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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Ett hjärtstopp är ett ytterst allvarligt tillstånd som påverkar inte bara patienten 

själv utan hela familjen, speciellt en nära anhörig. Patienten svävar mellan liv och död, och 

om patienten överlever är det ofta med mer eller mindre bestående men. Vid patientens sida 

finns de anhöriga som vill vara nära, hjälpa och stöda sin närstående samtidigt som det också 

kan vara en mycket svår situation för dem. 

Syfte: Syftet med den här kvalitativa litteraturstudien var att belysa anhörigas upplevelser av 

en närståendes hjärtstopp, för att i framtiden bättre kunna tillmötesgå dem inom vården.  

Metod: En kvalitativ sammanfattande litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar 

som hade studerat anhörigas upplevelser under själva hjärtstoppet, på intensiv-

vårdsavdelningen eller efter hemkomst.  

Resultat: Hjärtstoppet var en kaotisk och traumatisk upplevelse för den anhöriga. Patienten 

var viktigast, all fokus var på patienten men det lämnade ofta den anhöriga ensam med den 

oro och rädsla situationen framkallat. Tillgång till kontinuerlig information och professionellt 

bemötande var ytterst viktigt för den anhöriga. Möjligheten att få vara nära närstående dygnet 

runt ingav säkerhet och trygghet. Brist på information och uppföljning efter utskrivning och 

en känsla av att vara ensam med allt ansvar var återkommande teman.  

Slutsats: Att som anhörig vara nära vid ett hjärtstopp var en stark existentiell upplevelse där 

alla aspekter av delaktighet fanns beskrivna; att veta, att göra och att vara. För bästa resultat, 

ett delaktigt vårdande i ljuset, krävs en samverkan mellan den vårdande personalen, patient 

och anhörig. Mer stöd och uppmärksamhet bör i framtiden riktas även mot den anhöriga. 

 

Nyckelord: hjärtstopp, anhörig, upplevelse, kvalitativ 
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ABSTRACT 

 

Background: Sudden cardiac arrest is a life threatening condition, not only affecting the 

patient but the whole family. The patient’s life is on hold and if the patient survives, this is 

often with more or less physical and psychological complications. Close to the patient a 

family member or relative, tries to support and help the patient while at the same time the 

situation may be extremely stressful for the relative. 

Aim: The aim of this qualitative literature review was to get a better understanding of family 

members lived experiences during a loved one’s sudden cardiac arrest, in order to better also 

support the relatives in healthcare.  

Method: A summary of the literature based on eight qualitative studies on the perceptions of 

family members experiences of a sudden cardiac arrest by a loved one; during the cardiac 

arrest, at the intensive care unit and after discharge from hospital. 

Results: The cardiac arrest was experienced as a chaotic and traumatic event by the relative. 

The patient was the most important person at the moment but at the same time it left the 

relative alone with her feelings of anxiety and fear that the situation induced. Receiving 

information continuously about their next of kin’s condition as well as a considerate and 

professional encounter with the intensive care unit staff was important for the relative. The 

possibility to stay with the patient at the intensive care unit felt comforting, reassuring and 

safe. Lack of information and follow up, as well as a feeling of being alone with the 

responsibility, was a common theme after discharge from the hospital. 

Conclusion: To be present during the next of kin’s cardiac arrest was a strong existential 

experience where all aspects of involvement and participation were described; to know, to do 

and to be. For best results, an involving care in the light, collaboration between the 

professional care, the patient and the family member is needed. More support and attention 

should be given to family members in the future. 

 

Keywords: relative, family member, next of kin, sudden cardiac arrest, experience, 

perception 
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BAKGRUND 

Hjärtstopp 

Varje år inträffar ungefär 7000 hjärtstopp, där hjärt-lungräddning (HLR) påbörjas, i Sverige. 

Av dessa sker 4000 hjärtstopp utanför sjukhus, i majoriteten av fallen hemma. Av de här 

personerna är 1000 vid liv då de kommer till sjukhuset, och 30-40% av dem överlever 

(Herlitz, 2016). 

 

Definitionen på hjärtstopp är ett tillstånd av plötslig och oväntad förlust av hjärtfunktion, 

andning och medvetande. Om patienten dör inom en timme efter att symtomen börjat kallas 

tillståndet plötslig hjärtdöd om det har sitt ursprung i hjärtsjukdom (Katritsis, Gersh, & 

Camm, 2016) 

 

Hjärtstopp innebär mer specifikt att hjärtats mekaniska arbete upphör eller blir så ineffektivt 

att inget blod pumpas ut i kroppen, ingen puls känns. Tillståndet är mycket allvarligt med stor 

risk för död om hjärtat inte kommer in i sin normala rytm och börjar pumpa ut syrerikt blod 

igen. Kroppen och speciellt hjärnan behöver syre för sin funktion och hjärt-lungräddning 

(HLR) bör påbörjas så fort som möjligt för att undvika neurologiska skador (Björkman 

Björkelund, Johansson, & Wihlberg, 2012) 

Patofysiologi avseende hjärtstopp 

Orsaken till hjärtstopp är ofta hjärt-och kärlsjukdomar så som tidigare hjärtinfarkt, 

rytmstörningar (arytmier), medfött hjärtfel eller myopati. En akut hjärtinfarkt medför en ökad 

risk för hjärtstopp under de första månaderna på grund av takyarytmier. En ny infarkt, 

ärrbildningar eller andra förändringar på hjärtat ökar också risken för hjärtstopp (Bergfeldt, 

Brandt, & Schwieler, 2010).  

 

Människor i alla åldrar kan drabbas av hjärtstopp men majoriteten är medelålders eller äldre.  

Hälften av dem som får hjärtstopp är tillsynes friska personer utan symtom där hjärtstoppet 

kan vara det första tecknet på en bakomliggande hjärtsjukdom. Andra kan ha symtom men har 

inte kopplat dem till någonting allvarligt, har inte sökt vård och har därför ingen diagnos. 

Sedan finns det de med diagnos på hjärt- eller kärlsjukdom, där man med läkemedel och 

livsstilsförändringar försöker förebygga allvarliga tillstånd så som hjärtstopp (Katritsis m.fl., 

2016).  
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Symtom vid hjärtstopp 

Hjärtstopp kommer ofta snabbt och utan förvarning. Om hjärtstoppet föregås av en 

hjärtinfarkt är de typiska symtomen för hjärtinfarkt smärta över bröstet som kan stråla ut till 

ena axeln och armen. En akut hjärtinfarkt karakteriseras av en ihållande, 10-15 minuter eller 

längre, smärta över bröstet med stor risk för allvarliga rytmstörningar och hjärtstopp. Vid 

kärlkramp förekommer också smärta i armarna och andnöd. Mer ospecifika symtom så som 

illamående och buksmärtor är också vanliga symtom som kan föregå ett hjärtstopp (Björkman 

Björkelund m.fl., 2012). 

 

Ett plötsligt hjärtstopp orsakas ofta av att hjärtat (pga. hjärtinfarkt) hamnat i ett 

ventrikelflimmer där hjärtats elektriska ledningssystem är i en sådan obalans att den 

synkroniserade, normala pumpförmågan upphör. Andra orsaker kan ibland vara att hjärtat slår 

för långsamt (bradykardi), stora kroppspulsådern brister eller på grund av att ett hål i 

hjärtväggen har bildats (Bergfeldt m.fl., 2010). Vid hjärtstoppet förlorar patienten 

medvetandet och slutar andas. Några suckande, mödosamma (agonala) andetag kan ses ibland 

men det är ingen normal andningen. Huden blir blek och blicken stel, patienten svarar inte på 

tilltal eller beröring (Björkman Björkelund m.fl., 2012).  

Behandling vid hjärtstopp 

Den omedelbara behandlingen är att se till att blod pumpas ut till kroppen och att få igång 

hjärtat igen. Hjärtlungräddning med kompressioner och inblåsningar bör påbörjas så fort som 

möjligt, helst inom en minut efter hjärtstoppet. För att få hjärtat att börja slå normalt igen 

behövs ofta en hjärtstartare. Hjärtstartaren analyserar möjlig elektrisk aktivitet i hjärtat och 

kan (vid flimmer) ge en elstöt som får hjärtat att gå i sinusrytm igen. För minsta möjliga 

skador på organ och speciellt hjärnan bör hjärtstartare kopplas på så fort som möjligt, helst 

inom 5 minuter från hjärtstoppet (Björkman Björkelund m.fl., 2012).  

 

Av dem man lyckats få igång hjärtat igen utanför sjukhuset är majoriteten (80 %) 

okontaktbara eller i koma på grund av ischemi i hjärnan (skador pga. syrebrist) när de 

anländer till sjukhuset (Booth, Boone, Tomlinson, & Detsky, 2004). Patienterna kan vara i 

koma olika lång tid och för att förhindra ytterligare skador kopplas patienten till respirator och 

hypotermibehandling (HT) påbörjas ofta på intensivvårdsavdelning. Vid 

hypotermibehandlingen nedkyls kroppen till 33 grader för att förhindra svullnad i hjärnan och 

för att få en lägre metabolism som kräver mindre syre. Hypotermi-behandlingen kan pågå i 

12-24 timmar, varefter patienten får vakna. Om patienten vaknar inom 3 dygn efter 
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hjärtstoppet finns det bra möjligheter att återfå en bra neurologisk funktion. Om patienten 

förblir i koma en längre tid ökar risken för allvarligare neurologiska skador (Eikeland, 

Haugland, & Stubberud, 2011). 

Komplikationer vid hjärtstopp 

Det är först vid uppvaknandet som de neurologiska skadornas omfattning kan uppskattas. I 

början är det vanligt att patienten är lite förvirrad och kanske inte känner igen familjära 

ansikten. Efter någon timme kan situationen bli bättre och patienten känner igen anhöriga men 

minns ofta inget av händelsen (Peberdy m.fl., 2010). 

 

De allra flesta har någon form av neurologisk hjärnskada, speciellt relaterat till minnet. Minst 

6 månaders sjukskrivning med rehabilitering är vanligt. Beroende på hur länge hjärnan 

utsattes för syrebrist under hjärtstoppet kan olika grader av andra komplikationer, både 

fysiska och psykiska, förekomma. Fysiska men kan vara trötthet, patienten orkar mindre och 

har svårt att röra armar eller ben, samt försämrat korttidsminne och inget minne av 

hjärtstoppet. Också påverkan på andra organ kan förekomma med hjärt- eller njursvikt som 

följd. Psykiskt kan den anhöriga förändras, personlighetsförändringar ses, nedstämdhet och 

depressioner kan också förekomma (Eikeland m.fl., 2011).  

Anhöriga till patienter som fått hjärtstopp 

De som är på plats, om hjärtstoppet inträffar hemma, är ofta en anhörig. Även om de anhöriga 

inte var på plats då hjärtstoppet inträffade, ringer ambulansen eller sjukhuset upp dem för att 

informera om hjärtstoppet. Att som lekman närvara vid ett så allvarligt tillstånd som 

hjärtstopp kan vara en mycket stressfylld upplevelse. 

 

Man har visat att anhöriga till patienter som behandlas för allvarliga sjukdomar visar symtom 

på stress, post traumatisk stress, ångest och depression (McAdam & Puntillo, 2009). Den 

anhöriga har ofta bevittnat händelsen, tillkallat hjälp och aktivt varit med under hjärt-

lungräddningen samt följt med till sjukhuset och även där varit närvarande i den fortsatta 

vården. När patienten har återhämtat sig tillräckligt mycket för att klara sig hemma är det ofta 

den anhöriga som aktivt är med och stödjer patienten för att livet efter hjärtstoppet skall 

fungerar (Lilja m.fl., 2015).  

Det här ställer stora krav på den anhöriga. Inom vården behandlas primärt patienten, och 

dennes tillstånd och välmående kommer först. Men i allvarliga sjukdomstillstånd, där 
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patienten kan ha blivit förändrad och kanske inte själv kan kommunicera, är den anhöriga 

kanske nu den person allt vilar på (Linnarsson, Bubini, & Perseius, 2010). 

Omvårdnadsteoretisk ram 

Andershed har utvecklat en omvårdnadsteori ”delaktighet i ljuset-delaktighet i mörkret” om 

patientens och anhörigas delaktighet och utanförskap i vården. Med delaktighet menas att 

patient eller anhörig aktivt är involverad i vården av patienten på ett eller annat sätt. Enligt 

Andershed kan patient och anhörig känna delaktighet i vården genom att veta, vara och göra 

(B. Andershed & Ternestedt, 1999). Vården av den sjuke sker varhelst patienten befinner sig, 

på sjukhuset eller i hemmet. Vården på sjukhuset sköts till största del av professionella 

vårdare men den anhöriga deltar ofta i vården även här genom att hjälpa till, vara nära samt 

fungera som en länk mellan patient och vårdpersonal om patienten inte själv kan delta. I 

hemmet är det ofta den anhöriga som med hjälp av inlärda kunskaper och livserfarenheter 

försöker lindra den sjukes tillvaro i form av en mer informell vård (Birgitta Andershed, 2013).  

Andersheds teori om delaktighet i ljuset eller i mörkret, har vuxit fram från två 

huvudantaganden. Det första antagandet är att de bästa förutsättningarna för meningsfull vård 

och god livskvalitet för patient och närstående nås via en samverkan mellan den informella 

och den professionella vården, och ger en delaktighet i ljuset. Det andra antagandet är att om 

patient eller närstående utesluts från den professionella vården, hamnar de i ett utanförskap 

där de ensamma får ta hand om sig själv och kan sägas vara delaktiga i vården men i mörkret 

(B. Andershed & Ternestedt, 1999).  

I det här arbetet där de anhörigas upplevelser av en närståendes hjärtstopp studeras, kommer 

upplevelsen att påverkas av; vad den anhöriga gör (aktivt kanske deltar i HLR, tar hand om 

den sjuka hemma), finns (är nära den sjuka) och vet (får information och kunskap från 

vårdpersonal om patientens tillstånd, framtidsutsikter, och hur de kan få hjälp och stöd efter 

hemkomst) (Lilja m.fl., 2015). 

Problemformulering 

Ett plötsligt hjärtstopp är en ytterst allvarlig händelse där patienten svävar mellan liv och död. 

Om den person som var närvarande eller hittade patienten när hjärtstoppet inträffade är en 

anhörig, är personen ofta med i alla skeden av händelseförloppet. Den anhöriga är kanske den 

som ringde efter ambulans, och möjligtvis själv påbörjade livräddande åtgärder. Alternativt 

blir de anhöriga kallade till sjukhuset på grund av det allvarliga tillståndet och finner där 

patienten uppkopplad till apparatur och kanske hypotermibehandling. Beroende på hur snabbt 
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patienten fått hjälp och hur allvarligt tillståndet är finns också en hög risk för både fysiska och 

psykiska komplikationer för patienten om hen överlever.  

Många studier har studerat patientens upplevelser av ett hjärtstopp, men få har studerat de 

anhörigas (Haydon, van der Riet, & Inder, 2017). Händelsen, tillståndets allvar, risk för 

komplikationer och alla åtgärder för att rädda livet på patienten kan vara mycket skrämmande 

för den anhöriga. Den anhöriga kan här behöva stöd, både för sig själv men också för att 

kunna vara stöd för patienten. För att bättre kunna tillmötesgå även anhöriga inom vården 

behöver vi få en bättre bild av hur de upplever en närståendes hjärtstopp. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur de nära anhöriga upplever en närståendes hjärtstopp 

akut, på sjukhuset och i hemmet. 

Frågeställningar: 

1) Hur upplever den anhöriga akutsituationen vid plötsligt hjärtstopp?  

2) Hur upplever den anhöriga situationen på sjukhuset? 

3) Hur upplever den anhöriga tiden efter utskrivning från sjukhuset, i hemmet? 

 

METOD 

Design 

En ansats till en systematisk översikt och syntes av kvalitativa originalartiklar som har 

undersökt anhörigas upplevelser och känslor under och efter en nära anhörigs plötsliga 

hjärtstopp (Willman & Stoltz, 2012).   

Sökstrategi 

Urvalet av databaser var PubMed, CINAHL, SBU och Cochrane. Sökorden på svenska var 

hjärtstopp, hjärtstillestånd, anhörig, partner, familj, släkting, erfarenhet, upplevelse och 

kvalitativ. Sökorden på engelska var sudden cardiac arrest, family, relative, partner, spouse, 

experiences, perceptions och qualitative. Inklusionskriterierna var original artiklar på svenska 

och/eller engelska, publicerade under de senaste 20 åren. Exklusionskriterierna var studier 

som fokuserar på specifika situationer så som till exempel hjärtstopp under idrottsutövning. 

Resultaten för sökningen ses i tabell 1 nedan. 
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Sökresultat 

Tabell 1. Litteratur sökning 

Databaser Sökord Träffar Abstrakt Antal utvalda artiklar 

SBU Hjärtstopp 1 - - 

Cochrane cardiac arrest relatives experience 

cardiac arrest partner experience 

14 

2 

3 

1 

- 

1 

PubMed cardiac arrest qualitative 

hjärtstopp 

258 

2 

47 

2 

7 

CINAHL cardiac arrest qualitative 

cardiac arrest relative experience 

65 

22 

2 

- 

- 

- 

Litteratursökningen i SBU gav bara en träff med sökordet hjärtstopp, artikeln var inte relevant 

för studien (inte kvalitativ) och visade att inga översikter i ämnet hade gjorts på svenska. 

Sökningen i Cochrane databasen med engelska sökord gav tre abstrakt (en kom upp i båda 

sökningarna med både ”partner” och ”relative”) varav två var konferens abstrakt men en 

relevant artikel hittades här. Sökningen i databasen visade också att ingen tidigare Cochrane 

översikt var gjord. En bred sökning i PubMed gav 257 träffar varav 47 abstrakt plockades ut 

på basen av rubriken. Av dem verkade 10 studera anhörigas upplevelser vid hjärtstopp men 

vid närmare granskning var det sju som var kvalitativa studier och relevanta. Sökningen i 

CINAHL gav 65 träffar inkluderande dem som hittats i PubMed, två nya möjliga abstrakt men 

ingen relevant efter genomläsning.  

Litteratursökningen gav inte så många kvalitativa artiklar som hade varit önskvärt. Via de 

artiklar som hittats via sökningen ovan hittades ytterligare tre kvalitativa studier inom 

området som verkade lovande. Vid närmare granskning av dessa passade de inte in i den här 

studien. Den första var endast en abstrakt presenterad vid en kongress, i den andra artikeln var 

de livräddande personerna inte alla familjemedlemmar och i den tredje hade man studerat 

både patientens och närståendes upplevelser men man kunde inte tydligt urskilja 

familjemedlemmarnas upplevelser. 
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De utvalda artiklarna lästes i sin helhet och eventuella referenser via dem undersöktes. 

Relevanta artiklar, de som ger svar på frågorna i arbetets frågeställning, valdes ut. 

Kvalitetsanalys av de utvalda artiklarna gjordes med hjälp av SBUs mall för granskning av 

kvalitativa studier (Bilaga 1). De utvalda artiklarna har medelhög till hög kvalitet. Alla 

väsentliga studier har tagits med och bearbetats, även sådana vars resultat står i motsats till 

övriga fynd. 

Bearbetning och analys 

Den sammanfattande syntesen utgår från de utvalda original artiklarnas resultat. En ny 

bearbetning av resultaten har skett med en innehållsanalys. De valda studierna har först 

noggrant lästs för att hitta tillförlitliga svar på frågeställningarna som är uppsatta för arbetet. 

För varje enskilt arbete gjordes en minneskarta över de beskrivna upplevelserna. 

Upplevelserna kondenserades till beskrivande koder enligt Tabell 2 nedan.  Resultaten från de 

olika studierna sammanställdes avseende likheter och olikheter i subteman och teman. Nya 

domäner och subteman bildades som bygger på samtliga studiers resultat (Danielson, 2012).  

Tabell 2. Analysprocessen 

Upplevelserna hämtade ur studiernas resultat Kondensering av 

texten till koder 

Subtema 

Anhöriga förstod att någonting allvarligt hade 

hänt då närståendes tal förändrades, andningen 

var suckande och patienten hade fallit ihop 

(kollapsat). 

Även om många anhöriga sa att de inte visste vad 

de skulle göra, ringde alla snabbt efter en 

ambulans 

Förstod allvaret 

 

 

Ringer efter hjälp 

Snabb hjälp 

behövs 

Anhöriga är rädda för att göra misstag, ibland 

baserat på ignorans, och på föreställningen om att 

misstag kan förvärra patientens situation. 

 

Ansvaret är fyllt av känslor av att tappa 

kontrollen, bristande kompetens, kunskap och 

frustration. 

Rädd för att göra fel  

 

Stort ansvar i en 

obekant situation 

Lång väntan på 

ambulansen 
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Resultatanalys 

Resultaten av de enskilda studierna tolkades och sammanställdes (Willman & Stoltz, 2012). 

Upplevelserna delades in i tre olika domäner; de anhörigas känslor och upplevelser vid 

hjärtstoppet, på intensivvårdsavdelningen och hemma efter hjärtstoppet. I varje domän gav 

tolkningen av upplevelserna nya subteman. Från en syntes av samtliga resultat framkom 

slutligen ett övergripande tema. 

Forskningsetiska överväganden 

I den här vetenskapliga uppsatsen användes endast studier som var utförda med en etiskt 

försvarbar metodik och godkända av etisk kommitté. Analyserna var noggrant genomförda 

och slutsatserna tillförlitliga och sanningsenliga. Inga resultat har undanhållits eller ändrats 

(Polit & Beck, 2010). 

 

RESULTAT 

Det övergripande tema som sammanfattar hela resultatet blev: att som anhörig vara nära vid 

ett hjärtstopp var en stark existentiell upplevelse där alla aspekter av delaktighet fanns 

beskrivna. 

Resultaten i de subteman som bildades presenteras i domänerna enligt tabell 3. 

Tabell 3. Översikt över domänerna och subteman. 

Domän Subteman 

Hjärtstoppet inträffar Snabb hjälp behövs 

Känsla av overklighet, rädsla och panik 

Ensam ansvarig tills ambulansen kommer 

Viktigt med stöd från alarmcentralen 

Lång väntan på ambulansen 

Ambulansen anländer, känsla av hopp eller förtvivlan 

Ansvaret lämnas över på professionella 

HLR, ett nödvändigt ont 

Känslor av hopp och förtvivlan 

På intensivvårdavdelningen och 

hypotermibehandlingen 

Patienten lever men är uppkopplad 

Den kalla kroppen 



14 

 

 Patienten i fokus 

Saklig och ärlig information på IVA 

Osäkerhet och besvikelse om ingen information gavs 

Professionell personal 

Misstänksamhet om åsidosatta 

Främmande miljö som ingav trygghet 

Lång ångestfylld väntan på uppvaknandet 

Uppvaknandet, hopp och rädsla 

Stöd men också krav från familj, vänner och bekanta 

Patienten i första hand 

Livet hemma efter hjärtstoppet Anhörig försöker skydda närstående dygnet runt 

Oro inför framtiden 

Allt ansvar på anhörig 

Tiden och kraften räcker inte till 

Ensam med oron och ångesten 

Egna behov har blivit åsidosatta 

Behov av att få prata med någon 

Lämnade ensamma utan information efter utskrivningen 

Vill börja känna hopp inför framtiden igen 

Leva en dag i taget nu 

 

Domän 1, Hjärtstoppet inträffar 

Snabb hjälp behövs 

Hjärtstoppet kommer snabbt och utan förvarning (för det mesta). De anhöriga förstår att 

någonting allvarligt har hänt när den närståendes tal förändras, hen faller ihop, andningen 

upphör eller blir väsande, suckande och hen inte svarar på tilltal. Tillståndet tolkades i de 

flesta fall snabbt som allvarligt och hjälp tillkallas. Anhöriga ringer 112 direkt, ropar till 

någon annan i hemmet eller springer till grannen efter hjälp.  En del anhöriga har tolkat 

symtomen som hjärtinfarkt om patienten tidigare klagat på bröstsmärtor och ringer därför 

efter ambulans (Thorén, Danielson, Herlitz, & Axelsson, 2010; Weslien, Nilstun, Lundqvist, 

& Fridlund, 2005). 
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Känsla av overklighet, rädsla och panik 

När anhöriga hittade patienten livlös och blek och i en konstig position blev de mycket rädda 

och fick känslor av panik och osäkerhet. En känsla av overklighet under de här första 

panikartade stunderna nämndes ofta. Man hade inte sett några varningstecken, hjärtstoppet 

kom oväntat och plötsligt, det kände att det inte hade funnits någon möjlighet att förbereda sig 

för vad som skulle komma (Bremer, Dahlberg, & Sandman, 2009; Larsson, Wallin, 

Rubertsson, & Kristoferzon, 2013; Thorén m.fl., 2010; Weslien m.fl., 2005). 

Ensam ansvarig tills ambulansen kommer 

Efter den första överraskningen av det inträffade förstår den anhöriga att hen är ensam 

ansvarig för patientens hälsa tills ambulansen anländer. En känsla av panik, chock och rädsla 

uppfyller den anhöriga (Bremer m.fl., 2009; Holm, Norekvål, Fålun, & Gjengedal, 2012). 

Det varierade mycket hur anhöriga handlade då de väntade på att ambulansen skulle anlända, 

allt från att inte kunna göra någonting alls till att själv påbörja HLR. Paniken och rädslan 

kunde leda till att en del de anhöriga handlade irrationellt, började leta efter närståendes 

mediciner, lättade på kläderna, gjorde det bekvämt för patienten eller var helt oförmögen att 

göra någonting alls (Bremer m.fl., 2009; Thorén m.fl., 2010; Weslien m.fl., 2005). De 

anhöriga som förstod att livgörande insatser behövdes snabbt, påbörjade HLR efter bästa 

förmåga (De Stefano m.fl., 2016; Holm m.fl., 2012; Löf, Sandström, & Engström, 2010; 

Thorén m.fl., 2010; Weslien m.fl., 2005). Fastän alla försökte göra så gott de kunde fanns det 

fysiska hinder samt bristande kunskap som gjorde det svårare för en del anhöriga att påbörja 

livräddande åtgärder. De försökte då på andra sätt hjälpa patienten genom att underlätta 

framkomsten för ambulansen och ge viktig medicinsk information till ambulanspersonalen 

när den anlände (Thorén m.fl., 2010; Weslien m.fl., 2005). 

Viktigt med stöd från alarmcentralen 

De som påbörjade HLR, med eller utan förkunskap, beskrev ofta att de hade fått hjälp och 

stöd av alarmcentralen. Via telefon kontakt med alarmcentralen hade de anhöriga försökt göra 

så gott de kunde efter de anvisningar de fått. Även de som hade tidigare kunskaper i HLR 

hade uppskattat stödet och uppmuntran från alarmcentralen (Larsson m.fl., 2013; Thorén 

m.fl., 2010). 

Ibland upplevde de anhöriga att de inte hade fått instruktioner eller något stöd från 

alarmcentralen. De hade känt sig överväldigade av alla frågor och instruktioner. De hade 
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önskat få mer hjälp och uppmuntran av ambulanspersonalen, kanske hade de då kunnat hjälpa 

bättre ansåg de (Bremer m.fl., 2009; Weslien m.fl., 2005). 

Lång väntan på ambulansen 

Den här tiden beskrevs av de anhöriga som kaotisk och mycket prövande, som att tiden stod 

still (Bremer m.fl., 2009; Löf m.fl., 2010; Weslien m.fl., 2005). Att påbörja HLR kändes 

skrämmande, svårt och kaotiskt. De kände sig ensamma med ansvaret över sin närstående i en 

mycket svår och främmande situation (Bremer m.fl., 2009; Holm m.fl., 2012; Thorén m.fl., 

2010). Efteråt förklarar de att de var rädda för att inte utföra HLR på rätt sätt och förorsaka 

eventuell hjärnskada. De pendlade mellan viljan att göra allting i sin makt men på rätt sätt. 

Situationen väckte känslor av att inte ha kontroll, osäkerhet och rädsla på grund av att de 

ansåg att de inte var tillräckligt kompetenta, inte kunde och visste tillräckligt om tillståndet. 

En känsla av skam nämndes ofta (Bremer m.fl., 2009; Holm m.fl., 2012).  

Ambulansen anländer, känsla av hopp eller förtvivlan 

Ambulansens ankomst väckte hopp hos anhöriga och minskade deras stress, de lita nu på att 

professionella vårdare tar över (Bremer m.fl., 2009; Weslien m.fl., 2005). En del tänkte att nu 

kommer ambulansen och räddar den anhöriga (Thorén m.fl., 2010), medan andra förstod 

allvaret först när två ambulanser anlände (Löf m.fl., 2010). Andra förstod också slutligen här 

att ingenting mer kunde göras, den anhöriga hade dött (Bremer m.fl., 2009; De Stefano m.fl., 

2016). 

Ansvaret lämnas över på professionella 

I alla fall kände de anhöriga en lättnad över att få lämna ansvaret över på 

ambulanspersonalen. De som ville fick ofta bli kvar och vara närvarande vid den avancerade 

HLRn, med hjärtstartare, som ambulanspersonalen utförde. I en del fall tog 

ambulanspersonalen de anhöriga, eller så gick de själv, åt sidan emedan i vissa fall 

tillfrågades de anhöriga uttryckligen om de vill vara närvarande (De Stefano m.fl., 2016; Löf 

m.fl., 2010; Weslien m.fl., 2005). 

HLR, ett nödvändigt ont 

De flesta anhöriga tyckte inte att HLR var alltför prövande eller obehagligt att titta på, särskilt 

inte om de hade varit med från början. De ansåg att HLR var ett nödvändigt ont (De Stefano 

m.fl., 2016; Weslien m.fl., 2005). Andra ville inte vara med eller titta på 

återupplivningsförsöken, de tyckte att det var upprörande (De Stefano m.fl., 2016; Löf m.fl., 
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2010). En del tyckte att återupplivningsförsöken verkade brutala och såg det som en aggressiv 

överbehandling (De Stefano m.fl., 2016). 

De anhöriga som hade tillfrågats om de ville vara med, och hade accepterat, förklarade att de 

ville vara nära patienten, trösta och skydda. De som var med tyckte också att det var bra för 

då såg de att patienten inte led, samt hur ambulanspersonalen gjorde allt för att rädda livet på 

den anhöriga. Det här underlättade senare ifall patienten inte överlevde, det var lättare att 

acceptera det skedda och förstå att inget mer kunde göras (De Stefano m.fl., 2016; Weslien 

m.fl., 2005). De som valde att inte vara med under HLR ville skydda sig själv för obehagliga 

minnesbilder som de antog skulle uppstå om de var med (De Stefano m.fl., 2016). 

Känslor av hopp och förtvivlan 

Att pendla mellan hopp och förtvivlan kändes ångestfyllt och kaotiskt. Man tolkar de 

livräddande åtgärderna och ambulanspersonalens kommunikation som ett tecken på att det 

ännu finns hopp, att patienten överlever. På samma sätt märker de anhöriga på personalen när 

hoppet är ute, på det sätt de utbyter blickar, om HLR pågår länge eller om de inte lyckas få 

igång hjärtat igen (Bremer m.fl., 2009; Weslien m.fl., 2005).  

Kommunikationen mellan anhöriga och ambulanspersonalen beskrevs ofta vara sparsam eller 

obefintlig men den anhöriga hade förståelse för det, det var bråttom och allt fokus var på 

patienten. Anhöriga glömde sina egna behov och gjorde allt de kunde för att hjälpa till, gav 

information om patientens sjukdomar och läkemedel som de tänkte kan bidra till en bättre 

vård. De försökte bistå ambulanspersonalen, finnas till hands om de behövdes eller undvika 

att störa om så föredrogs (Weslien m.fl., 2005). 

Anhöriga tyckte att ambulanspersonalen bemötte dem med medmänsklighet och respekt. Man 

uppskattade också att de tröstade och förklarade att anhöriga inte skulle känna skuld att de 

hade gjort allt de kunnat (Weslien m.fl., 2005). 

 

Domän 2. På intensivvårdsavdelningen och hypotermibehandlingen 

Patienten lever men är uppkopplad 

När anhöriga kom till intensivvårdsavdelningen (IVA) samtidigt som patienten, kände de 

lättnad då de såg att man förberett patientens ankomst, hen hade fått en säng och den anhöriga 

kunde gå fram till patienten (Holm m.fl., 2012; Weslien m.fl., 2005). De anhöriga som blivit 
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tillkallade till IVA och inte sett patienten tidigare under själva hjärtstoppet var chockade över 

vad som hänt. De upplever nu i sin tur känslan av overklighet, av att oförberett kastas in i 

kaoset med känslor av rädsla och oro. De tyckte patienten hade förändrats och att det var 

traumatiskt att se patienten uppkopplad till apparatur och utrustning på IVA (Larsson m.fl., 

2013; Löf m.fl., 2010). 

Den kalla kroppen 

De flesta tyckte att det kändes obehagligt att röra vid patienten och den kalla huden under 

hypotermibehandlingen fastän de hade blivit informerade om behandlingen av personalen. De 

uttryckte det som att patienten känns nästan som död (Holm m.fl., 2012; Larsson m.fl., 2013; 

Löf m.fl., 2010). De tyckte också att det var konstigt att prata till patienten som var nedsövd 

och inte svarade (Löf m.fl., 2010). Den kalla huden godkändes ändå eftersom man förstod att 

det hör till behandlingen (Holm m.fl., 2012). 

Patienten i fokus 

Anhöriga beskrev den första tiden på IVA som overklig. De hade suddiga minnen från var 

och när allting hade hänt och hade svårt att ta in information och svårt för att koncentrera sig 

på någonting (Larsson m.fl., 2013; Löf m.fl., 2010). Under den här tiden glömmer de anhöriga 

sina egna behov, tankarna är hela tiden hos patienten. De har svårt för att sova och är sällan 

hungriga. Den anhöriga har tagit ledigt från jobbet för att kunna vara nära sin närmaste så 

mycket som möjligt. Hen är inte mottaglig för vad som händer runt omkring, allting kretsar 

kring patienten (Löf m.fl., 2010).  

Saklig och ärlig information på IVA  

Överlag ansåg de anhöriga att de fick bra och kontinuerlig information om patientens tillstånd 

(De Stefano m.fl., 2016; Holm m.fl., 2012; Larsson m.fl., 2013; Löf m.fl., 2010). 

Informationen var saklig och ärlig, vilket uppskattades, de ville veta sanningen även om den 

kunde vara tung att höra ibland. De kände också att det var bra att kunna leta upp 

informationen på nätet när behov uppkom eller fråga sjuksköterskor och läkare på IVA (Löf 

m.fl., 2010).  

Osäkerhet och besvikelse om ingen information gavs 

En del anhöriga tyckte att de inte fått information om vad som hände när de anlände till IVA, 

sjuksköterskorna och läkarna var upptagna med patienten och hade inte tid för dem, uttryckte 

de känslan. De blev besvikna och kände stor osäkerhet när de väntade på att få besöka 

patienten (Holm m.fl., 2012; Larsson m.fl., 2013; Löf m.fl., 2010; Weslien m.fl., 2005). 
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Andra tyckte också att de inte fick tillräcklig information från läkarna samt att det ibland 

fanns hinder för utbyte av information. Hindren kunde vara språket, medicinska termer eller 

den anhörigas nedsatta koncentrationsförmåga. Man hade velat ha skriftlig information om 

orsaken till hjärtstoppet, prognos och förbyggande åtgärder (Larsson m.fl., 2013). 

Professionell personal 

Anhöriga beskrev ofta personalen på IVA som mycket professionell och kunnig samt 

förstående och tillmötesgående. Om de hade frågor som sjuksköterskan inte kunde svara på 

ringde hen en läkare som snabbt kom och förklarade. Anhöriga kände sig välkomna till IVA, 

de fick komma närhelst de ville eller ringa, personalen ställde alltid upp. De kunde också sova 

över bredvid patienten om så önskades. De här åtgärderna beskrevs som ingivande av 

trygghet och säkerhet hos den anhöriga (Holm m.fl., 2012; Löf m.fl., 2010).  

Misstänksamhet om åsidosatta 

Men en del anhöriga uttryckte också att de att de kände sig vara i vägen för personalen när 

patienten skulle få vård (Larsson m.fl., 2013). En del anhöriga fick också en känsla av 

osäkerhet om personalen arbetade långsamt, om de verkade osäkra eller om den ansvariga 

läkaren var ung. En del blev också besvikna över att personalen inte i tillräcklig mån tog dem 

i beaktande och gav läkemedel utan att förklara. Det ansågs som oprofessionellt beteende 

(Weslien m.fl., 2005). 

Främmande miljö som ingav trygghet  

Överlag verkade anhöriga tycka att intensivvårdsavdelningen kändes som en säker och trygg 

miljö. All teknisk utrustning, övervakning och sjuksköterskornas snabba och effektiva 

åtgärder verkade lugnande på de anhöriga (Holm m.fl., 2012; Löf m.fl., 2010).  

Andra tyckte att all utrustning och alla ljud de gav ifrån sig kändes främmande och 

alarmerande, de tänkte att någonting var fel om nya ljud tillkom eller ljuden förändrades 

(Holm m.fl., 2012; Larsson m.fl., 2013).  

Lång ångestfylld väntan på uppvaknandet 

Tiden på IVA beskrevs som en svår tid för de anhöriga. Väntan på att patienten skall vakna 

från HT behandlingen kändes tung, lång och tröttsam (Holm m.fl., 2012; Larsson m.fl., 2013; 

Löf m.fl., 2010). Egna tankar och funderingar började ta över. Om den anhöriga hade varit 

aktivt med och utfört HLR, började hen fundera på kvaliteten på den HLR hen gett och känna 
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oro för att den kanske inte var tillräckligt bra och att närstående kan ha fått skador på grund av 

hens okunskap (Bremer m.fl., 2009; Holm m.fl., 2012; Weslien m.fl., 2005). 

Uppvaknandet, hopp och rädsla 

De anhöriga upplevde blandade känslor inför uppvaknandet. De kände oro då patienten var 

förvirrad och ibland inte kände igen dem direkt efter uppvaknandet och var rädd för att 

tillståndet skulle bestå. När patienten så småningom blir mer klar i sina tankar och verkar mer 

vaken blir man mer hoppfull. Stor lättnad och glädje upplevdes när patienten kände igen dem 

(Holm m.fl., 2012; Löf m.fl., 2010).   

Stöd men också krav från familj, vänner och bekanta  

Den övriga familjen, vänner och bekanta, var det bästa stödet för anhöriga under den akuta 

fasen. De kände sig mindre ensamma när de besökte patienten med någon annan (Larsson 

m.fl., 2013; Löf m.fl., 2010). Men samtidigt kunde de anhöriga tycka att kraven på att alltid 

vara den som uppdaterar alla övriga om patientens tillstånd blev betungande. Den anhöriga 

ville inte sitta i telefonen hela tiden och prata med övrig släkt och vänner när hen kom hem. 

Det tog mycket tid från den anhöriga och från tiden med patienten. Men att tänka så ledde till 

dåligt samvete hos anhörig (Holm m.fl., 2012; Larsson m.fl., 2013).    

Patienten i första hand 

Det viktigaste för tillfället var patienten, att vara nära och till hands så mycket som möjligt. 

Den anhöriga tog ledigt från jobb eller studier för att kunna vara vid patientens sida. Den 

anhöriga brydde sig inte om annat eller sig själv, vardagliga sysslor och anhörigs egna behov 

sattes åt sidan. De anhöriga hade fått sömnsvårigheter och kände sig sällan hungriga (Larsson 

m.fl., 2013; Löf m.fl., 2010). 

 

Domän 3. Livet hemma efter hjärtstoppet 

Efter utskrivningen från sjukhuset kände de anhöriga sig tacksamma för att den närstående 

hade överlevt och nu kunde komma hem igen men kände samtidigt också oro och osäkerhet 

inför framtiden (Holm m.fl., 2012; Löf m.fl., 2010; Wallin, Larsson, Rubertsson, & 

Kristoferzon, 2013). De anhöriga är rädda för ett nytt hjärtstopp och risken för död och 

försöker skydda den närstående från mer skada (Bremer m.fl., 2009). 
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Anhörig försöker skydda närstående dygnet runt 

En del anhöriga beskrev hur de höll sig vakna under natten för att lyssna till närståendes 

andning. Anhöriga beskrev också hur de inte vågade lämna närstående ensam ifall hens 

tillstånd skulle försämras. Det här ledde till sömnproblem och svårigheter att koppla av för 

den anhöriga (Bremer m.fl., 2009; Holm m.fl., 2012). 

Oro inför framtiden 

Oron och osäkerheten grundar sig också i att den närstående hade förändrats av hjärtstoppet 

och tankar om hur framtiden hemma kommer att bli var vanliga. Man oroade sig för fysiska 

och psykiska förändringar så som allmän trötthet och nedstämdhet samt sämre fysisk 

kondition, personlighetsförändringar, nedsatt minne (speciellt närminnet) och över att 

patienten inte hade något minne av händelsen och ingen sjukdomsinsikt. Men man ser också 

framsteg som ökad energi och styrka vilket känns hoppfullt (Wallin m.fl., 2013).   

Allt ansvar på anhörig 

På grund av att patienten kanske inte nu kunde sköta vardagliga sysslor som förut blev det den 

anhöriga som fick ta över. Den anhöriga har nu blivit den som skall sköta allt och den alla 

litar sig till. Att ta hand om både den närstående och alla praktiska ärenden och ansökningar 

till sjuk och socialförsäkringskassorna kändes tröttande (för den anhöriga) (Larsson m.fl., 

2013; Wallin m.fl., 2013).  

Tiden och kraften räcker inte till 

Den anhöriga började känna stress och en känsla av att vara otillräcklig. Tiden verkade inte 

räcka till och den anhöriga fick ofta dåligt samvete. Anhöriga som hade jobbat gick ner i tid 

eller förtidspensionerade sig, de som studerat tog studieuppehåll för att få vardagen att 

fungera med patienten hemma. Det här påverkade den anhörigas ekonomi (Larsson m.fl., 

2013; Wallin m.fl., 2013).  

Ensam med oron och ångesten 

Den anhöriga kände sig (ofta) ensam med sin oro och ångest. Den anhöriga ville inte oroa 

patienten och försökte dölja sin oro. Den anhörigas egna behov sattes åt sidan, hen ville 

skydda patienten. Den anhörigas ensamma ångest ökade lidandet, men jämfört med patientens 

lidande kändes det som trivialt och själviskt och hen ville inte ta upp det med familj eller 

vänner och ingen frågade heller hur hen mådde (Bremer m.fl., 2009). 
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Egna behov har blivit åsidosatta 

Den anhörigas eget sociala nätverk hade försummats. All tid hade gått till att se till att 

patienten har det så bra som möjligt och till att trösta och förklara patientens tillstånd för 

andra familjemedlemmar. Den anhöriga har varit för trött för att tänka på sig själv och sina 

vänner. Anhöriga kände det som att tiden stått stilla för dem när allt hände men så hade det 

inte varit för andra. Anhöriga kände sig isolerade och ensamma med sina problem (Wallin 

m.fl., 2013). 

Behov av att få prata med någon 

Anhöriga uttryckte ett starkt behov att få prata med någon men kände att ingen som inte 

upplevt samma sak kan förstå. Stödgrupper nämndes som ett bra forum.  De anhöriga 

uttryckte också en vilja att få prata med någon sakkunnig, tex läkare, för att få svar på frågor 

som hade blivit obesvarade. De ville få information om vad som hände, vad som orsakade 

hjärtstoppet och hur man kan förhindra att ett nytt uppkommer igen. De vill också veta mera 

om prognos och rehabiliteringsmöjligheter (Bremer m.fl., 2009; Wallin m.fl., 2013). 

Lämnade ensamma utan information efter utskrivningen 

Anhöriga uttryckte missnöje med information, ko-ordinering av vården och 

rehabiliteringsmöjligheter efter utskrivningen från sjukhuset. De kände sig ofta lämnade 

ensamma, med ingen uppföljning eller information om vem de kan kontakta om de har frågor. 

En brist på koordination mellan olika vårdinrättningar nämndes ofta. Om patienten hade andra 

besvär fick de ta kontakt med en annan inrättning på egen hand (Löf m.fl., 2010; Wallin m.fl., 

2013). 

Vill börja känna hopp inför framtiden igen 

När tiden går och patienten börjar må bättre minskade anhörigas oro. Den anhöriga vill nu 

börja tänka framåt, glömma de svåra tiderna och också ge sig själv mer tid. De vill återgå till 

det normala alldagliga livet och se med hoppfullhet mot framtiden (Bremer m.fl., 2009; 

Wallin m.fl., 2013). 

Leva en dag i taget nu 

Anhöriga uttryckte ofta att hjärtstoppet hade förändrat deras sätt att se på livet och meningen 

med det. Man förstod bättre nu livets skörhet och oförutsägbarhet. Man var tacksam för att 

den anhöriga överlevde och tog ingenting förgivet, man levde en dag i taget (Bremer m.fl., 

2009; Wallin m.fl., 2013). 
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DISKUSSION 

Syftet med den här litteraturöversikten var att få en övergripande bild av hur anhöriga 

upplever en närståendes hjärtstopp för att bättre kunna tillmötesgå dem inom vården. 

Resultatet visade att en närståendes hjärtstopp är en mycket traumatisk upplevelse för den 

anhöriga. Känslor av overklighet, rädsla och panik var starkt förknippade med den första 

reaktionen på hjärtstoppet. De kände sig ensamt ansvariga för närståendes liv ända tills 

ambulansen anlände. När ambulansen anlände kände de lättnad över att vården av patienten 

nu var i professionella händer. Den långa väntan på att patienten skulle vakna upp från koman 

var fylld av oro och rädsla för neurologiska komplikationer som patienten fått vid 

hjärtstoppet. Man kände stor lättnad om patienten vaknade och kände igen anhörig. Tiden 

efter hjärtstoppet präglas av rädsla för ett nytt hjärtstopp samt oro över hur framtiden blir på 

grund av de psykiska och fysiska men hjärtstoppet förorsakat den närstående. 

Resultaten visade vidare att tillgång till kontinuerlig information och professionellt 

bemötande var av stor vikt för den anhöriga. Möjligheten att få vara nära den närstående 

dygnet runt var viktigt och ingav säkerhet och trygghet. Brist på information och uppföljning 

efter utskrivning och en känsla av att vara ensam med oron och ångesten var de största 

bristerna.  

Resultatdiskussion 

Resultaten från samtliga studier visade att hjärtstoppet var en mycket traumatisk upplevelse 

för den anhöriga. Den genomgående känslan anhöriga beskrev vid hjärtstoppet var en känsla 

av overklighet.  Det här är en normal reaktion vid kriser och traumatiska händelser och har 

som syfte att skydda individen. Vid upprörande händelser eller trauman försöker människan 

hålla sig själv samman och uthärda för att orka ta sig igenom processen, som i det här fallet är 

att finnas till hands för sin närmaste som behöver en (Morse, 2001). På ytan kan ett lugn råda 

men inombords bär hen på starka känslor som hen inte för tillfället vill eller kan släppa ut utan 

att bryta samman. All energi går åt till att hantera situationen (Dyregrov, 2004). Det är 

individuellt hur personer reagerar vid allvarliga händelser som hjärtstopp och sjuksköterskans 

uppgift blir här att vara lyhörd och på rätt sätt möta och lindra den anhörigas lidande 

(Axelsson, Fridh, & Thorén, 2012). 

Resultaten visade vidare att kontinuerlig information om patientens vård och tillstånd var 

någonting som de anhöriga tyckte var viktigt. De flesta var mycket nöjda med informationen 

på IVA och uppskattade att sjuksköterska och läkare alltid var villiga att förklara och 

uppdatera informationen. I fall där de inte hade fått någon information om patienten tillstånd 
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blev de genast misstänksamma och oroliga. Anhöriga beskrev att första tiden på IVA var svår, 

de hade svårt att komma ihåg och koncentrera sig, allt fokus var på patienten och dennes 

bästa. De här resultaten stämmer väl överens med liknande studier där anhöriga poängterat att 

de vill ha klar, tydlig och ärlig information även om den kan vara tung att höra ibland 

(McKiernan & McCarthy, 2010; Merlevede m.fl., 2004).  Anhöriga har svårt att ta in ny 

information under den första tiden på en intensivvårdsavdelning, tankarna kretsar kring 

patientens tillstånd och de har svårt att koncentrera sig (McKiernan & McCarthy, 2010). 

Informationen bör därför upprepas och anpassas efter mottagarens förmåga och tillstånd 

(Friberg & Öhlén, 2014).   

Från resultaten framgick det också att många anhöriga funderade mycket, före patientens 

uppvaknande, på hur de hade handlat vid själva hjärtstoppet. De grubblade över om de kanske 

skulle ha kunnat göra någonting annorlunda eller bättre, om patientens tillstånd då hade varit 

annorlunda. De här tankarna fyllde dem med skam och oro för att vara skyldiga till patientens 

eventuella hjärnskador. Tankar som att om de hade handlat snabbare, om de hade lärt sig HLR 

eller tidigare förstått allvaret så hade kanske patienten varit vaken nu dominerade (Bremer 

m.fl., 2009). Hjärtstopp är en chockerande händelse för lekmän så som anhöriga. Personer i 

chock handlar olika, en del kan bli mycket handlingskraftiga emedan andra handlar 

irrationellt. Irrationellt handlande i situationer där det är fråga om liv och död är inte ovanliga 

och inget personen skall behöva känna skuld för. Det är inte lätt för en lekman att ensam utan 

hjälpmedel klara av att påbörja livräddande åtgärder. Känslan av att ensam vara ansvarig för 

en annans liv är tung att bära (Mathiesen, Bjørshol, Braut, & Søreide, 2016). Uppmuntran och 

bekräftelse på att det inte var den anhörigas fel kan lätta oron. Ambulanspersonalen och 

sjuksköterskan har här en viktig funktion i att stödja och förklara att allt som kunde göras 

gjordes. Att förklara och prata igenom situationen med den anhöriga om så önskas kan lätta 

hens samvete och få den anhöriga att känna sig bättre (Merlevede m.fl., 2004).  

Anhöriga uppskattade mycket möjligheten att få vara nära sin närstående på IVA. De kände 

sig väl bemötta och välkomna och kände att de alltid fick kontakt med en sjuksköterska för 

samtal eller information när helst de ville. Det här var viktigt för den anhöriga som ville vara 

nära den närstående så mycket som möjligt, för att finnas till hands och stötta patienten. 

Liknande studier har också visat att flexibla besökstider och ett ställe där de får sova i 

närheten av patienten är viktigt (Engström & Söderberg, 2004; Olsen, Dysvik, & Hansen, 

2009). Det är viktigt för familjemedlemmar att få känna sig delaktig i anhörigs vård vid 

allvarliga sjukdomar (McKiernan & McCarthy, 2010). Andershed ser delaktighet i vården 
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som ett grundvillkor för vården. Med delaktighet i vården menar hon att patient eller anhörig 

blir sedd, deras åsikter tas i beaktande och de har en möjlighet att vara med och fatta beslut på 

demokratisk basis, med andra ord känna sig involverade i vården (Birgitta Andershed, 2013).  

Från resultaten växte ett övergripande nytt tema fram. Temat beskriver anhörigas upplevelser 

av närståendes hjärtstopp som en uppskakande händelse där tankar om livets skörhet och 

meningen med livet får en ny innebörd. Behovet och möjligheten att få vara nära den 

anhöriga, hjälpa och stötta hen efter bästa förmåga under alla skeden av förloppet var mycket 

stort. ”Nära döden” upplevelser väcker existentiella tankar hos dem det berör och deras 

närstående. Man förstår att patienten kunde ha dött och är tacksam för att patienten överlevt. 

Man ser på livet med nya ögon och är glad för varje ny dag man får tillsammans. Man tar 

ingenting för givet, har blivit mer medveten om livets oförutsägbarhet och lever en dag i taget, 

med en ny medvetenhet om livets skörhet.  

Den anhörigas behov att på bästa sätt försöka hjälpa och stötta sin närstående som råkat ut för 

allvarlig sjukdom kan ses som ett behov att kunna vara delaktig i vården genom Andersheds 

tre nyckelbegrepp att veta, göra och vara (B. Andershed & Ternestedt, 1999). Med att veta 

menas när patient och anhörig har fått kunskap om tillståndet och känner att de förstår det, de 

behöver kunskap om både sjukdomstillståndet och vårdandet för att kunna förstå och hantera 

situationen. Genom att vara, kan den anhöriga vara nära och stötta den närstående. Genom att 

göra, menas allt det som den sjuke kan göra själv men också det hen hade gjort själv om han 

hade varit frisk men nu behöver hjälp med av sin närstående eller vården (Birgitta Andershed, 

2013).  

Då anhörig och patient kan känna att de vet det de behöver veta för att kunna vara delaktiga i 

vården på sina egna villkor kan man säga att delaktigheten upplevs som meningsfull, som 

delaktighet i ljuset. Som ett annat mönster med mer negativa förtecken beskriver Andershed 

delaktighet i mörkret som ett tillstånd där man är delaktig i vården men utanför. Här menas 

utanför att anhörig eller patient blir ställda utanför den professionella vården fastän de 

fortfarande är delaktiga i vården, men nu får sköta vården på egen hand efter egna förmågor 

(Birgitta Andershed, 2013). 

I resultatet kan ses att i motsats till tiden på IVA, kan tiden efter utskrivning till hemmet 

beskrivas som att veta, vara och göra i mörkret. Resultaten visar på ett stort missnöje med 

uppföljningen av vården och tillgången till information efter utskrivningen. De anhöriga 

kände sig ensamma med sin oro och ångest för sin närståendes hälsa och visste inte vem hen 
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kunde kontakta för frågor eller hjälp. De anhöriga kände sig ensamma med allt ansvar efter 

utskrivningen från sjukhuset till hemmet. Anhöriga hade gärna velat prata med en läkare om 

vad som hade förorsakat hjärtstoppet och hur de kan förebygga en ny. De hade gärna också 

velat ha någon kontakt, sjuksköterska eller läkare, som de kunde ringa till om de ville fråga 

någonting om den närståendes tillstånd och fortsatta vård.   

Hemmet blir nu den vårdmiljö där den återhämtande patienten fortsättningsvis behöver hjälp 

och stöd med vardagliga sysslor men kanske också med mer specifik omvårdnad så som hjälp 

med personlig hygien, påklädning och läkemedelshantering. Med allt kortare vistelser på 

sjukhuset idag kan det (inom görandet) i hemmet också ingå vårdaktiviteter så som byte av 

stomi- eller kateter-påsar. Mycket av den här vården sköts nu av den anhöriga eller patienten 

själv hemma i mån av möjlighet och förmåga. Den här formen av omvårdnad, en sorts 

informell vård, kan vara nya och obekanta åtgärder för patient och anhörig. För att även denna 

omvårdnad skall gynna hälsa och välbefinnande för såväl patienten som den anhöriga behövs 

en samverkan mellan den informella vården och den professionella (Birgitta Andershed, 

2013). Ett stöd i form av en kontakt person, sjuksköterska eller distriktsjuksköterska, kan 

fungera som en länk mellan den informella och den professionella vården för att vården i 

hemmet också skulle bli en vård som även patient och anhörig känner sig behärska och känner 

sig bekväma med. Om patient och anhörig känner att de kan och vet (har fått information och 

instruktioner av en professionell vårdare) hur de skall ta hand om varandra även hemma, blir 

det informella vårdandet mer meningsfyllt och kan bli ett vårdande i ljuset.  

Från resultaten framgick att de anhöriga gärna hade velat ha en plan för fortsatt uppföljning 

och rehabiliterings- möjligheter eller planer. De anhöriga beskrev hur besvärligt det kunde 

vara att själv samordna alla olika läkarbesök om patienten också led av andra besvär. 

Missnöje med samordningen och uppföljningen av specifik och annan vård efter utskrivning 

har också rapporterats i andra liknande studier (Frivold, Slettebø, & Dale, 2016). I enlighet 

med sjuksköterskans uppgifter skall en patient kunna skrivas ut på ett säkert sätt till hemmet 

och en vårdplan för detta upprättas. I vårdplanen skall också information om uppföljning och 

rehabilitering antecknas och vårdplanen ges till patienten (Socialstyrelsens riktlinjer). Om 

uppföljning är aktuellt skall ett datum för det finnas. Vid rehabilitering, som sköts av 

kommunen, tar kommunen kontakt med patienten om remiss har blivit skickad (Friberg & 

Öhlén, 2014). Men om dessa åtgärder inte har tagits upp vid utskrivningen blir det upp till den 

anhöriga och patienten att ta kontakt, vilket kan kännas överväldigande för den anhöriga. I 

samband med överflyttning från sjukhus till vård i hemmet eller under rehabilitering kan 
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ansvaret för samordningen bli på patienten eller den anhöriga vilket egentligen är hälso- och 

sjukvårdens skyldighet (Socialstyrelsen, 2015). Bättre helhetsbild, där hela patienten med alla 

olika behov noteras och tas i beaktande, behövs för att kunna planera och samordna vården. 

Resultaten visade också att stödet från vänner och bekanta hade varit mycket viktigt för den 

anhöriga, speciellt under den första tiden när patienten låg på IVA. Familj och vänner hade 

varit den viktigaste källan till stöd för den anhöriga vilket också har setts i andra studier 

(Engström & Söderberg, 2004). Men stödet hade också upplevts som betungande ibland då 

den anhöriga helst av allt ville vara vid den närståendes sida och tyckte att övrig familj och 

vänner tog för mycket tid med sina frågor om patientens tillstånd. Sjuksköterskan kan här 

sätta upp gränser för antalet besökare och se till att patient och anhörig får den tid de behöver. 

Från resultaten ses också ett återkommande tema om att som anhörig känna sig ensam med 

både ansvar, oro och rädsla. Efter utskrivningen kände sig den anhöriga ofta ensam med sina 

tankar, där oro och rädsla för att närstående får ett nytt hjärtstopp dominerade. Den anhöriga 

ville inte oroa patienten och hade tappat kontakten med sina vänner vilket ledde till att det inte 

fanns någon att prata med och anförtro oron till. Andra liknande studier där anhöriga har känt 

sig ensamma och isolerade har visat att ett socialt stöd behövs för att den anhöriga inte skall 

bli utbränd (Dougherty, Pyper, & Benoliel, 2004; Pusswald, Fertl, Faltl, & Auff, 2000). Ett 

mer aktivt stöd för anhöriga till patienter som gått igenom allvarliga sjukdomstillstånd så som 

hjärtstopp, borde implementeras. Ett mer strukturerat stöd där den anhörigas hälsa bättre tas i 

beaktande behövs. Om den anhöriga mår och orkar bättre leder det till bättre hälsa och 

välbefinnande för både patient och anhörig vilket i det långa loppet även gynnar samhället i 

stort, med färre vårdinsatser för patient och anhörig som följd. Erbjudanden om stöd i form av 

samtal med sjuksköterska eller psykolog borde ingå som rutin vid utskrivning till hemmet 

efter allvarlig sjukdom med anhörig som stöd. Information om stödgrupper där likasinnade 

kan träffas och prata om händelsen och de känslor de väckt har visat sig vara populära. På 

kommunens hemsida finns information om stödgrupper för anhöriga men det kräver ett aktivt 

initiativ från den anhöriga att hitta gruppen.  

Ur etisk synvinkel är det också viktigt att se till hela familjens lidande i situationen och 

försöka lindra den. Vid allvarliga sjukdomstillstånd eller situationer där patienten inte själv är 

förmögen att förmedla sig blir den anhöriga speciellt viktig som en länk till och ett stöd för 

patienten. Den patientcentrerade vården blir mer familjecentrerad där för patienten viktiga 

familjemedlemmar eller anhöriga aktivt tas med i vården (Engström & Söderberg, 2004). I 
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familjecentrerad vård är grundprincipen den att patienten fortfarande är i fokus men att 

sjukdomen berör hela familjen. Familjen kan vara till hjälp och stöd för patienten men för att 

de skall orka behöver även deras behov tillmötesgå. Med familjecentrerad vård utgår man 

ifrån att också familjens, eller den anhörigas behov skall uppmärksammas och den anhörigas 

lidande i situationen lindras. Sjuksköterskan skall här vara den som fungerar som kontakt till 

familjen för att bygga upp en omvårdnadsrelation som baserar sig på ömsesidig respekt 

(Friberg & Öhlén, 2014). 

Metoddiskussion 

Kvantitativa studier kan ge en bild av hur de anhöriga mår i form av andelen anhöriga med 

depression, oro eller ångest men för att få en bättre förståelse för hur de känner sig är 

kvalitativa studier mer lämpade. Styrkan med kvalitativa studier är att de mer öppet och 

oförutsett söker kunskap via upplevelser, tankar och erfarenheter relaterat till de händelser 

man vill få en bättre förståelse för (Graneheim & Lundman, 2004). En sammanställning av 

kvalitativa studier kan ge en ny eller djupare förståelse för upplevelsen som inte på samma 

sätt kan fås genom att läsa varje studie skilt för sig (Willman & Stoltz, 2012) 

Litteratursökningen gjordes brett i början för att få med alla relevanta artiklar och därmed öka 

studiens pålitlighet. MeSH sökord för hjärtstopp, anhörig och upplevelse användes både på 

svenska och engelska vid litteratursökningen i de bäst lämpade databaserna för ändamålet, 

PubMed och CINAHL. I slutet av sökningsprocessen, samt i en sökning tillsammans med 

bibliotekarie, kom samma (redan valda) artiklar upp upprepade gånger. Det här kan ses som 

en bekräftelse på att alla relevanta artiklar har hittats och tagits med vilket är en styrka i 

arbetet.  

Alla abstrakter som valdes i samband med litteratursökningen har noggrant lästs och artikeln 

hämtats om den verkade relevant för studiens syfte. Artiklarna har noggrant lästs utan 

förutfattade meningar och alla studier som har fyllt inklusionskriterierna och som svarade på 

en eller flera av frågorna i frågeställningarna har inkluderats för att få så tillförlitliga resultat 

som möjligt. En svaghet i arbetet är att endast en person har läst och tolkat de inkluderade 

studiernas resultat, det hade varit bättre om en annan person också verifierat och validerat 

resultaten.  

Ingen studie har lämnats bort på grund av att resultaten avvek från de andra. Artiklar har bara 

uteslutits om syftet tydligt avvikit från den här studiens syfte. En gränsdragning har här 
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dragits till att studera anhörigas upplevelser av närståendes hjärtstopp, men inte 

sorgeprocessen vid död i samband med hjärtstopp, vilket ökar studiens trovärdighet. 

I de åtta kvalitativa arbeten vars resultat presenteras kan vissa aspekter av svaren ha påverkats 

av att i en del studier intervjuades anhöriga till patienter som inte överlevt sitt hjärtstopp 

emedan i andra arbeten alla överlevt. I de flesta arbeten var det både och, en del hade dött 

andra överlevde eller dog senare, efter intervjun.   

De utvalda artiklarna var kvalitativa studier där de semistrukturerade intervjuerna hade 

analyserats med hjälp av innehållsanalys (5) eller fenomenologisk (2) metod, en artikel med 

hjälp av grounded theory metoden. Grounded theory artikeln skiljer sig i utformningen av 

resultaten men upplevelserna som svarar på den här studiens frågeställningar har tagits med, 

tolkats och sammanställts på samma sätt som de andra i studien. Endast artiklar av medelhög 

eller hög kvalitet togs med i studien vilket ökar resultatens pålitlighet. 

Av de åtta kvalitativa artiklar som den här sammanställningen grundar sig på är ett arbete från 

Norge, fem från Sverige och en från Frankrike. Resultaten är överförbara till speciellt Sverige 

men också till Norden och Europa överlag med liknande sjukvårdssystem och handlingsplaner 

vid hjärtstopp som i Sverige.   

Implikationer  

Ett hjärtstopp är en omtumlande händelse som ofta förändrar livet för såväl patienten som den 

nära anhöriga. Den anhöriga vill ofta vara nära patienten och hjälpa och stödja men för att 

även den anhöriga skall orka kan även hen behöva stöd. För att på bästa sätt kunna stödja 

både patient och anhörig är det viktigt för vården att veta hur den anhöriga känner sig och 

upplever situationen.  

I det här arbetet har anhörigas upplevelser av ett hjärtstopp sammanställts för att bidra till 

kunskaper som gör att vårdpersonalen får bättre möjligheter att tillmötesgå även deras behov. 

Genom att bättre uppmärksamma anhöriga och lindra även deras lidande, kan vården ge dem 

bättre förutsättningar att vara delaktiga i ett vårdande i ljuset. Den anhöriga är en viktig resurs, 

men också en person med egna behov, vilket inte alltid tillräckligt uppmärksammas inom 

vården. För att både patient och anhörig tillsammans skall kunna leva ett så bra liv som 

möjligt även efter ett hjärtstopp bör, förutom patientens hälsa och välbefinnande, även den 

anhörigas i högsta grad beaktas. 
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Slutsats  

Att vara nära vid ett hjärtstopp var en kaotisk och traumatisk upplevelse för den anhöriga. Det 

var viktigt för den anhöriga att få vara nära sin närstående, finnas till hands stötta och hjälpa 

till, att få känna sig delaktiga i vårdandet av den sjuka på ett positivt sätt. De kände sig väl 

bemötta och fick information och stöd av personalen under den akuta fasen och på 

intensivvårdsavdelningen men efter utskrivning från sjukhuset kände de anhöriga sig lämnade 

ensamma med allt ansvar samt den oro och ångest situationen framkallat. Mer stöd och 

uppmärksamhet bör i framtiden riktas även mot den anhöriga, speciellt efter utskrivning till 

hemmet. 
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Bilaga 1 

Tabell 4. Översiktstabell över de kvalitativa studier sammanställningen bygger på 

 

Författare, (publ. år),  

i vilket land 
 

Weslien M. (2005)  

Sverige 

 

Syfte med studien 
 

Att få en upp-fattning om familjemedlemmars erfarenhet av en 

närståendes hjärtstopp 

Studiens design 
 

Kvalitativ, holistiskt perspektiv 
 

Urvalet 

Populationen 
Ändamålsenligt urval. 17 familjemedlemmar till patienter som fått 

hjärtstopp (14 dog) 

Datainsamlings-

metod 
Intervju, semi-strukturerad. 5-34 månader efter hjärtstoppet 

Data-analysmetod Kvalitativ innehållsanalys. Deskriptiv  

Analytiskt och induktivt på både manifest och latent nivå 

Teman Förstår behovet av hjälp 

Kan påbörja första hjälpen 

Känsla av stress 

Glömmer egna behov 

Får sympati 

Upplever avstånd 

Kvalitet Medelhög 

  

Författare, (publ. år),  

i vilket land 
 

Bremer A. (2009) 

Sverige 

 

Syfte med studien 
 

Anhörigs upplevelse av närståendes hjärtstopp utanför sjukhusmiljö 

 

Studiens design 
 

Kvalitativ, deskriptiv och eksplorativ med bakgrund i livsvärlds 

fenomenologin och vårdvetenskap 

 

Urvalet 

Populationen 

Ändamålsenligt urval 

7 anhöriga till patienter som fått hjärtstopp (3 patienterna överlevde, 4 

dog) 

 

Datainsamlings-

metod 
Intervju, 6 månader efter händelsen  

 

Data-analysmetod Fenomenologisk 

 

Teman Overklighet i verkligheten 

Överväldigande ansvar 

Otillräcklighet och begränsningar 

Mellan hopp och hopplöshet 

Kämpar med etiska funderingar 

Osäkerhet inför framtiden 

Kvalitet Hög 
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Författare, (publ. år),  

i vilket land 
 

Thore’n A-B. (2010) 

Sverige 

 

Syfte med studien 
 

Beskriva partners (anhörigs) upplevelse av att ha bevittnat 

närståendes hjärtstopp hemma; tiden före och under hjärtstoppet 

 

Studiens design 
 

Kvalitativ 

 

Urvalet 

Populationen 
Ändamålsenligt urval 

15 anhöriga till patienter som fått ett hjärtstopp (alla dog) 

Datainsamlings-

metod 

Intervju. 10-27 månader efter händelsen  

 

Data-analysmetod Kvalitativ innehållsanalys 

Teman Brist på tidiga varningstecken 

Svårigheter att tolka tidiga varningstecknen 

Tolkar tecken i ljuset av tidigare sjukdom 

Förnekar allvarlig sjukdom 

Upplever/förstår allvaret 

Att vara oförmögen att påverka 

Att göra (allt) man kan 

Kvalitet Medelhög 

  

Författare, (publ. år),  

i vilket land 
 

Holm, M. (2012) 

Norge 

 

Syfte med studien 
 

Undersöka anhörigs upplevelser av hypotermi behandlingen på 

intensiv-vårdsavdelningen efter närståendes hjärtstopp 

 

Studiens design 
 

Kvalitativ, fenomenologiskt närmande via djupgående intervjuer 

 

Urvalet 

Populationen 
Ändamålsenligt urval 

9 anhöriga till patienter som fått hjärtstopp (och senare behandlats 

med hypotermi på sjukhuset) 

Datainsamlings-

metod 
Intervju 

5 månader till 1 år efter händelsen  

 

Data-analysmetod Giorgis fenomenologiska metod 

Teman 1) Förskräckt av att ha bevittnat hjärtstoppet 

2) Ambivalens mot akutrummet och den kalla kroppen 

3) Behov av ärlig och realistisk information 

4) förväntat uppvaknande 

5) Det sociala nätverket, stöd och börda 

6) Den skrämmande hemkomsten 

Kvalitet Medelhög 

  

Författare, (publ. år),  

i vilket land 
 

Löf S. (2010) 

Sverige 

 

Syfte med studien 
 

Beskriva anhörigas upplevelser av närståendes hypotermibehandling 
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på sjukhuset efter hjärtstopp 

 

Studiens design 
 

Kvalitativ, 

Induktiv 

Urvalet 

Populationen 
Ändamålsenligt urval 

9 anhöriga till patienter som fått ett hjärtstopp (och senare behandlas 

på en intensivvårds-avdelning med hypotermi) 

Datainsamlings-

metod 
Intervju 

 

Data-analysmetod Kvalitativ innehållsanalys 

 

Teman 1) En plötslig förändring i livet 

2) Känner tillit och stöd 

3) Oroar sig inför framtiden 

Kvalitet Medelhög 

  

Författare, (publ. år),  

i vilket land 
 

Larsson I-M. (2012) 

Sverige 

 

Syfte med studien 
 

Att beskriva anhörigs upplevelser av sjukhustiden och hypotermi-

behandlingen efter närståendes hjärtstopp 

 

Studiens design 
 

Kvalitativ (deskriptiv) 

 

Urvalet 

Populationen 
Ändamålsenligt urval 

22 anhöriga till patienter som efter hjärtstopp blivit behandlade med 

hypotermi på sjukhuset  

 

Datainsamlings-

metod 
Intervju, semi-strukturerad 

Data-analysmetod Kvalitativ innehållsanalys 

 

Teman 1)Första perioden av kaos 

2)Känna sig trygg i en svår situation 

3)Att leva i en förändrad existens 

Kvalitet Hög 

  

Författare, (publ. år),  

i vilket land 
 

Wallin E. (2013) 

Sverige 

 

Syfte med studien 
 

Beskriva hur anhöriga upplever livet 6 månader efter en närståendes 

hjärtstopp  

 

Studiens design 
 

Kvalitativ (deskriptiv) 

 

Urvalet 

Populationen 
Ändamålsenligt urval 

20 anhöriga till patienter som fått hjärtstopp samt hypotermi-

behandling på sjukhus 

Datainsamlings- Intervju, semi-strukturerad 
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metod  

Data-analysmetod Kvalitativ innehållsanalys 

 

Teman 1)Svårigheter med att klara av en förändrad livsituation 

2)”Känns som om jag kommer i andra hand” 

3)”Känner nytt hopp inför framtiden” 

Kvalitet Medelhög 

  

Författare, (publ. år),  

i vilket land 
 

De Stefano C. (2017) 

Frankrike 

  

Syfte med studien 
 

Att förstå hur familjemedlemmar som blivit tillfrågade om de vill 

närvara vid HLR upplever återupplivningsförsöket av närstående 

 

Studiens design 
 

Kvalitativ (sekventiell, förklarande design) 

 

Urvalet 

Populationen 
Ändamålsenligt urval.  

30 anhöriga till patienter som fått hjärtstopp hemma. Anhöriga 

tillfrågade om de vill närvara vid HLR   

 

Datainsamlings-

metod 

Intervju, semi-strukturerad, via telefon 

Data-analysmetod Grounded theory, baserad på en teknik med konstant jämförelse 

 

Teman 1) att vilja vara nära närstående under HLR eller inte 

2) nöjd med akutvårds-personalen agerande 

3) förstår dödens realitet, bejakandet av förlusten 

4) känner lättnad över att närstående inte led men också olust över 

överbehandling 

Kvalitet Hög 
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Bilaga 2 

SBUs mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. 

Hämtad från www.sbu.se
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