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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka närståendes upplevelser av att närvara vid 

livsuppehållande behandling av anhörig. Kvalitativ metod har använts. Telefonintervjuer 

gjordes med 23 närstående under perioden februari- juni månad 2008. Intervjuerna bandades 

och skrevs sedan ut ordagrant och analyserades med innehållsanalys. Efter analys av insamlat 

material utvanns två kategorier: positiva och negativa känslor och kunnig och trevlig personal.  

Resultatet av studien visar att vara närvarande hade stor känslomässig betydelse för de 

närstående. Oavsett vad deras anhörige utsattes för under behandlingen upplevdes den positiv. 

Närstående såg att personalen gjorde allt de kunde och att personalen visste vad de skulle 

göra.  Föräldrar till barn och ungdom såg det som en självklarhet att vara med i akutrummet 

medan den något äldre generationen gärna ville vara med men trodde inte att det var möjligt. 

Studien visar också att det har betydelse för de närstående att ha personal vid sin sida under 

livsuppehållande behandling av anhörig. Slutsatsen av denna studie avslöjar att närstående 

stödjer valmöjligheten att få närvara under livsuppehållande behandling av anhörig och att 

personalen bör se till närståendes behov. 

 

Nyckelord: Närstående, livsuppehållande behandling, upplevelse 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
The aim of the study was to find out the experience of relatives to be near by 

During resuscitation of a family member. A qualitative method has been used. The interview 

was done using the telephone with 23 relatives during February to June 2008. The interview 

were tape-recorded, transcribed and analysed by using content analysis.  After analysis of the 

collected material two categories was found, positive and negative feelings and 

knowledgeable nice personnel. The result of this study shows that being   present had great 

emotional importance for the relatives. No matter what their family member was subjected to, 

treatment was perceived as positive. The relatives saw that the personnel did everything they 

could do, and that the personnel knew what to do. Parents of children and young people found 

it natural to be present in the emergency room, while the older generation wanted to be 

present but did not believe it was possible. The study also shows that it is important for 

relatives to have support from personnel during resuscitation. Conclusions of this study reveal 

that relatives strongly support the option of being present during resuscitation and the 

personnel ought to meet the needs of the relatives. 
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Bakgrund 

Personer som förs till sjukhus med ambulans kommer först till akutmottagningen.  Hit kommer 

även många närstående till kritiskt sjuka anhöriga, som på ett eller annat sätt drabbats av akut 

sjukdom eller skada. Personalens förmåga att hantera mänskliga tragedier och stress prövas 

ständigt, och dagligen möter personalen en sida av livet som andra som inte arbetar i sjukvården 

sällan konfronteras med, nämligen lidande, fysiskt och psykiskt förfall och död. För personal på 

akutmottagningen är ögonblicken vid livets gränser en daglig verklighet och många möter under 

några få år fler starkt känsloladdade ögonblick än en vanlig människa upplever under hela sin 

livstid. Det är angeläget att vården på en akutmottagning präglas av både medicinsk kompetens 

och omsorgsinriktad omvårdnad. Personalen arbetar med den specifika uppgiften att under en 

relativt kort tid sörja för att de människor som söker hjälp där får ett professionellt 

omhändertagande, såväl medicinskt som omvårdnadsmässigt.  

 

Begreppet närstående används som benämning på någon/några, person/personer som står i nära 

relation till någon som drabbats av akut sjukdom eller ohälsa eller som är i behov av vård och 

omsorg. Alla människor är någon gång en närstående i den betydelsen att ha en nära relation till 

någon som drabbats av akut sjukdom. Oavsett vilken roll den närstående har är det en stor och 

betydelsefull grupp, för anhörig och sjukvården. 

 

 
Sjuksköterskans kompetens 

Med begreppet professionalism menas en reflekterande hållning till sig själv, kunskapen om 

patienten, visad respekt, medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande. 

Akutmottagningen är sjukhusets ansikte utåt och för många patienter och närstående innebär 

timmarna här i många fall den första kontakten med sjukdom och hjälplöshet. Möjligheten att 

skapa en omsorgsinriktad omvårdnad på en akutmottagning vilar på vårdarens förmåga att skapa 

korta vårdrelationer. Sjuksköterskan skall se till både patientens och närståendes behov ur ett 

humanistiskt perspektiv (Socialstyrelsen, 2005). 

 

I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska 

genomsyra alla kompetensområden. Med en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt menas att 
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sjuksköterskan skall utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn samt visa 

omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet.  Sjuksköterskan skall också 

tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenhet och utifrån patientens och 

närståendes önskemål och vid behov föra deras talan (Socialstyrelsen, 2005). En humanistisk 

människosyn och ett antagande om människors lika värde innebär att ett etiskt förhållningssätt 

ingår i kraven på god omvårdnad. Omvårdnad ges till patienter på lika villkor utifrån vars och ens 

behov, oberoende av ålder, kön, etniskt ursprung och religion. Grundläggande för omvårdnad är 

ett respektfullt patientbemötande (SOFS, 1993:17). 

 

All personal skall se människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart inrikta sina insatser på 

sjukdomstillståndet vilket innebär att personal informerar om de åtgärder som föreslås och 

planeras samt när det är lämpligt, information och rådgivning om åtgärder som kan  befrämja 

hälsa och försämring i hälsotillståndet. Omvårdnadsåtgärder i vid mening innebär att berörd 

personal i samverkan med patienten och när så är lämpligt även patientens närstående formulerar 

och tydliggör mål för psykisk, fysisk, social och andlig hälsa (SOFS, 1993:17).   

 

Tidigare studier om närståendes upplevelse av närvaro under livsuppehållande 
behandling  
 
Närståendes närvaro i akutrummet har inte varit en självklarhet i samband med återupplivning 

och vid livsuppehållande åtgärder på patienten. I början av 1980- talet vid Foote Hospital, 

Michigan, USA, inträffade ett par händelser som gjorde att personalen ifrågasatte rutinen att 

utestänga anhöriga från att få närvara i akutrummet. Vid två separata händelser vägrade anhöriga 

att lämna akutrummet under återupplivning av sin anförvant och detta resulterade i att personalen 

upplevde det positivt med anhörigs närvaro under återupplivning. Detta ledde till en nio års lång 

studie som var den första i sitt slag (Hanson & Strawser, 1992).  

 

Ardley (2003) hänvisar också i sin studie till Foote Hospital där riktlinjer för närstående 

utarbetats. Särskilt tränad personal skall eskortera närstående till akutrummet och finnas vid deras 

sida när de går in till sin familjemedlem. Under en period på två år var det 47 familjemedlemmar 

som närvarat under återupplivning och 76 % av dessa kände att deras förhållande till döden blev 
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lättare då de fick vara närvarande. Enligt Hanson & Strawser (1992) är det viktigt att förbereda 

familjemedlem innan de går in i akutrummet och de skall alltid ha en särskild avsatt personal vid 

sin sida, då sjuksköterskan oftast inte har den tid som behövs för information till den närstående. 

 

Som sjukvårdspersonal anser Brandy (2002) att de alltid bör beakta patientens intressen men 

ibland handlar det inte om medicinsk kompetens utan mer om omsorg och omvårdnad om 

familjen. Att tillåta familjen att närvara under livsuppehållande behandling då det är som mest 

kritiskt, är god omvårdnad om både patient och familjemedlem. Familjemedlemmen är patientens 

främsta support och en del hävdar sin rätt till att vara nära sin anförvant under den kritiska delen 

av behandlingen. Ibland är det inte aktuellt med någon behandling av patienten och då måste 

fokus läggas på familjens känslor. Oavsett om de varit närvarande under återupplivning eller 

under livsuppehållande åtgärder är det ett bra sätt att möta behovet hos patient och anhörig 

(Brandy, 2002). 

 

Brandy (2002) pekade även på vikten av information till teamets personal, då det kan finnas olika 

uppfattningar i personalgruppen. Några är för familjemedlems närvaro under teamets arbete och 

några emot. Öppna diskussioner bör föras där personalen tillåts att uttrycka sina känslor, samt ett 

handlingsprogram som gäller all personal gör det lättare att tillåta familjemedlem att vara 

närvarande. Brandy (2002) anser även att personalen bör vara observant på egna känslor när vi 

tillåter närstående att närvara under återupplivning. 

 

 Det har antagits, att närvara under återupplivning har gjort situationen mer traumatisk för 

familjemedlem, men flera studier visar motsatsen (Axelsson, Zettergren & Axelsson, 2005; 

Brandy, 2002; Holzhauser, Finucane & De Vries, 2006). Tillåtelse för familjemedlem att närvara 

under återupplivning/livsuppehållande behandling hjälper dem att acceptera förlusten av sin kära, 

de såg att alla gjorde sitt bästa. Men däremot upplever en del en känslomässig stress såsom oro 

och ledsenhet, särskilt om de närvarat under traumabehandling som varit blodig (Brandy, 2002). 

Rosenczweig (1998) påpekar i sin studie att majoriteten av all livsuppehållande behandling i 

akutrummet inte är förenat med blod och kaos utan det är oftast tvärtom. Även i denna studie 

påpekas att det är viktigt för de anhöriga att närvara i akutrummet så de kan ges tillfälle att säga 

adjö innan det är för sent. 
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Även Morse och Pooler (2002) beskriver att det är mycket kontroversiellt med familjemedlem i 

akutrummet under återupplivning. Videoinspelningar från ett traumarum där familjemedlem 

närvarat under återupplivning har granskats för att se reaktioner hos anhöriga och personal. Av 

193 videoinspelningar var familjemedlem närvarande i 88 videoupptagningar. Resultatet av dessa 

inspelningar bevisade att sjuksköterskor som kan känna empati med familjemedlem och som är 

trygg i sin yrkesroll är mest lämpad att finnas vid den närståendes sida. Inspelningarna visade 

också att familjemedlemmar ofta stod tysta bredvid, om de pratade var det enstaka ord och deras 

röst var monoton. De stod ofta på avstånd, var de flera familjemedlemmar höll de om varandra, 

när de inte kunde hålla tårarna tillbaka vände de sig ofta ifrån patienten. När sjuksköterskan 

uppmuntrade dem att prata/röra vid sin anhörig blev det ofta meningar som ” Vi är här”, ”Det är 

ok”, ”ligg still”. Om man rörde vid patienten var det ofta handtryckningar, klapp på kinden, klapp 

på armen eller klapp/puss i pannan, detta upplevdes väldigt känslomässigt.  Morse och Pooler 

(2002) visar även att samspelet och information mellan familjemedlem och sjuksköterska är 

viktig och att familjemedlemmar bör få närvara under återupplivning.  

 

Maurice (2002) påpekar i sin undersökning att av de 25 familjemedlemmar som ingick i studien 

var det 12 som inte fick tillåtelse att närvara under återupplivning och de drabbades av psykiska 

problem såsom ängslan, depression, fantasibilder och posttraumatiskt undvikande av sorg.  Av de 

13 familjemedlemmar som fick närvara kände ingen ängslan eller depression efter två månader, 

däremot så ville de närvara igen om det skulle bli aktuellt. 

  Enligt Maurice (2002) har riktlinjer tagits fram vid Canterbury Hospital, Sydney, vid 

familjemedlemmars närvaro under livsuppehållande behandling. 

Riktlinjer vid Canterbury Hospital; 

- Akutrumsteamet skall tillåta närståendes närvaro, ingen påtryckning på personalen för 

närståendes närvaro 

- om närstående själv ber om att få närvara – då är de redo 

- en särskilt tränad personal vid närståendes sida, förklarar var de skall stå, hur länge de får   

närvara och om och när de får tala och röra vid patienten 

- förbered närstående på vad de kommer att få se (intuberad patient, blod, apparater), 

- närstående skall ges möjlighet att gå in i akutrummet vid lämpligt tillfälle. 
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Enligt Maurice (2002) skall särskild personal stanna hos de närstående efter att de närvarat i 

akutrummet för att erbjuda hjälp och ringa andra släktingar samt vid behov kontakta kurator. Om 

patienten avlider bör de närstående ges mycket god tid med den avlidna i ett speciellt rum avsett 

för flera familjemedlemmar. 

 

Margo (2005) påpekar att tio år har gått sedan ”Emergency Nurses Association (ENA)”, märkte 

en stigande efterfrågan av att utarbeta riktlinjer för att tillåta familjemedlemmar att närvara under 

återupplivning och livsuppehållande behandling. Riktlinjer för hur USA utför återupplivning 

förändrades radikalt då ENA utarbetade riktlinjer för hjärt -och lungräddning. Omständigheter 

runt detta paradigmskifte och sjuksköterskans skyldighet att möta patienten och deras familjer var 

kontroversiellt för sjukvårdspersonalen och långt ifrån deras rutiner. Att utestänga närstående 

från akutrummet är i dag inte längre acceptabelt då många har sett svårt sjuka ute i samhället. 

Med televisionens hjälp har väldigt många idéer om vad som sker inne på sjukhusen samt hur de 

skulle agera om de skulle behöva göra en livräddande insats. Även Svenska Rådet för hjärt- och 

lungräddning (2006) rekommenderar att anhöriga skall vara med under återupplivning. De har 

även gjort rekommendationer för hur det bör gå till inne på sjukhusen och de 

rekommendationerna påminner om de riktlinjer som Maurice (2002) förordade. 

 

I en litteraturstudie av Axelsson, Zettergren & Axelsson (2005) visar majoriteten av publicerade 

dokument slutsatsen att familjens delaktighet är viktig. Om sorgeprocessen i den tidiga fasen 

hindras kan det i framtiden bli psykiska problem. Familjemedlemmar visade heller ingen ängslan 

eller rädsla över vad de såg och hörde i akutrummet, de behövde inte heller lämna akutrummet. 

Familjemedlemmarna berättade att det hade varit viktigt och till stor hjälp att vara nära sin 

anhöriga, de tyckte att det var deras rättighet och skulle göra det igen om det blev aktuellt. Även 

en studie av Duran et al. (2007) visar att närstående tycker att det är deras rättighet att få närvara i 

akutrummet och de önskade att få vara nära sin anhöriga och vikten av att se att personalen gör 

allt de kan för sin kära hade också stor betydelse. Studien visade även att sjuksköterskor var mer 

positiv till närståendes närvaro än läkare. 
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Vid en retrospektiv undersökning gjord av Meyers, Eichhorn & Guzetta (1998) blev 25 

familjemedlemmar intervjuade 8-15 månader efter den anhöriges död. Ingen hade haft tillträde 

under pågående arbete till akutrummet. Samtliga patienter hade förklarats döda en timme efter 

ankomsten till akutmottagningen. Av familjemedlemmarna hade 80 % velat vara med i 

akutrummet, 96 % ansåg att de hade rätt att närvara i akutrummet och 64 % trodde att det hade 

varit till hjälp i deras sorgearbete om de fått varit närvarande hos sin älskade make/maka, barn. 

Familjerna ville vara närvarande för att se att allt som var möjligt gjordes med patienten. Även 

Boyd (2000) visar i sin studie att det är viktigt för närstående att närvara under återupplivning.  

Han påpekar att endast mycket starka argument kan stödja att närstående tas ut eller nekas 

tillträde under återupplivning. 

 

Resultatet från en kvalitativ studie av Eichhorn et al. (2001) tillfrågades patienten om sin 

upplevelse av att ha närstående vid sin sida under den akuta fasen av deras behandling. Nio 

patienter intervjuades två månader efter den akuta händelsen. Patienterna kom ihåg hur deras 

anhöriga rörde vid dem och att deras rädsla minskat. Patienten beskrev t ex; ”Han höll min hand”, 

“Jag kände vibrationen av hans själ”, och ”Vi är alltid tillsammans, vi gör allting tillsammans”. 

Patienterna upplevde också att deras anhöriga förde deras talan när de själva inte kunde förmedla 

sig. Det framkom även ett behov av ett utarbetat program, riktlinjer, för familjens närvaro i 

samband med återupplivning.  

 

En känslomässig debatt har uppkommit gällande familjemedlemmars närvaro i samband med 

återupplivning. Familjemedlemmar till kritiskt sjuka patienter har inte med självklarhet givits 

tillträde till akutrummet under återupplivning. Flera studier (Axelsson et al. 2005; Brandy, 2002; 

Hanson & Strawser, 1992; Meyers et al. 1998, 2000; Moreland, 2005; Morse, 2002) visar att 

majoriteten av familjemedlemmar vill vara närvarande vid sin älskades sida under de sista 

minuterna i livet. ”Emergency Nurses Association (ENA)” blev den första professionella 

organisationen som skrev evidensbaserade riktlinjer för familjemedlemmars närvaro vid 

återupplivning (Moreland, 2005). 

 

Redley och Hood (1996) undersökte personalens attityder vid familjemedlemmars närvaro vid 

återupplivning. De bad 98 sjuksköterskor och 35 läkare att rangordna det negativa av att låta 
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anhöriga närvara i akutrummet. Resultatet visar att 76 % uppgav att återupplivningsproceduren 

skulle kränka anhöriga, 61 % uppgav att den känslomässiga stressen skulle öka och 48 % trodde 

att de anhöriga skulle hindra personalens arbete. De ombads också svara på om de kunde 

överväga att låta anhöriga närvara vid återupplivning. Här visar resultatet att 62 % kunde tänka 

sig att låta anhöriga närvara under kontrollerade former, 14 % kunde tänka sig att alltid låta 

familjemedlemmar närvara under återupplivning, 11 % skulle aldrig invitera anhöriga till 

akutrummet och 9 % uppgav att beslutet skulle tas av medicinskt ansvarig beroende på patientens 

tillstånd. Samtidigt uppgav 70 % att de själva ville vara närvarande om någon familjemedlem till 

dem skulle återupplivas (Redley & Hood, 1996). 

 

Sjuksköterskor vid en akutmottagning i Atlanta, USA, tyckte att familjens närvaro i akutrummet 

var viktigt så länge det inte störde deras arbete samtidigt som några uttryckte det som obehagligt 

att ha anhöriga närvarande under arbetet i akutrummet, de kände sig iakttagna. Vid anhörigs 

närvaro i akutrummet saknas riktlinjer, beslutet är individuellt, beroende på vilken attityd 

sjuksköterskan har (Allison & Kee, 2005). 

 

Flera studier (Axelsson et al., 2005; Duran et al. 2007; Meyers et al.1998, 2000; Redley & Hood 

1996) visar att sjuksköterskor var mer positiva än läkare till att tillåta anhörigs närvaro i 

akutrummet. Personalen upplevde även en ökad respekt för patienten och dennes integritet. En 

viktig faktor till negativ attityd hos personal var den ökade stressen samt rädslan att anhöriga 

skulle ifrågasätta, avbryta eller störa och därmed påverka teamets arbete. Sammanfattning av 

deras studier är att all inblandad personal bör ha en positiv inställning till familjemedlemmars 

behov av närvaro i akutrummet samt att de närstående bör vara väl förberedda på vad som händer 

och sker med den anhöriga i  akutrummet  under livsuppehållande behandling. 

 

 

Problemformulering 

Utifrån litteraturgenomgång och författarens egen erfarenhet föll ämnesvalet på närstående till 

patient som befann sig i akut cirkulatorisk svikt i samband med trauma eller akut 

sjukdomstillstånd och då livsuppehållande behandling var nödvändig. Närstående får inte 

regelmässigt närvara vid anhörigs sida under livsuppehållande behandling, de blir idag hänvisade 
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till ett anhörigrum. Där får de sedan information om händelseförloppet i akutrummet av en 

anhörigstödjare. Författaren upplever att det idag är personalens egen uppfattning som råder om 

den närstående skall få rätt att närvara eller inte. Idag har det betydelse för den närstående vilken 

uppfattning mottagande personal har, om de får närvara eller inte. Alla skall behandlas lika 

oavsett personalens personliga uppfattning, endast de närstående kan ta detta beslut.  Författaren 

ville med studien undersöka om det fanns en önskan hos de närstående att få närvara i 

akutrummet under hela händelseförloppet. 

 

Syfte  
Syftet med studien var att undersöka hur närstående upplevde att närvara i akutrummet under 

livsuppehållande behandling av anhörig. Med ”livsuppehållande behandling” menades i detta 

projekt hjärt- och lungräddning (HLR) samt när patienten befann sig i akut cirkulatorisk svikt vid 

trauma och vid akuta sjukdomstillstånd. 

 

Frågeställning 

Hur upplever närstående det att närvara i akutrummet i samband med livsuppehållande 

behandling av anhörig? 

  

Metod 

Forskningsdesign 
En deskriptiv studie med kvalitativ ansats har använts. 

 
 
Plats 
Data insamlades på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala när patient gavs 

livsuppehållande behandling i akutrummet och då närstående erbjöds att närvara. Patientflödet 

vid Akutmottagningen, Akademiska sjukhuset är idag ca 50000 patienter/dygn. Idag arbetar 50 

sjuksköterskor och 50 undersköterskor på akutmottagningen. Undersköterskorna är även 

anhörigstöd vilket betyder att de har till uppgift att vara ett stöd till närstående vid t.ex. 

livsuppehållande behandling av kritiskt sjuk anhörig eller vid hjärtstopp. Att vara anhörigstöd 

ingår i deras arbetsuppgift på akutmottagningen.  
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Tillvägagångssätt 
Information gavs om varför och hur författaren planerade att genomföra studien samt information 

av resultat från tidigare studier. Informationen gavs vid sex tillfällen under januari samt första 

veckan i februari till sjuksköterskor och undersköterskor vid akutmottagningen, Akademiska 

sjukhuset. Samma information gavs även till läkare vid medicin- och kirurgkliniken som har 

jourtjänstgöring på akutmottagningen. Informationspärmar om studiens bakgrund och syfte samt 

vetenskapliga artiklar i ämnet placerades ut i personalrummen för att informationen om studien 

skulle vara lättillgänglig för personalen. 

 

Studien startade måndagen den 11 februari, 2008 klockan 07, detta informerades personalen om 

en vecka innan. Anledningen till valt klockslag var att vid den tidpunkten är det personalbyte från 

natt till dag personal samt att författaren kunde vara på plats om frågor skulle uppstå eller om 

anhörigstödjaren behövde stöd. Information om studiens mål och syfte skickades även till 

verksamhetschefer inom kirurgi, medicin, anestesi och ortopedi då det var av stor vikt att även 

läkare och sjuksköterskor i dessa verksamheter fick information om studien.  I samband med 

svårt akut sjuk/trauma patient söks de till akutmottagningen, det var viktigt att de skulle vara 

förberedda på att närstående gavs tillträde till akutrummet under återupplivning eller 

livsuppehållande behandling.  

 
Närstående till svårt akut sjuk patient blev erbjuden att närvara i akutrummet då livsuppehållande 

behandling utfördes på anhörig. Anhörigstödet aktiverades vid livsuppehållande behandling på 

akutmottagningen och anhörigstödjaren informerade familjemedlem om teamets arbete i 

akutrummet innan familjemedlem gavs tillträde. Anhörigstödjaren meddelade även 

personalteamet om att närstående skulle komma att närvara under behandlingen av den anhöriga. 

En närstående gick tillsammans med anhörigstödjaren in på akutrummet i två-tre minuters 

intervaller och vid flera tillfällen, om önskemål fanns. Anhörigstödjaren gav fortlöpande 

information om händelseförloppet i akutrummet till närstående under tiden de befann sig där. 

Riktlinjer utarbetades av författaren tillsammans med en anhörigstödjare och syftet var att alla 

anhörigstödjare skulle ha samma tillvägagångssätt (bilaga 1). 

 

Anhörigstödjaren fyllde i ett numrerat formulär (bilaga 2) där namn, adress och telefonnummer 

på informanten samt patientens data skrevs ner. Formuläret fanns tillgängligt i anhörigrummet i 
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en pärm som för anhörigstödjaren var lätt att sträcka sig till. Detta formulär sattes sedan i en 

speciell pärm där formuläret hämtades av författaren. Ingen närstående exkluderades på grund av 

språksvårigheter eller ålder. Efter ungefär två veckor skickades ett brev (bilaga 3) till 

familjemedlem som närvarat i akutrummet med information angående studien. Samma brev var 

avsett att skickas till dem som avböjde att närvara men ingen närstående avböjde, därför 

skickades aldrig brevet. I informationsbrevet fanns bakgrund, studiens syfte, information om att 

de skulle bli uppringda och att det var frivilligt att vara med samt att all data behandlades 

konfidentiellt. Två veckor efter det att närstående tagit del av det utskickade brevet ringdes de 

upp av författaren.  Författaren frågade i början av samtalet hur den anhörige mår och därefter 

tillfrågades de om samtalet fick spelas in samt varför inspelningen var viktig. Ingen närstående 

nekade till inspelning av samtalet. Telefonsamtalet spelades in och frågorna (bilaga 4) ställdes till 

informanten. Varje samtal tog mellan 15-30 minuter. En erfaren läkarsekreterare och god vän till 

författaren skrev ut de bandade samtalen, vilken hade fått noggranna instruktioner om att hela 

intervjun skulle skrivas ut ordagrant. Banden lades i ett kuvert med samma nummer som det 

numrerade formuläret (bilaga 3) innan de gavs till sekreteraren. De skrivna intervjuerna skickades 

till författaren numrerade och med e-post. Utskrifterna skrevs ut av författaren och sammanfördes 

med bilaga 4. Banden hämtades av författaren dagen efter utskrift. Utskrifterna lästes igenom 

noggrant samtidigt som författaren lyssnade på banden från intervjun, detta för att kontrollera att 

intervjuerna var ordagrant utskrivna. 

 

Förförståelse 
Med förförståelse menas den uppfattning man har utifrån tidigare kunskaper och erfarenhet. Stor 

kunskap om ämnet är en förutsättning för att förstå den skrivna textens nyanser. 

Det är också viktigt att forskaren är medveten om hur hans förförståelse kan påverka betoning 

och intervjupersonerna (Kvale, 1997). Författarens långa erfarenhet som sjuksköterska på 

akutmottagningen kan ha haft betydelse för förförståelsen utifrån min kunskap och empati för 

närstående till akut sjuk anhörig. Min ambition har i denna studie varit att det inte skulle påverka 

resultatet. 
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Urval 
Närstående till anhörig som drabbats av hjärtstopp, akut sjukdom eller skada och då 

livsuppehållande behandling gavs och då anhörigstödet aktiverades, under perioden februari-juni 

2008, skulle erbjudas att få närvara i akutrummet. Ingen av de anhöriga som utsattes för 

livsuppehållande behandling avled på akutmottagningen. Två anhöriga avled några timmar senare 

på centralintensiven. Under perioden 11 februari - 18 juni erbjöds 23 närstående att närvara under 

livsuppehållande behandling. De närstående som blev erbjudna att närvara i akutrummet kom till 

akutmottagningen antingen tillsammans med den anhörige eller några minuter efter att en anhörig 

blev omhändertagen i akutrummet. De flesta närstående anlände mycket senare till 

akutmottagningen och då hade den anhöriga redan flyttats till annan avdelning, därför den 

förhållandevis långa insamlingsperioden. De närstående var sex män och sjutton kvinnor i åldern 

18-80 år och kan anses som en representativ grupp. Se tabell 1. 

 
Tabell 1. Relation, antal och ålder på de närstående som har intervjuats 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

      Relation Antal         Ålder ( range 18-80) 

Maka  5        43,65,76,79,80 

Make  2        39,43 

Pappa  3       39,40,55 

Mamma 3       40,54,58 

Dotter  3       35,54,57 

Sonhustru  2       58,58 

Sambo (kv) 2       50,53 

Flickvän 1       18 

f.d pojkvän 1        25 

Flickväns mamma 1       39 

 

Etiska överväganden 
Verksamhetschefen för akut -och rehabdivisionen (AR-div) samt avdelningschef och medicinskt 

ledningsansvarig läkare för akutmottagningen, Akademiska sjukhuset, gav sitt tillstånd till att 

genomföra studien.  Informanterna informerades om studiens syfte samt att deltagandet var 
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frivilligt. De fick även information om att de hade möjlighet att tacka nej i samband med 

telefonsamtalet och avbröt då sin medverkan i studien. Insamlad data har behandlats 

konfidentiellt och kan inte identifieras till olika personer. 

 

Datainsamling 
Den semistrukturerade intervjun gjordes med hjälp av telefonintervjuer som bestod av 

demografiska frågor och öppna intervjufrågor som har utvecklats specifikt för denna studie 

(bilaga 4). Relation till anhörig, ålder samt sex frågor ställdes till informanten. Frågorna handlade 

främst om upplevelse och känslor av att närvara under livsuppehållande behandling. En sjätte 

fråga var tänkt att ställas till de närstående där anhörig avlidit. Den frågan var om de närstående 

tror att närvaron har hjälpt dem i förlusten av anhörig. Den frågan ställdes istället till alla 

informanter då det under intervjun framkom vikten av att ta reda på om närvaron hade hjälpt den 

närstående att bearbeta den aktuella händelsen. En sjunde fråga skulle ställas de som avböjde att 

närvara under livsuppehållande behandling på akutrummet, då ingen närstående avböjde utgick 

den frågan. Totalt har sex frågor använts som underlag för de intervjuer som har gjorts. 

Intervjufrågorna testades på fem personer varav ett par ur personalgruppen, för att förbättra 

innehållet före användning. Ingen av frågorna ändrades efter att de testats. Telefonsamtalen 

spelades in och minnesanteckningar gjordes av författaren under samtalet. Ingen informant 

nekade till att samtalet spelades in.  

 

Dataanalys  
Innehållsanalys enligt (Downe-Wambolt, 1992, Graneheim & Lundman, 2004) har använts som 

analysmetod, vilket innebär en tolkning av underliggande budskap i texten. Analys har gjorts 

genom ordagrann utskrift av varje enskild intervju, totalt 23, och genomläsning flera gånger av 

utskrivet material och minnesanteckningar. Varje enskild utskrift lästes igenom noggrant och 

intervjuerna lyssnades av för att kontrollera att de skrivits ut ordagrant. Meningsbärande enheter 

noterades, innehållet transkriberades utan att budskapet i meningarna förändrades (tabell 2). 
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Tabell 2. Exempel på hur analysarbetet gick till 

Meningsenhet Kondenserad mening Kod 

 

Kategori 

Man blir orolig i 

onödan, man vet inte 

vad som händer där 

inne 

Det var hemskt att 

sitta därute och inte 

få veta nåt 

Orolig, vet inte vad händer 

därinne 

 

 

Hemskt att inte få veta nåt 

 

Oro  

 

 

Ångest 

 

 

Oro och ångest 

Jättebra mottagande, 

de brydde sig om mig 

också 

Det är bra mottagande och 

personal brydde sig om 

närstående. 

 

Omhändertagande 

 

Bemötande 

 

 

Utifrån meningsenheter och kondenserade meningar identifierades ett passande kodord. De 23 

intervjuerna jämfördes med varandra för att se likheter och olikheter samt för att eventuellt 

justera kategorier och subkategorier. Validiteten av materialet har styrkts av att en kollega från en 

annan avdelning läst igenom de utskrivna texterna samt granskat kategorier och subkategorier. 

De kondenserade meningarna delades in i sex kategorier. 

 

Resultat 

Närståendes upplevelse av närvaro vid livsuppehållande behandling av anhörig  
Sex kategorier av närståendes upplevelser av att närvara under livsuppehållande behandling i 

akutrummet identifierades; närhet, trygghet, oro och ångest, frånvarande, bemötande och 

information.  

 

Närhet 

Alla informanter var väldigt tacksam över att de fått möjligheten att närvara i akutrummet då 

deras anhöriga inkom akut till akutmottagningen.  De upplevde inte att det var något negativt 

med närvaron, det blev mera konkret vad som hade hänt och någon tyckte att det ändå blev en 
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positiv upplevelse. Några blev förvånade över att bli erbjuden att få närvara, de trodde inte att det 

var brukligt. Allade tackade ja till erbjudandet. Informanterna tyckte att som närstående var det 

viktigt att vara nära sin kära i den akuta fasen av behandlingen och det var för de allra flesta 

självklart att få vara med. Många påpekar också att de hade stridit för sin närvaro om de blivit 

nekade. Ingen av dem har ångrat att de var med i akutrummet, tvärtom, de är väldigt nöjda över 

sitt beslut. De flesta hade velat följa med in i akutrummet på en gång och se att man gjorde något, 

oavsett vad det var och sedan gå ut. En del tyckte att de skulle ha fått vara därinne hela tiden och 

några tyckte att det var bra att gå in flera gånger, de ville själva bestämma. Några påpekade att 

det har hjälpt dem att bearbeta händelsen då de såg att alla gjorde allt som gick att göra.  

 

”…jag blev jätteglad, det var det bästa de gav mig att jag kunde vara hos 

honom…”(sambo, 53 år) 

 

          ”…jag kände mig helt frånvarande, men ångrar inte att jag var med…”(dotter, 57 år) 

 

”Det är mycket funderingar jag haft annars om jag inte fått vara med, man har funderat 

mindre över händelse förloppet för att man fick vara med” (mamma, 54 år) 

  

 ”…om hon skulle dö så har jag i alla fall varit bredvid henne och kunnat säga adjö, det 

känns oerhört viktigt att få vara med…”(pappa,40 år) 

 

Ett litet antal informanter gick bara med in i akutrummet, de hade inga tankar på att det skulle 

vara fel på något sätt, andra gjorde som de blev tillsagda, sitta ner i anhörigrummet en stund för 

att sedan gå in i akutrummet. De informanter som såg det som självklart att närvara i akutrummet 

var relationen mamma/pappa, för dem hade det varit otänkbart att vänta utanför. Flera närstående 

menade att de lovat varandra att dela glädje och sorg och då var det extra viktigt vid en situation 

som denna att få vara med under den akuta behandlingen. Informanterna kände att de verkligen 

var närvarande, att vara hos sin kära i ett svårt ögonblick var för de allra flesta självklart. Flertalet 

av informanterna tyckte att det kändes lugnt att få se vad som gjordes när de stod vid fotändan 

och såg händelseförloppet, då ville de bara tänka på att det skulle gå bra.  
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”...jag kunde säga att jag sett honom det blev mer verkligt skulle man kunna säga…” (sambo,  

50 år) 

 

”…jag hade gått in  i alla fall …” ”…jag hade inte kunnat sitta utanför då hade jag blivit  

fullkomligt tokig…”(pappa, 40 år) 

 

      ”…sa att jag ville vara med, jag ville se hur han såg ut…”(flickvän, 18 år) 

 

De flesta informanterna uttryckte en önskan att få gå nära och känna på sin anhöriga och tala om 

att man fanns men de visste inte om de fick gå fram till bårvagnen. Några blev tillsagda att gå 

fram och visa sin närvaro. Närstående upplevde närhet till sin anhörige, det var viktigt att kunna 

säga; ”Vi är här, vi älskar dig NN”, detta var särskilt viktigt för föräldrar, men var för den skull 

inte mindre viktigt för andra närstående. 

 

”han kände också att någon han kände fanns där” ” jag ville vara nära min kära, jag ville 

vara där om han vaknade”(sambo, 53 år) 

 

”…det kändes naturligt att vara där man ser vad som görs, man kan inte förebrå någon 

eller de gör så gott de kan” jag skulle inte kunna tänka mig att inte vara med i 

akutrummet…”(pappa,55 år) 

 

Trygghet 

Majoritet av informanterna tyckte att det var tryggt att få vara närvarande om ”det inte skulle gå 

vägen” hade de i alla fall fått möjlighet att få vara med till slutet och det var viktigt för alla. 

Informanterna upplevde det som en trygghet både för dem och den anhöriga. Möjligheten att gå 

ut ur akutrummet fanns där hela tiden om de hade känt sig illa till mods, det var deras eget beslut 

att gå ut, ingen annans. Tillfälle att se vad som sker, se vad som görs var viktigt för de flesta, inte 

att få det berättat för sig av läkare eller sjuksköterska/anhörigstöd. Flera tyckte det var tryggt att 

se om han/hon levde eller rörde sig, det var viktigt att få ögonkontakt och/eller ta på/smeka sin 

partner. De flesta informanterna tyckte att de redan var förberedda på hur de kan se ut i ett 

akutrum, de hade följt bland annat sjukhusserien ”Sjukhuset” från TV3, de kände till att det 
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kunde vara mycket personal inne i rummet och att det fanns många apparater därinne, det kändes 

som en trygghet då de tyckte att de var förberedda. Några antog att de bearbetat händelsen 

mycket lättare för att de fick vara med och se vad som gjordes, att personalen gjorde allt de 

kunde, var för alla förenat med trygghet.  

 

       ”…man  fick ju se allt det här som, precis som det var på TV…”(pappa, 40 år)  

 

      ”Det var ingen diskussion jag skulle bara med in så att NN kände sig trygg”(mamma, 40 år) 

 

      ”…de tyckte att det var obehagligt, men jag tänkte att nej det kan inte vara obehagligt för          

mig..(sambo, 50 år) 

 

      ”…att finnas med som stöd och trygghet och att man kan prata lite med dem..”(sonhustru,     

      58 år) 

 

”…det som har hänt kanske blir mycket större när man inte ser vad som sker…”(maka, 43 

år) 

 

  ”Det känns inte som om det har skrämt det känns mer som en trygghet att se vad som 

händer” (maka, 79 år) 

 

Många informanter upplevde trygghet och lugn då de själva kunde se vad som gjordes i det akuta 

skedet. De upplevde att de var delaktig i händelseförloppet av att vara närvarande. Det var också 

viktigt att inte lämna sin anhöriga ensam, man ville synas och finnas vid sin älskades sida. 

Informanterna menade att det var tryggt att se vad som gjordes. När personalen inte såg ut att 

vara orolig, då blev inte heller den närstående orolig. Informanterna upplevde att allt bara flöt på 

och att de beslut som togs var de rätta.  

 

       ”…det var inga konstigheter det bara flöt på” ”…alla jobbade, ja alla beslut de tog var 

precis som om det var ok för alla…”  (pappa, 55 år)   
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 ”när någon är så sjuk då vill man vara med” ”då såg han mig, jag såg i hans ögon att det 

var bra att jag var där” (maka, 79 år) 

 

 ”…kände att man var rädd att vara i vägen, det var nog mer att det var så mycket folk på en 

gång…”(sonhustru, 58 år) 

 

      ”…att se med egna ögon att han var ok att han var väl omhändertagen…” ”(dotter, 35 år) 

 

       ”jo man skulle vilja se honom i alla fall, det vill man”(maka, 76 år)   

 

”att vara med från början tycker jag absolut att man skall vara, det känns tryggt”(sambo, 

50 år) 

 

Oro och ångest 

Några informanter kände en oro och ångest när de anlände till akutmottagningen efter budskapet 

att deras anhörige förts in akut och de fick sitta ner en stund i anhörigrummet eller i väntrummet. 

Informanterna slussades in i anhörigrummet innan de fick gå in i akutrummet men för många 

blev det förknippat med oro och ångest, en tomhet då de inget visste, de blev insatt i ett rum och 

hade ingen aning om hur allvarligt tillståndet var för den anhöriga. Att vänta utanför var för 

många förknippat med oro innan de fick vetskap om hur den anhörigas tillstånd var, de 

närstående målade ofta upp en fantasibild av hur det kunde vara.  

 

Många informanter uttryckte oro över att få närvara, samtidigt som ingen efteråt ångrade sin 

närvaro. Några trodde att det var självklart att gå med in i akutrummet under den akuta 

behandlingen och alla som blivit intervjuade skulle absolut göra det igen om det skulle bli 

aktuellt. Flera informanter tyckte inte att personalen på akutmottagningen skall ta beslut att 

närstående inte skall närvara, de närstående måste få avgöra, det måste få bli deras eget val. 

Informanterna visste oftast vid inkomsten vad som hade hänt och hade då skapat en bild av hur 

sin anhörige kunde se ut eller hur det kanske kunde vara i akutrummet. Gemensamt för alla 

informanterna i denna studie var att de alla ville vara med i akutrummet redan från början. 
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Informanterna kände också oro över om deras anhörig inte såg någon närstående, hur den 

anhöriga skulle reagera.  

 

”…då behöver man inte oro sig så mycket, för jag tror att man oroar sig mycket i onödan  

om man sitter utanför…”(flickvän, 18 år)  

 

”Jag tyckte att det var bra att få kolla om han vaknat men det hade han ju inte, det  

trodde jag, tänkte att det kanske att det var en lite lugnande effekt att han liksom såg 

någon han kände” (flickväns mamma, 39 år) 

 

”Det kändes bra att ”scanna in” egen bild av situationen” ”skulle det hända att det var 

sista gången jag såg honom så vill man ha en bild av det” (maka, 43 år) 

 

”…framförallt  fick jag se att det inte var någon fara längre…”(maka, 79 år)  

 

”...  fick jag se att nu var det ingen fara längre, det ville jag själv se, inte få berättat för 

mig…” (f.d pojkvän, 25 år) 

 

”…det kändes i alla fall bättre att få vara med i akutrummet, vi såg ju vad de 

gjorde…”(mamma, 54 år) 

 

”Det var en lättnad att få vara med, man ville ju vara det genom att det var så dramatiskt, 

se vad som hände, det var jättebra”(mamma, 40 år) 

 

”… jag ville vara med NN hela tiden, jag ville inte lämna honom…” (maka, 80 år) 

 

Frånvaro 

De flesta informanterna fick vänta i anhörigrummet vid ankomsten till akutmottagning innan de 

blev erbjudna att få vara med i akutrummet. En del erbjöds att gå in i akutrummet efter några 

minuter andra fick vänta upp till tio minuter. Detta berodde troligtvis på omständigheterna i 
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akutrummet och hur akut tillståndet var för den anhörige samt den anhörigstödjare som fanns 

tillhands.  

 

Några framhöll att de hade varit med under hela händelseförloppet, från olycksplatsen/hemmet, 

under ambulanstransporten och till akutmottagningen. Varför kunde de inte få vara med hela 

vägen. De hade med egna ögon bevittnat ambulanspersonalens arbete med den anhörige. 

Informanterna upplevde att det kändes lite konstigt att inte få vara med hela tiden. Genomgående 

för alla var att det var bättre att se vad som gjordes än att sitta utanför och måla upp en fantasibild 

som sedan inte kom att stämma. Informanterna upplevde också att de fick saklig information om 

vad som skulle hända samt att de inte lämnades ensam. 

 

”…dom var jättesnälla alla fall, de månade om oss när vi satt själva…”(flickvän, 18 år)  

 

       ”När jag kom så fick jag vänta utanför, tio minuter en kvart, det kändes kymigt” (f.d 

pojkvän, 25 år) 

 

”…viktigt att närstående får vara med, förbjuda dem eller inte tillåta skulle vara 

fel…”(maka, 79 år) 

 

 ”Innan jag kom in höll jag på att bryta ihop, det gick bra när jag såg att han var vaken, 

men  att gå därifrån var jobbigt”(dotter, 35 år) 

 

         ”…det känns alltid jobbigare att sitta utanför…”(sonhustru, 58 år) 

 
Bemötande 

Informanterna har alla varit fokuserade på sin anhörige och gav inte så många synpunkter på 

personalens arbete. Informanterna uttryckte att personalen var professionell i bemötande av de 

närstående och i omhändertagandet av deras anhöriga.  

 

Två informanter gav synpunkter på personalens sätt att arbeta, de kommenterade personalens sätt 

att tala med varandra och att det tydligt syntes på kroppsspråket, att personalen var stressad. Att 
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personalen upplevdes stressad berodde inte på att det fanns en närstående i rummet utan att det 

fattades en Rubens blåsa (andningsballong) på barnbordet.  

 

”Det var lite vimsigt men narkosläkaren styrde med järnhand, så det kändes tryggt” 

(mamma, 40 år) 

 

” De sa ingenting men sättet de pratade på och agerade kunde jag se att de var stressade, 

det var ett antal systrar och läkare, men i stort var det bra” (sambo, 53 år) 

 

Informanterna var eniga om att de fått ett bra bemötande samt att det var värdefullt att ha 

anhörigstödjaren vid sin sida hela tiden. Anhörigstödjaren har haft stor betydelse för alla 

informanter både i akutrummet och under tiden i anhörigrummet, det var den person som gav 

mest och bäst information till de närstående. Några informanter tyckte att de kunde ha varit mer 

rakt på sak inne i anhörigrummet, inte försköna informationen som de gav.  

 

”… hon berättade men man ville ju se själv…” (maka, 80 år) 

”… anhörigstödet berättade hela tiden vad som gjordes, kanske det skulle varit 

tydligare…”(maka, 65 år) 

 

”… det var mycket folk därinne men jag blev nästan lättad, ja desto fler 

kockar….”(flickväns mamma, 39 år)  

 

En informant kommenterade att det klipptes upp kläder men förstod ändå att man gjorde det för 

att personalen måste, det skulle gå fort. Positivt var också att anhörigstödet mötte upp redan i 

ambulanshallen och tog sig an den närstående på en gång. De flesta kände sig väl omhändertagna 

i akutrummet, anhörigstödet berättade vad som gjordes, vilka personerna var som befann sig runt 

den anhörige. Det är viktigt för de närstående att de har psykologiskt stöd av en personal men 

även den känslomässiga och fysiska närheten är viktig, både i det akuta skedet och senare. 

 

” … var det nödvändigt så var det nödvändigt och jag litade på den expertis som var på 

plats att de visste vad de höll på med. Det var mycket professionellt…” (pappa, 40 år) 
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”… det här med att man kunde sitta, de kom in och gick, de var ju inte där hela tiden så att 

man var tvungen att mala…”, ”… de var jätte duktiga, jag är helt nöjd…”, , det var bra”de 

kollade upp mig  väldigt noga det kändes väldigt bra” …..”(flickväns mamma, 39 år)  

 

”man gör något och det som görs är professionellt”(sonhustru, 58 år)   

 

Information 

De flesta informanterna fick information om händelseförloppet i akutrummet. Anhörigstödjaren 

hjälpte till med praktiska saker och bjöd på kaffe, viktigt var också att de visat medmänsklighet 

och empati. Informanterna var alla mycket nöjda med den information de fick av anhörigstödjare. 

Flertalet av informanterna upplevde att informationen som gavs av läkaren under den 

livsuppehållande behandlingen var knapphändig om de fick någon information alls av 

behandlande läkare.  

 

Ett fåtal informanter uppgav att de fått fortlöpande information av läkaren under behandlingen. 

Anledningen till denna bristfälliga information av läkaren kan bero på att läkaren ej hade 

observerat att en närstående fanns i akutrummet. Avsaknad av information från behandlande 

läkare har inte haft någon negativ inverkan på närståendes upplevelser av behandlingen.  

Informanterna gav inte så mycket synpunkter på den information som gavs de var alla helt 

fokuserade på upplevelsen av att närvara i akutrummet. 

 

”Akutmottagningen blev ju nästan dadda, det blev liksom för mycket 

beskyddande…”(flickvän, 18 år) 

 

”Anhörigsköterskan är en väldigt viktig person tycker jag, hon skall ha en eloge”, ”…fick 

ingen information av läkaren, men de var ju fokuserade på patienten det tycker jag i min 

värld är bäst…”  (mamma, 54 år) 

  

”…det var jättebra med det här anhörigstödet, hon berättade hela tiden vad som hände, 

hon förklarade vilka alla andra var, jag tyckte det var jättebra…” (pappa, 55 år)  
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”…dom pratade mycket så här är det, nu har vi gjort det här, .det var jätteskönt…”(sambo, 

50 år) 

 

”Anhörigsköterska tog emot i ambulansen redan, hon pratade med oss hela tiden och 

berättade vad som skulle hända” (flickväns mamma, 39 år) 

 

Diskussion 
Resultatet av studien visar att vara närvarande hade stor känslomässig betydelse för de 

närstående. Oavsett vad deras anhörige utsattes för under behandlingen upplevdes den positiv, 

man såg att personalen gjorde allt de kunde och att personalen visste vad de skulle göra.  

Närstående till barn och ungdom såg det som en självklarhet att vara med i akutrummet medan 

den något äldre generationen gärna ville vara med men trodde inte att det var möjligt. Studien 

visar också att det har stor betydelse att de närstående har personal vid sin sida under 

livsuppehållande behandling av anhörig. Denna studie avslöjar att närstående stödjer 

valmöjligheten att få närvara under livsuppehållande behandling av anhörig och att personalen 

bör se till närståendes behov. 

  

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie grundar sig på 23 intervjuer som gjordes på telefon med närstående 

under en period på fyra och en halv månad. Studien tyder på att det är viktigt för närstående att 

erbjudas att närvara i akutrummet under livsuppehållande behandling av akut svårt sjuk anhörig.  

 

Positiv upplevelse 

Informanterna ville själva avgöra om de klarade av att närvara i det akuta skedet av 

behandlingen, om det var otäckt eller inte, de tyckte inte personalen skulle ta det beslutet även 

om det säkert gjordes med omtanke. Informanterna beskrev ofta i denna studie vikten av att se 

vad som gjordes och att själva få uppleva vad som skedde, inte få det berättat, alla ville de ha 

egen bild av händelsen. De hade med egna ögon sett att alla gjorde vad de kunde för den anhöriga 

och det var viktigt för informanterna. Liknande resultat framkom i studier av  Brandy, (2002); 
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Duran et al. (2007); Eichhorn et al. (2001) och Holzhauser et al. (2006). Informanterna i dessa 

studier uttryckte sig på samma sätt, att det var lättare att se vad som gjordes än att anta vad som 

gjordes.  

 

Vad informanterna kom ihåg av den livsuppehållande behandlingen i denna studie var 

händelseförloppet och hur snabbt allting gjordes för den anhöriga. Alla informanter tyckte det var 

positivt att se med egna ögon vad som gjordes, någon påpekade att de hade kunnat gå ut om det 

blev otäckt. Det som upplevdes som viktigast var att de blev erbjudna och fick vara med. Några 

uttryckte sig som att de gärna ville vara med men de vågade inte fråga, de blev därför glada då 

frågan ställdes. Holzhausers et al. (2006) och Morse & Pooler (2002) visade i sina studier att det 

var viktigt med närståendes närvaro under livsuppehållande behandling. De påpekar också att ett 

samspel mellan sjuksköterskan och den närstående är mycket viktigt. Kommentarer från de 

familjer som deltog i deras studie var ”jag föredrog att närvara”, ”jag var rädd att vara i vägen” 

”det är mitt personliga val”.  Att närstående vill vara närvarande bara de blir erbjudna visar även 

Meyers et al (1998) i sin studie. Detta överensstämmer även med resultatet i denna studie. 

 

Befolkningen tittar på TV i dagens samhälle och många tycker om att titta på sjukhusserier, det i 

sin tur har den bieffekten att man blir oplanerat förberedd inför situationer där någon anhörig 

råkar ut för akutsjukdom/skada och där livsuppehållande behandling är nödvändig. Flertalet 

informanter i denna studie tyckte att de kände igen miljön och apparater i akutrummet, de kände 

även till att de kunde se på ”skärmen”(övervakningsskåpet). Informanterna berättade att de hade 

sett TV serien ”Sjukhuset”, de visste redan innan de kom in i akutrummet, hur det skulle se ut, de  

kände igen sig och de tyckte att de var förberedda.  Samma slutsats kom Margo (2005) fram till i 

sin studie, att befolkningen ser sjukhusserier på TV och därmed också är mer förberedda på och 

vana vid situationer då en anhörig drabbas av akut sjukdom eller skada.  

 

Det framkom i denna studie att informanterna vill beredas möjlighet, med anhörigstöd, att finnas 

med vid den anhöriges sida. Alla närstående behöver ges tillträde till akutrummet oavsett vilken 

typ av trauma det är, om det är väntat eller oväntat. Att ge närstående tillåtelse att närvara under 

livsuppehållande behandling styrks av flera studier (Margo, 2005; Moreland, 2005; Morse & 

Pooler, 2002). Många informanter i denna studie ansåg att de skulle uppmuntras mer av 
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personalen att gå fram till sin anhörig, ta på dem, klappa dem och att prata med dem. De fann 

tillfredställelse med att vara fysiskt nära sin kära. Att känna samhörigheten och bara finnas där 

var viktigt för alla informanter. Några upplevde också att deras närvaro hade en lugnande effekt 

på den anhörige, att de var fysiskt närvarande, att de fanns vid den sjukas sida var en viktig 

faktor. Flera studier (Duran et al.2007; Maurice, 2002; Morse & Pooler, 2002) stödjer dessa 

synpunkter, att det är viktigt för anhöriga att ta på, visa sin närvaro för att ge trygghet till den 

anhörige. Det framkom även i deras studier att de närstående endast tog i de anhöriga om de gavs 

tillåtelse. Samma synpunkter framkom även i denna studie, att informanterna bara gick  fram till 

den anhöriga om de blev uppmanade, de visste inte om de fick eller vågade gå fram utan att ha 

fått tillåtelse. Det framkom även att den fysiska och psykiska närvaron var viktig för den 

närstående vid bearbetning av den aktuella händelsen, det var lättare att förstå och att acceptera 

vad som hänt. 

  

Eichhorn et al.(2001) visar också i sin studie att det är viktigt även för den anhörige att kunna få 

ögonkontakt med närstående och känna samhörighet och det var viktigt för båda parter. Studien 

visade också att det har betydelse även för patienten att de närstående finns med från början, det 

är en trygghet för den vakna patienten att se någon de känner. 

 Flera informanter i denna studie berättade också att de tyckte sig uppleva samma sak, om den 

anhörige blev orolig och närstående pratade till dem så blev de lugna. En del påpekade att de 

kände samhörighet med sin kära av att närvara, de kunde se i sin anhörigs ögon att det var bra att 

de fanns vid deras sida  

 

Informanterna i denna studie upplevde en stor tacksamhet över att de fick närvara, några blev 

förvånade när de fick frågan men blev efteråt övertygad om att det absolut var det enda rätta och 

att ingenting skulle stoppa dem om det blev aktuellt igen. De uttryckte att om de delar allt i det 

vardagliga livet, så skall det även göras i svåra stunder. Dessa aspekter påtalar även Boyd (2000) 

och Duran et al. (2007), även de menar att det har stor betydelse för närstående att få närvara 

under återupplivning. De anser att mycket bra argument måste till för att neka närstående att vara 

vid sin älskades sida under dessa omständigheter  
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De flesta informanterna i denna studie kommenterade inte personalens sätt att arbeta mer än att 

de var eniga om att alla gjorde vad de kunde och att det hade stor betydelse att ha en 

personal/anhörigstödjare vid sin sida, det var en trygghet. Informanterna upplevde i denna studie 

att personalen var väldigt professionella.  De fick svar på sina frågor och det fanns någon där som 

hela tiden informerade om vad som skulle hända.  Några informanter i denna studie uppgav att de 

gärna hade suttit på en stol och bara tittat, huvudsaken var att de fanns bredvid den anhöriga. 

Anhörigstödet ingav trygghet i akutrummet och var en orsak till att de flesta av informanterna 

inte kände skräck eller rädsla under den livsuppehållande behandlingen. Flera studier (Eichhorn 

et.al., 2001; Holzhauser et.al., 2006; Redley & Hood, 1996) understryker att det är viktigt att 

personal stödjer de anhöriga vid deras närvaro under den livsuppehållande behandlingen samt att 

det har stor betydelse att riktlinjer finns på akutmottagningen som ett stöd för personalen. 

Liknande resultat framkom även i studier av Maurice (2002) och Morse & Pooler (2002). De har  

i sin studie även förslag på riktlinjer som skulle underlätta för personalen som finns vid den 

närståendes sida. De visar också på att om de anhöriga själva vill närvara, så är de också redo för 

att vara det. Informanterna i denna studie visade att de var redo att närvara, men de ville själva 

bestämma. Samtidigt var det för de flesta informanter mycket viktigt att ha en anhörigstödjare vid 

sin sida i akutrummet.  

 

Negativ upplevelse 

Alla informanterna i denna studie upplevde oro och ångest vid ankomsten till akutmottagningen 

och i många fall visste de inte vad som hänt.  När akut sjukdom eller trauma sker så har de flesta 

närstående ej närvarat vid den akuta händelsen. När de närstående senare anländer till 

akutmottagningen har de målat upp en bild av vad de tror har hänt och hur den anhörige mår och 

att i denna situation bli ombedd att sitta ner i anhörigrummet och vänta var för de flesta 

förknippat med stor oro och ångest.  Gemensamt för alla informanter var att de ville se med egna 

ögon se sin anhörige redan från början. Studier av Axelsson et al.(2005) och Margo (2005) visar 

hur viktigt det är för närstående att vid ankomsten till akutmottagningen genast få ta del av hur 

den anhörige mår. Deras studier tyder även på att de närstående kan få posttraumatisk 

stressyndrom (PTSD) i framtiden om de inte kan ges möjlighet att se hur tillståndet för den 

anhöriga är och få information om det som hänt.  
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Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur närstående upplevde det att få vara närvarande under 

återupplivning. Författaren genomförde alla 23 telefon intervjuer och upplevde vid samtalen att 

informanterna var mycket säkra på sin uppfattning av att de skall få närvara under 

livsuppehållande behandling av anhörig. Intervjuerna skedde huvudsakligen på kvällstid då det 

visade sig att det var svårt att nå informanterna dagtid. 

 

Författaren började alla intervjuer med att fråga hur det stod till med den anhörige och i de fall 

där den anhörige hade avlidit, ställdes samma fråga till den närstående.  Detta förfarande var 

enligt författaren mycket viktigt, det blev mycket lättare att få informanterna att berätta om sin 

upplevelse. Författaren hade innan intervjun läst journalen för den aktuella anhöriga, endast i 

syfte att vara förberedd på att svara på frågor som den närstående eventuellt hade. Författaren 

hade inga svårigheter att komma i kontakt med de aktuella informanterna. Några informanter 

kontaktade författaren för att meddela att de inte skulle vara hemma den veckan/dagen då de 

skulle bli uppringda, de ville avtala en annan tid och dag.  

 

När författaren ringde upp de närstående visade det sig att de hade väntat på detta samtal. Denna 

studie har inte kunnat göras som enkät som författaren ser det, viktig information hade troligen 

försvunnit. De närstående hade väldigt lätt för att berätta om sin upplevelse under intervjun och 

många tyckte att de fick en andra chans att bearbeta händelsen. En nackdel med att göra 

telefonintervjuer var kanske att författaren inte kunde se ansiktsuttryck på informanten. Det är 

troligtvis lättare att kommunicera om känsliga saker då man är fysiskt närvarande med den andra 

personen och att se den man pratar med enligt författarens uppfattning. En annan svårighet, som 

författaren ser det, är att det kan vara svårt att återspegla deltagarnas alla svar och känslor.  

 

Författaren har valt att redovisa vad informanterna uttryckt som citat för att bättre kunna återge 

deras synpunkter och känslor. Efter det att hälften av informanterna intervjuats framkom inget 

nytt vid samtalen som tillförde mer tyngd till trovärdigheten av resultatet. Författaren upplevde 

att samtliga informanter var måna om att uttrycka sina känslor och tankar så exakt som möjligt då 

alla tyckte att syftet med undersökningen var mycket betydelsefullt. Trovärdigheten i studien 

styrks av att tidigare studier framkommit till liknande resultat. Trovärdigheten kan anses 
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ytterligare styrkt då även en erfaren kollega deltog i kategoriseringen av insamlad data.  

Informanterna är en representativ grupp både vad gäller relation och ålder. Det är fler kvinnor än 

män som varit informanter i studien vilket tolkas av författaren som att män oftare råkar ut för 

hjärtstopp och trauma än kvinnor. 

 

Framtida forskning 

Fortsatta studier i ämnet närståendes närvaro under livsuppehållande behandling ses av 

författaren som viktigt. Det finns ingen studie i Sverige som baseras på intervjuer med närstående 

vad författaren kunnat finna. Det är därför av stort intresse att under ett år samla material till en 

större studie i ämnet närståendes upplevelse av närvaro under återupplivning. Författaren ser det 

som viktigt ur ett omvårdnadsperspektiv för de närstående och deras anhöriga att fortsatta studier 

i ämnet görs. En annan viktig fråga är att undersöka hur personalen upplever det att ha närstående 

i akutrummet.  

 

Implikation för omvårdnad  
Resultatet har stor betydelse för det fortsatta omhändertagandet av närstående till svårt sjuka 

anhöriga som utsätts för livsuppehållande behandling i akutrummet. Då resultatet tyder på att 

närstående vill få möjlighet att vara med i akutrummet skall alla beredas den möjligheten. Det 

skall inte ha någon betydelse för närstående vem eller vilken i personalen som tar emot dem eller 

vilken åsikt den/de har. Alla bör ges samma omvårdnad och målet är att se patient och närstående 

ur ett helhetsperspektiv. 

 

Personalen bör bli mer lyhörd för den närståendes behov och öppna diskussioner i hela 

personalgruppen ses som en viktig faktor. Tvärprofessionella diskussioner där närståendes behov 

lyfts fram och där fördelar och nackdelar diskuteras. Den närstående bör som regel redan direkt 

vid ankomsten erbjudas tillträde till akutrummet för att själv skapa sig en uppfattning av vad som 

händer och sker med deras anhörige. Därefter kan närstående slussas ut till anhörigrummet 

tillsammans med en anhörigstödjare för att samla sig och få information om vad de har sett. Det 

är viktigt  att ge information om att de kan/får gå in till den anhöriga igen. Detta är en viktig fråga 

både för närstående och anhöriga men även för personalen.  
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Slutsats   
Denna studie tyder på samma resultat som flera internationella studier visat, att det är viktigt för 

närstående att få vara närvarande i akutrummet under livsuppehållande behandling av anhörig. 

Viljan att närvara är lika stor hos de närstående oavsett om det gäller barn eller vuxna. Skillnaden 

som visat sig i denna studie är att mamma/pappa följer med in i akutrummet och att det anses 

självklart, medan make/make, annan närstående vill vara med, men frågar inte om att få närvara. 

Närvaron har betydelse för de närstående men även för den anhöriga i dessa situationer. Flera 

närstående har beskrivit att det haft betydelse för deras anhöriga att de närvarat. Det har 

beskrivits som ögonkontakt och även fysisk kontakt, en känsla av samförstånd har beskrivits. En 

viktig synpunkt för informanterna var trygghet, att se vad som gjordes och slippa oroa sig över att 

inget veta. De närstående önskade själva bestämma om de ville närvara i akutrummet. 

 

Ett respektfullt bemötande och att tillvarata både patient och närståendes behov är mycket 

betydelsefullt vid akuta och traumatiska händelser. Personalens egen uppfattning bör inte styra. 

Alla bör tillfrågas om de vill närvara. Det är viktigt att även se till de närståendes behov. En 

annan viktig synpunkt som framkommit i denna studie är att de närstående bör ges möjlighet att 

gå in till den anhöriga direkt då de anländer till akutmottagningen. Enligt författarens uppfattning 

bör de närstående ges möjlighet att närvara under livsuppehållande behandling av anhörig direkt 

vid ankomsten till akutmottagningen och därefter sitta ner i anhörigrummet med en 

anhörigstödjare. De närstående har då fått en uppfattning av hur allvarlig situationen är, de 

behöver inte låta fantasin ta över. Det är angeläget att enighet skapas i personalgruppen samt att 

riktlinjer tas fram när det gäller närståendes närvaro i akutrummet, det har omvårdnadsmässigt 

stor betydelse både för närstående och deras anhöriga.  Detta behöver diskuteras mycket mera i 

hela personalgruppen än vad som görs idag.  
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    Bilaga 1 

 
 
Riktlinjer för anhörigstödjaren inför närståendes närvaro i akutrummet 
 
 
Närstående tas omhand enligt de riktlinjer som redan finns på akutmottagningen. 
Anhörigstödjaren medföljer anhörig till anhörigrummet. Sitt ner en stund i 
anhörigrummet, låt den anhörige bestämma över tiden.  
Erbjud familjemedlem att de får vara närvarande under de livsuppehållande åtgärder 
som utförs på patienten i akutrummet. Endast en familjemedlem vid varje tillfälle (om 
det finns flera anhöriga som vill närvara). 
 
 
 

• Prata med anhörig innan de går in i rummet. Informera om vad som sker och 
hur det kan se ut i akutrummet 

 
• Informera att de får närvara med korta intervaller( 2-3min) men att de har 

möjlighet att gå in flera gånger.  
 

 
• Informera anhörig om att behandlingen kan komma att avbrytas och att det är 

den medicinskt ansvarige läkaren som fattar detta beslut 
 
• Informera teamet att anhörig kommer att närvara  

 
• Teamet (läkare/sjuksköterska) kan ej neka närstående att vara närvarande 

 
 
• Stå med den anhörige hela tiden och informera om de olika åtgärder som vidtas 
 
• Om den anhörige inte mår bra, led ut den anhörige med bestämd hand tillbaka 

till anhörigrummet 
 

• Gå tillbaka till anhörigrummet låt den anhörige ställa frågor 
 
 
 
I övrigt följer anhörigstödjaren de riktlinjer som redan finns för anhörigstöd på 
akutmottagningen  
   
 
 
 



 

 
 
 
Minnesanteckningar anhörigstudien   Bilaga 2
   

NR Stödperson:   dat 
 
Patient: 
 
Anhörig: 
 
Adress:          Postadress: 
 
Telefon:    mobil 
 
Vad har hänt?       Hjärtstopp  trauma     inläggning.............övrigt..........  
 

Närvarat akutrum  1  2  3  4  5 ggr                 Avböjt närvaro   
 
 
 
Ingår inte i studien/erbjuds inte närvara pga   (språksvårighet) (minderårig) (annat) 
 
  
(annat………………………………………………………………………………..) 
 
RINGA IN DET ALTERNATIV SOM PASSAR ! 
 

Viktig information ; 
 
 
 
 
 
 
Tack för din hjälp! Birgitta E 
 ankn 14589,   mail birgitta.gustafsson.ekbom@lul.se 
 

mailto:birgitta.gustafsson.ekbom@lul.se


 
 
 

 

             Bilaga 3 
 
 
 
 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Enheten för vårdvetenskap 

 
Till Dig som erbjöds att vara närvarande i akutrummet under 
livsuppehållande behandling av anhörig 
 
Jag arbetar som klinisk adjunkt på akutmottagningen, Akademiska sjukhuset och 
skall under våren skriva min magisteruppsats i ämnet ”Närståendes upplevelse 
vid  närvaro i akutrummet i samband med livsuppehållande behandling av  
anhörig”.  
 
 Tidigare studier har visat att bearbetningen av händelsen underlättas på olika 
sätt när närstående ges tillträde till att närvara i akutrummet under 
livsuppehållande behandling av nära anhörig. Anhöriga med erfarenhet av dessa 
omständigheter har uttryckt att ”om det hände igen, skulle de återigen vilja vara 
närvarande! Ökad kunskap hos vårdpersonal om reaktioner hos den anhöriga 
skulle kunna förbättra för både den närstående, patienten och vårdpersonal. 
Studien har därför stor betydelse 
 
Du blev erbjuden att närvara i akutrummet vid Akademiska sjukhusets 
akutmottagning för ett par veckor sedan. Med anledning av detta vill jag ställa 
några frågor till dig per telefon, det tar ungefär ca 30 minuter. Du kommer att bli 
uppringd av mig inom två veckor och det är frivilligt att svara på mina frågor. 
Svaren behandlas konfidentiellt.  
 
Om Du har frågor när det gäller studien kan du kontakta mig. 
 
Vänligen    
Birgitta Ekbom   
Klinisk adjunkt, akutmottagningen   
Arbetet: 018-611 4589, bost: 018-366894                    
Mobil: 0702-51 59 69 
 



           

                  Bilaga 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Enheten för vårdvetenskap 

Frågeguide till familjemedlem vid telefonintervju 
 
Frågorna är en vägledning vid intervjun. Några frågor är hämtade ur Holzhauser, Finucane & 
De Vries(2006) 
 
 
Relation till anförvant Make/Maka           Ålder…………………………………… 
  Mamma/Pappa 
  Bror/Syster 
  Dotter/son               Annat…………………………………… 
 
 
1, Vad kände du när du blev erbjuden att vara med i akutrummet? 
 
2, Vad upplevde du när du var närvarande i akutrummet och din make/maka/mamma/pappa 
etc blev utsatt för livsuppehållande behandling? 
 
3, Vad minns du av den livsuppehållande behandlingen i akutrummet? 
 
4, Varför ville du vara med i akutrummet? 
 
5, Hur upplevde du personalens arbete under den livsuppehållande behandlingen? 
 
Ställs endast till de vars anhörig avled 
6, Tror du at det haft någon betydelse för din bearbetning av förlusten av din 
make/maka/mamma/pappa etc….. att du var närvarande i akutrummet? 
 
Ställs endast till de som avböjt! 
7, Vill du berätta varför du avböjde att närvara i akutrummet? 
 
 
Följdfrågor 
Hur menar du? Kan du förklara? Vill du berätta mer? Vad tänkte du? Kan du utveckla dina 
tankar/känslor? Hur tänker/tänkte du? 
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