärdera varje individuella situation och därmed besluta både kring 

närstående och patienten vilken kan av närstående upplevas negativt.  

Författarna av examensarbetet är medvetna om att bakgrundens vårdvetenskapliga forskning 

har genererat mer data än examensarbetets resultat. Detta kan komma att bero på att mer 

forskning från sjuksköterskans perspektiv på närståendes närvaro hade hittats än ur ett 

närståendeperspektiv. En sammstämighet i resultatfynd, vad gäller närståendes positiva 

upplevelser kring återupplivning på sjukhus, fanns inom flera områden. Varje situation är 

dock unik, och vårdpersonal kan således inte i förväg veta hur närstående i den enskilda 

situationen kommer agera. Därför drar författarna till detta examensarbete slutsatsen att 

närstående bör tillfrågas om beslut som rör närvaro vid återupplivning på sjukhus.  

6.2 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av att närvara vid återupplivning 

på sjukhus. Då redan existerande kunskap skulle sammanställas föll det sig naturligt att 

genomföra en litteraturstudie. Friberg (2012) menar att en ny slutsats kan dras då de tidigare 

studierna tillsammans skapade ett nytt resultat. Artiklarna som valdes till detta arbete skulle 

ha kvalitativ ansats och för att analysera arbetet valdes Evans (2002) systematiska 

litteraturstudie med beskrivande syntes eftersom att författarna till detta examensarbete 

ansåg den som lämplig. Anledningen till detta val beror på att den återfunnits i tidigare 

kurser som författarna till detta examensarbete genomfört. Hur analysarbetet genomförts har 

beskrivits noggrant för att på så sätt öka examensarbetets tillförlitlighet. Eftersom att 

kvalitativ ansats valdes begränsade detta även val av metod, ett exempel på en annan metod 

för analys av arbetet är Friberg (2012) litteraturöversikt. Detta skulle innebära att val av 

ansats behövt vara både kvalitativ och kvantitativ vilket inte ansågs lämpligt då upplevelser 

studerades.  

När likheter och skillnader skulle urskiljas och teman skapades ur studiernas resultat 

uppstod problem med Evans (2002) litteraturstudie. Författarna av examensarbetet fick 

fram för många teman och subteman vilket ledde till att en sammanslagning och 

omstrukturering genomfördes efter en mer ingående undersökning av artiklarna. Det var 

svårt att gruppera om nyckelfynden till färre teman, då dessa blev stora och omfattande. Utan 

att gå miste om nyanser skulle dessa fynd sedan sättas in under subteman. Trots dessa 

svårigheter var denna sammanslagning väsentlig då Evans (2002) litteraturstudie skulle 

genomföras. Denna litteraturstudie ansågs fortfarande aktuell då författarna till detta 

examensarbete upplevde fördelar i att genomföra alla steg för att på så sätt få fram 
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närståendes upplevelser. En annan svårighet som uppstod var när nyckelfynden skulle 

översättas till svenska. En översättning behöver inte vara obligatorisk men genomfördes då 

det underlättade förståelse för artiklarnas innehåll samt hur resultat presenterades. 

Innebörden kan till viss del ha misstolkats och därmed gått förlorad vid denna översättning. 

När likheter och skillnader identifierades var det viktigt att inte generalisera utan att redovisa 

alla närståendes positiva och negativa upplevelser.  

Vid översättning av artiklar tolkades först relationen mellan patienten och deras stödperson 

som en anhörig med släktskap till patienten. Efter ett tag valdes istället begreppet närstående 

eftersom att det täckte ett bredare socialt nätverk kring patienten. I flera artiklar framkom 

det inte specifikt vilken relation patienten hade till denna närstående vilket ledde till att 

beslutet av benämningen blev lättare att fatta. Ursprungligen uppstod alltså ett 

tolkningsdilemma men under arbetets gång hade detta identifierats för att kunna lösas. I 

detta examensarbete saknades patientens perspektiv som i allra högsta grad är involverad 

under återupplivningen. Lite forskning återfanns kring detta perspektiv vilket kunde bero på 

att patienten sällan var vid medvetandet. Skönlitteratur och bloggar som material för 

resultatet valdes inte då författarna till detta examensarbete ansåg att vårdvetenskapliga 

artiklar var mer strukturerade och sparar tid när de analyseras.  

De kvalitetsfrågor som användes vid granskning av artiklarna valdes ut manuellt då tydliga 

hänvisningar kring vilka andra frågor som kunde ha använts inte förekom. Poängsättningen 

av artiklarna grundades på författarnas egna tolkningar kring Friberg (2012) 

kvalitetsgranskning och därmed uppstod, till viss del, en personlig värdering. Den personliga 

tolkningen resulterade i att varje specifik fråga i kvalitetsgranskningen motsvarade ett poäng. 

Sammanlagda poängen gav ett värde på 14 vilket innebar att samtliga frågor besvarades med 

ett ja. Istället för att skriva ut svaret på varje fråga till varje studie så gav detta en mer tydlig 

översikt och visade även att denna granskning hade genomförts. Författarna av 

examensarbetet satte en gräns på sex poäng som innebar att hälften av frågorna kunde 

besvaras med ett ja, lägre än detta innebar att studierna uteslöts.  

Ett examensarbete som är tillförlitligt ska generera samma resultat om arbetet eventuellt 

skulle göras om av andra författare. Resultatet ska inte tolkas utan enbart presenteras för att 

få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Vidare beskrivs att en litteraturstudie kunde 

göras dels för att få en överblick över det valda området men också för att påvisa bristen av 

forskning (Polit & Beck 2012). Detta kunde relateras till detta examensarbete då det var svårt 

att hitta relevant forskning som svarade an på valt syfte. Fler artiklar med sjuksköterskans 

perspektiv på närståendes närvaro hittades, än det motsatta, det vill säga närståendes egna 

upplevelser. Därför gjordes beslutet att utöka årsspannet samt inkludera en eller två artiklar 

med föräldrar till patienter under 18 år. Även artiklar med flera perspektiv lästes för att 

kunna bedöma om närståendes syn fanns tydligt beskrivet. Med dessa nya inklusionskriterier 

ökades urvalet och därmed underlättades arbetet.  

Av de 18 artiklar som valdes ut för vidare granskning exkluderas två artiklar med kvalitativ 

ansats, som till en början såg ut att besvara syftet men som exkluderades när de hade lästs 

igenom. Dessutom exkluderades sex kvantitativa artiklar då fokus låg på närstående 

subjektiva upplevelser och erfarenheter. Dessa fyra artiklar, Stefano et al. (2016), Holzhauser 
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et al. (2006), Meyers et al. (2000), McGahey-Oakland et al. (2007), hade både kvalitativ och 

kvantitativ ansats men där valde författarna av examensarbetet att enbart presentera det 

kvalitativa resultatet. Då upplevelser skulle studeras ansåg författarna av examensarbetet att 

de kvalitativa studierna klargjorde detta i större utsträckning än de kvantitativa studierna. 

Två artiklar hade samma författare, nämligen Weslien et al. (2005a) och Weslien et al. 

(2005b). Det kan ses som en svaghet genom att resultatet inte ger samma forskningsbredd 

men de valdes ändå då syftet besvarades samt hade intresseväckande innehåll. Något som 

författarna till examensarbete tolkar som en styrka är att valet av artiklar innehöll perspektiv 

från andra länder än Sverige vilket genererar bredare forskningsresultat. Då andra länder 

inte delar samma ekonomiska standard som Sverige behöver inte detta automatiskt påverka 

närståendes upplevelser då fokus i den stunden ligger på patienten.  

Artiklarna i resultatet hade mestadels likheter i beskrivning av upplevelser men vissa 

skillnader avseende närståendes känslor i den rådande situationen kunde identifieras. En 

nackdel var att examensarbetets resultat inte blev så omslutande då svårigheter att finna 

material som svarar på syftet förekom, vilket i sin tur kunde ifrågasätta giltigheten. Detta 

kunde bedömas som en svaghet då grundliga kunskaper i området saknades. De 

ämnessökord som användes ansågs av författarna till detta examensarbete som relevanta och 

genererade studier vars resultat svarade an på syftet till detta examensarbete. 

Ämnessökorden försökte utökas men detta resulterade i för brett område som till exempel 

återupplivning som sker utanför sjukhus. När de istället begränsades så smalnade detta av 

området vilket gav ett mindre antal studier att utgå ifrån.  

6.3 Etikdiskussion  

Allt väsentligt resultat från samtliga studier har redovisats och inget har undanhållits, vilket 

grundas på CODEX (2016). Plagiering har undvikits genom korrekt referenshantering enligt 

American Psychological Association (2010) och innehavandet av studiernas resultat har 

författarna till examensarbetet inte sagt sig vara ägare av. Allt som framkommit i 

examensarbetets resultat har refererats och hänvisats till studierna. Citat valdes att 

presenteras på originalspråk för att styrka nyckelfynden och på så sätt lyfta fram den 

specifika upplevelsen. Vetenskapsrådet (2011) forskningsetiska principer användes vid 

granskning av artiklarna för att se om författarna till artiklarna hade de etiska principerna i 

åtanke när studierna genomfördes. Författarna till detta examensarbete ansåg under sin 

granskning att studierna uppfyllde dessa principer.  

Varje individ har sitt eget synsätt vilket kan påverkas av många faktorer. I det här fallet 

kunde sjuksköterskeprogrammet påverka författarna av examensarbetet avseende moral och 

etik och på så sätt kunde detta påverka synsättet på närstående. Tolkning av artiklarna kunde 

ha skett utifrån det svenska sjukvårdssystemet eftersom att författarna till detta 

examensarbete hade mest erfarenhet av detta system, även om vissa artiklar i resultatet var 

skrivna utomlands.  
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7 SLUTSATS 

Det valda området är komplicerat och är beroende av den rådande situationen. Forskning 

som redovisas i resultatet av detta examensarbete visar att det fortfarande finns brister samt 

mycket som kan förbättras kring bemötandet av närstående. Närstående upplever många 

fördelar med att närvara vid återupplivning på sjukhus, bland annat möjlighet att finnas där 

för patienten, att säga farväl, starta sorgeprocessen och se att patienten får optimal vård. 

Genom att närvara kan närstående även få förståelse för vad som händer och de ges en 

möjlighet att se vårdpersonalens förberedelser och åtgärder. Detta är inte för att bedöma 

vårdpersonalens insatser utan för att kunna se att alla möjliga åtgärder vidtas. Dessutom 

ligger fokus på patienten och inte på åtgärderna. Förutom att närstående är ett viktigt stöd 

för patienten så kan de även vara en viktig informationskälla till sjuksköterskan. Därför anses 

det vara viktigt att närståendes upplevelser framkommer för att på så sätt kunna stödja dem, 

vilket bör vara något som tas i åtanke av sjuksköterskor. För att lyckas stödja närstående, 

som önskar närvara under återupplivningen, så bör en utvald kontaktperson från vårdteamet 

finnas lätttillgänglig. Något som även kan tillämpas i dagens sjukvård är riktlinjer vad gäller 

närståendes närvaro på sjukhus. Dessa bör utformas som ett stöd vad gäller hanterandet av 

dessa situationer.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Då artiklar söktes hittades procentuellt mer artiklar om sjuksköterskans upplevelser av 

närståendes närvaro vid återupplivning. Om mer forskning genomfördes på närståendes 

perspektiv skulle det generera fler upplevelser samt ge möjlighet för sjuksköterskan att se fler 

nyanser av likheter och olikheter. Detta skulle troligtvis ge en ökad förståelse hos 

vårdpersonalen. För att underlätta för närstående i denna påfrestande situation borde 

nationella riktlinjer utarbetas för vårdpersonal kring närståendes närvaro vid återupplivning. 

Dessa riktlinjer kan därefter utvecklas mer specifikt på varje sjukhus. Då uppfattningarna 

kring frågan är delad, borde mer forskning genomföras för att öka förståelsen hos både 

närstående och vårdpersonal. Konsensus kan troligtvis inte uppstå, då upplevelsen är 

individuell och måste så få vara. Tron finns i att om klara regler och riktlinjer finns, behöver 

inte osäkerhet uppstå.  
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