
 

 

 

 

 
 
 
 
 

”Kan ni vara snälla att gå ut?” 
 
Sjuksköterskors attityder gentemot familjenärvaro i 
samband med HLR inom prehospital sjukvård. 
 
”Would you please go outside?” 
 
Nurses' attitudes concerning family presence during CPR 
in prehospital care. 

Författare: Theo Starkenberg och Viktor Gerdin  

 

 

 

 

 

 

 

VT 2017 

Examensarbete: Grundnivå 15hp   

Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap C, 

Självständigt arbete 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Mervyn Gifford, Universitetslektor, Örebro Universitet  

Examinator: Annica Kihlgren, Professor, Örebro Universitet 



 

 

Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Den prehospitala sjukvården har utvecklats i rask takt sedan början av 1900-talet. Det tillhör 
vardagen att sjuksköterskor inom ambulanssjukvården behöver utöva HLR och det är vanligt 
förekommande att patientens familj då är närvarande. Att samtidigt som avancerad sjukvård 
bedrivs även inkludera familjemedlemmar ställer höga krav på sjuksköterskan. Trots det 
saknas forskning om svenska sjuksköterskors attityder gentemot familjenärvaro vid HLR 
inom prehospital sjukvård.   
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot familjenärvaro i 
samband med HLR inom prehospital sjukvård. 
Metod 
En kvantitativ enkätstudie med deskriptiv design genomfördes.  
Resultat 
Av de 72 sjuksköterskor som tillfrågades besvarade 28 stycken enkäten. Deltagarna i studien 
var mellan 20-70 år och hade tjänstgjort mellan 0-40 år. Majoriteten ansåg att det är en 
rättighet för familjemedlemmar att tillåtas närvara vid HLR. 22 stycken var trygga med att 
förmedla stöd till dem. Gällande om deltagarna ansåg sig fått tillräckligt med utbildning i 
området var åsikterna delade.  
Slutsats 
Deltagarna var i stor utsträckning positiva till familjenärvaro vid HLR. En del ansåg att det 
kunde påverka kommunikationen vårdpersonalen sinsemellan. Att ungefär hälften av 
deltagarna ansåg sig inte fått tillräcklig utbildning i området kan vara aktuellt för vidare 
forskning, likaså familjmedlemmars perspektiv på situationen.    
Nyckelord 
Attityder, Familjenärvaro, Hjärt-lungräddning, Prehospital sjukvård, Sjuksköterskor  
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Inledning 

I akuta situationer ställs stora krav på sjuksköterskan, inte enbart gällande behandling utan 
även i bemötandet av familjemedlemmar som är i den sjukes närhet. Situationer där hjärt-
lungräddning (HLR) utövas och där familjemedlemmar är närvarande är en sådan händelse. 
Än mer komplicerat blir det när utövandet av HLR sker inom den prehospitala sjukvården där 
personalresurserna är mer begränsade. Ett intresse har därför växt fram gällande att undersöka 
sjuksköterskors attityder till att patientens familj närvarar när HLR utövas inom prehospital 
sjukvård.  
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1. Bakgrund 
1.1 Prehospital sjukvård 
Prehospital sjukvård, även kallad ambulanssjukvård, har sedan millennieskiftet både 
förändrats och utvecklats i rask takt. Från att tidigare enbart tjänstgjort som ett 
transportsystem utförs nu avancerade medicinska åtgärder i den prehospitala miljön 
(Svensson & Suserud, 2009). I vården, som initialt ofta genomförs i patientens hem, har även 
det vårdvetenskapliga perspektivet en avgörande plats för att kunna ge den omvårdnad 
patienten är i behov utav (Nyström & Herlitz, 2009). 
 
I Sverige har ambulanser brukats civilt sedan början på 1900-talet, men till en början enbart 
som ett transportmedel. Det var först på slutet av 60-talet som ambulanser blev sjukvårdens 
ansvar. Sedan dess har en kompetensutveckling skett från anställda sjukvårdare till 
undersköterskor och vidare så att det idag är krav på minst en specialistutbildad sjuksköterska 
i varje ambulans. Det är lagstadgat (SOSFS, 2009:10) att enbart sjuksköterskor får hantera 
läkemedel inom prehospital sjukvård. De flesta landstingen har vidareutbildningen som krav 
för fast anställning. Det med tanke på det stora ansvarsområde samt självständiga arbete som 
yrkesrollen innebär (Suserud & Rådestad, 2009).  
 

1.2 Vårdkultur inom prehospital sjukvård    

Olika vårdenheter präglas av sina egna unika vårdkulturer. Vårdkulturen visar sig i form av 
normer och värderingar, vilket ofta blir påtagligt för såväl personal som patienter och deras 
familjer. Den avgör med andra ord vilken stämning som råder på den aktuella arbetsplatsen 
och präglar då även vården som förmedlas på avdelningen (Ternestedt & Norberg, 2014). 
Inom prehospital sjukvård är vårdkultur ett viktigt begrepp. Hos de anställda är exempelvis 
den stöttande mentaliteten kollegor sinsemellan av stor vikt. Arbetskamraterna har en 
avgörande roll gällande stöttning av den enskilde anställde i att kunna hantera arbetsrelaterade 
påfrestningar (Jonsson, 2009). 
 

1.3 Hjärtstopp 
Hjärt-kärlsjukdom är ett stort hälsoproblem i Sverige och i världen, och utgör därav en stor 
andel av patienternas sjukdomstillstånd inom den prehospitala sjukvården. Över 35 000 
svenskar drabbas årligen av hjärt-kärlsjukdom och cirka 12% av befolkningen har någon form 
av hjärt-kärlproblematik, majoriteten av de drabbade är män (Strömberg, 2014). Två 
tredjedelar av de dödsfall i Sverige som orsakas till följd av hjärtsjukdomar sker utanför 
sjukhusen och majoriteten utav dem till följd av ett hjärtstopp (Hollenberg, Engdahl, 
Axelsson & Bremer, 2009).  
 
I Sverige sker årligen ungefär 15 000 hjärtstopp utanför sjukhus. Orsaken är i de flesta fall 
kammarflimmer eller ventrikelflimmer (Wikström, 2012). Nationellt har andelen överlevande 
i en sådan situation legat tämligen konstant kring 5% de senaste åren. Avgörande faktorer för 
överlevnad är både tiden tills att hjärt-lungräddning (HLR) initieras samt tiden till att 
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defibrillering ges. Mortaliteten för patienter med hjärtstopp ökar med 5-10% för varje minut 
som går utan att HLR eller defibrillering påbörjats (Hollenberg et al., 2009).  

1.3.1 Hjärt-lungräddning som behandling vid hjärtstopp 
HLR är ett tillvägagångssätt för att bevara blodcirkulation hos en patient med hjärtstopp. 
Cirkulationen upprätthålls med hjälp av kraftiga bröstkompressioner och blodet syresätts 
genom försiktiga inblåsningar via patientens mun/näsa. Bröstkompressionerna och 
inblåsningarna bör ske växelvis med 30 bröstkompressioner, 2 inblåsningar och 
bröstkompressioner på nytt för att sedan fortsätta så medan behandlingen fortskrider (Svenska 
rådet för hjärt-lungräddning, 2016).  
 
I Sverige sker utbildning i hjärt-lungräddning på olika nivåer. Att enbart utföra kompressioner 
och inblåsningar hör till den basala HLR som civila personer kan utföra utan ytterligare 
kompetens. Vidare finns specifika HLR riktlinjer för sjukvårdspersonal så som S-, B- och A-
HLR, där den sistnämnda brukas inom prehospital sjukvård. Vid genomförande av A-HLR 
ges syrgasbehandling, specifik läkemedelsdistribuering samt defibrillering utöver 
kompressioner (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2016).  
 

1.4 Att vara familj till patienter i en akutsituation 
I samband med att en människa drabbas av sjukdom och ohälsa finns det oftast en eller flera 
familjemedlemmar som berörs av situationen. De kan i en sådan situation uppleva känslor 
som meningsfullhet, gemenskap, tillit och hopp men även maktlöshet, utsatthet och sorg. Ofta 
präglas upplevelsen av emotionell stress vilket tar sig uttryck i form av skuld och vrede. Varje 
situation och patient är unik vilket även gör upplevelsen som familjemedlem unik i varje 
enskilt fall. Trots det finns det basala inslag och behov i rollen som närstående såsom 
stödfunktion samt information och kommunikation med omgivningen, personalen och med 
patienten själv (Bremer, 2009). 

1.4.1 Begreppet Familj 

Att definiera vad en familj är har idag blivit mer komplext. Idag är kärnfamiljen bestående av 
mamma, pappa och barn inte längre en självklar beskrivning. Istället har till exempel 
enföräldersfamiljer, samkönade familjer och sambofamiljer blivit vanliga konstellationer 
(Benzein, Hagberg, & Saveman, 2014). Familjen formas även av faktorer som kultur, etnicitet 
och religion. Den kan se olika ut om personen är gammal eller ung och relationerna kan vara 
olika djupa. (Ternestedt et al., 2014).  
 

Benämningarna familjemedlem, anhörig och närstående och är vanligt förekommande inom 
omvårdnadsforskningen och används för att beskriva personer i en familj. Familjemedlem är 
ofta kopplat till en relation via blodsband, samboförhållande eller äktenskap, begreppet 
anhörig likaså. Närstående är bredare i sin definition och beskriver en persons sociala 
nätverk, till exempel kollegor eller vänner, människor som personen uppfattar sig ha en nära 
relation till (Benzein et al., 2014). I samtliga delar av arbetet kommer därför begreppet 
familjemedlem att användas.  
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1.4.2 Familjens roll - ett historiskt perspektiv 

Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012) beskriver tre tidsepoker gällande synen 
på döden och belyser då även familjens roll för patienten under samma historiska utveckling. 
Den första epoken som benämns döden som en religiös händelse, visar på en traditionell 
bortgång. I samband med döden var prästen huvudperson och patientens familj och hem 
utgjorde den centrala omgivningen. I samband med industrialismen började döden mer ses 
som en medicinsk angelägenhet. Läkaren fick då huvudrollen och familjens roll försköts 
(ibid.). Även hos sjuksköterskorna var det medicinska fokuset centralt under större delen av 
1900-talet och begreppet patientcentrerad omvårdnad uppkom (Benzein et al., 2014). Om 
döden var oundviklig ansågs det som ett misslyckande, den döende blev då isolerad och 
omgavs av tystnad. Familjens medverkan vid och skapande av ritualer kring den döende 
minskade också (Ternestedt et al., 2012).  
 

Slutligen beskrivs det postmoderna förhållningssättet till döden, vilket till stor del präglar 
dagens samhälle. Synsättet är starkt influerat av individualism, patienten själv är den som 
bestämmer hur han/hon vill att vården ska utformas. Det finns väl utvecklade 
behandlingsmöjligheter vilket ger möjlighet att både förlänga livet och förbättra livskvalitén. 
Människor är mer avskärmade från döden och en avliden familjemedlem kan bli det första 
mötet med döden. Det gör det svårt för människor att veta hur och på vilket sätt de ska 
förhålla sig till den. Utvecklingen har även gjort att vårdandet och döden flyttat tillbaka och 
sker nu allt mer i hemmet vilket har bidragit till att den har blivit mer privat och en 
familjeangelägenhet (Ternestedt et al., 2012). Inom omvårdnadsvetenskapen uppkom det nu i 
början av 2000-talet ett nytt begrepp, personcentrerad omvårdnad, vilket skiftade fokus från 
patientens sjukdom till själva patienten som person. Det i sin tur ökade möjligheterna för 
familjemedlemmar att bli involverade i patientens omvårdnad (Benzein et al., 2014).  

1.4.3 Familjefokuserad omvårdnad och delaktighet 

Sedan det postmoderna förhållningssättets inträde har familjens resurser och möjligheter 
uppmärksammats på ett nytt sätt och börjat tillvaratas. Patienten är i behov av stöd samt 
förståelse och där utgör familjen ett naturligt sammanhang. I samband med utvecklingen har 
begreppet Familjefokuserad omvårdnad uppkommit. Det definieras som omvårdnad där 
familjen som helhet är i fokus och dialogen mellan sjuksköterskan och familjen är central. I 
det finns ingen hierarkisk ordning, det är en jämställd relation där familjens styrkor och 
resurser upptäcks och tillvaratas (Benzein et al., 2014).  
 

Att inkludera familjen i vården är en viktig del i att bedriva en personcentrerad vård, vilket är 
en av de mest centrala delarna inom omvårdnadsvetenskapen. Familjefokuserad omvårdnad 
bygger på antagandet om att ohälsa påverkar hela familjen och att familjen påverkar 
patienten. Vikten av familjens delaktighet är något som svenska sjuksköterskor anser är av 
stor betydelse i omvårdnaden (Benzein et al., 2014). Vidare är sjuksköterskans föreställningar 
kring familjen, om han eller hon uppfattar den som sund eller dysfunktionell, avgörande för 
hur det fortsatta bemötandet blir. Det påverkar ifall familjen kommer informeras och 
engageras i vården eller enbart placeras i en beroendeställning (Wright, Watson & Bell, 
2002). Information från sjuksköterskan leder till ökad insikt kring sjukdomen vilket i sig ofta 
ökar behovet att medverka och fatta beslut kring vård och behandling i dialog med 
vårdpersonal, vilket främjar delaktigheten i vården. Trots sjukvårdens medvetenhet om 
delaktighetens positiva effekter vittnar patienter och familjer om att deras önskan att delta i 
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beslut gällande behandling och vård förbisetts i mötet (Eldh, 2009). 
 

1.5 Familjenärvaro i samband med HLR 
Att familjemedlemmar ska ha möjlighet att närvara under pågående hjärt-lungräddning har 
länge varit en tudelad diskussion. 1982 beskrevs för första gången hur närstående fick 
medverka under återupplivningsförsök utfört av personal på Foote Hospital i USA. 
Familjemedlemmarna blev försedda med information och stöttning under händelseförloppet. 
Arbetssättet var framgångsrikt och började implementeras i allt större utsträckning, 
framförallt i USA och i Storbritannien (Hodge & Marshall, 2009). Forskning visar på fördelar 
med att familjemedlemmar närvarar vid återupplivningsförsök. De kan då bekräfta att allt som 
är möjligt har gjorts för patienten och de upplever ofta även en tillfredsställelse i att ha varit 
på plats (Leske, McAndrew & Brasel, 2013). Närvarandet kan underlätta sorgearbetet samt 
minska skuldkänslor (Grimby & Johansson, 2013). Enligt Benner, Hooper-Kyriakidis och 
Stannard (2011) önskar ofta familjen att allt fokus och all uppmärksamhet från 
vårdpersonalen riktas mot den kritiskt sjuke eller skadade istället för på övriga familjen. Trots 
påtagliga fördelar har familjens närvaro i många vårdsammanhang avsevärt begränsats i akuta 
och kritiska situationer. Det har hämmat sjuksköterskans och familjens interaktion och 
därmed även den familjefokuserade omvårdnaden. 
 
Att arbeta prehospitalt innebär ofta att personalen ställs inför andra utmaningar än inom 
sjukhusets väggar. Inslag som ogynnsamma arbetsställningar, arbete under ökad tidspress 
samt begränsad personaltillgång i situationer som vid HLR är både fysiskt och mentalt 
påfrestande för de anställda. Studier visar på hur en del ambulanspersonal i svåra situationer 
försöker avskärma sig från människors lidande samt prestationskrav för att kunna agera 
adekvat (Aasa & Wiitavaara, 2009). Att familjer är närvarande när sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård behöver utföra HLR är vanligt förekommande. I sådana lägen är det 
sjuksköterskans uppgift att fatta många etiska beslut för att värna om en värdig omvårdnad, 
både för patienten men också för dennes familj. Familjen är i behov av information om läget, 
ärliga svar gällande patientens tillstånd samt att få vara nära den sjuke (Bremer, 2009). En 
amerikansk studie (Compton et al., 2006) redovisade dock att majoriteten av deltagande 
ambulanspersonal ansåg det opassande att ha närstående på plats för att bevittna HLR. 
Flertalet kände sig obekväma av familjens närvaro och en del upplevde en hotfull känsla från 
närstående vilket påverkade deras utförande. Enligt Bremer (2009) saknas studier som 
undersöker sjuksköterskornas upplevelser och attityder av utförandet av HLR inom svensk 
prehospital sjukvård.  
 
Enligt Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (Svenska Läkaresällskapet, Svensk 
sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2013) bör närstående erbjudas 
möjligheten att närvara under pågående HLR, förutsatt att det inte hämmar 
återupplivningsförsöket. Familjen kan erbjudas möjligheten att föra patientens talan utan att 
behöva stå som ansvariga för de beslut som tas. Om patienten avlider är stöd från 
ambulanspersonalen av stor betydelse för närvarande familjemedlemmar.  
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1.6 Problemformulering 
Sjuksköterskan behöver agera snabbt och adekvat i samband med HLR inom prehospital 
sjukvård. Att samtidigt bemöta familjen är en ytterligare faktor som sjuksköterskan måste ta i 
beaktning och det råder delade meningar kring huruvida familjen ska inkluderas eller 
exkluderas vid utförandet. Svenska prehospitala sjuksköterskors attityder gentemot 
familjenärvaro i samband med HLR är fortsatt outforskat. För sjuksköterskor tillhörande 
ambulansavdelningar i Sverige är det en välbekant situation. Erfarenheterna är många och 
attityderna hos sjuksköterskorna kan ge ett bredare perspektiv kring att möta situationer likt 
den beskrivna.  
 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot familjenärvaro i 
samband med HLR inom prehospital sjukvård. 
 

2. Metod 
2.1 Design 
Studien avsåg att studera människors attityder vid en specifik tidpunkt och genomfördes 
därav som en prospektiv tvärsnittsstudie (Henricsson, 2012).  
Studien utfördes som en enkätstudie med beskrivande statistik.  
En enkät är ett strukturerat instrument lämpat för tvärsnittsstudier (Olsson & Sörensen, 2011).  
  
I studien användes begreppet familjemedlem för att beskriva personer i en patients närhet.  

2.2 Urval 
Studien använde sig av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att alla personer som finns i ett 
visst sammanhang tillfrågas om att delta i studien (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna 
var att deltagarna skulle vara fast anställda sjuksköterskor på Ambulansavdelningen vid 
Universitetssjukhuset i Örebro. Personer som ej var fast anställda eller inte var sjuksköterskor 
exkluderades.  
 

2.3 Datainsamling 
Studien använde sig utav en enkät bestående av fyra frågor och tio påståenden för 
datainsamling (bilaga 1). De fyra frågorna var demografiska (kön, ålder, antal år i tjänst och 
antal HLR utövade under det senaste året) medan de övriga tio var utformade som påståenden 
och utgick från studiens syfte. Frågeformuläret var hämtat från en enkät utformad av Sacred 
Heart Medical Center i Spokane, Washington (Balogh- Mitchell, 2012; bilaga 4). Den 
översattes och redigerades av forskarna. Ändringarna bestod i att ta bort andra påståendet i 
originalenkäten (bilaga 4), redigera påstående åtta (bilaga 1; bilaga 4) och lägga till ett 
påstående (påstående 10, bilaga 1), samt att ändra de demografiska frågorna. Ändringarna 
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gjordes för att öka lämplighet som frågeformulär för svensk prehospital sjukvård.  
 

Påståendena i enkäten besvarades med ställningstaganden graderade i utifrån en likertskala. 
Likertskala är en form av ordinalskala där deltagarna får ta ställning till olika påståenden och 
ange sitt svar på en flergradig skala (Kristensson, 2014). Därefter genomfördes en pilotstudie 
där två studiekamrater fick besvara enkäten och ge återkoppling både kring dess utformning 
samt sättet att besvara den på (som pdf-fil via mejl). Justering gjordes utifrån kritik gällande 
distribueringen. Studiekamraterna ansåg att enkäten borde besvaras i pappersformat. I 
samband med pilotstudien försåg avdelningschefen forskarna med mejladresser till samtliga 
fast anställda sjuksköterskor vid den aktuella avdelningen. Därefter mejlade forskarna 
samtliga fast anställda sjuksköterskor på Ambulansavdelningen med kortfattad information 
angående den kommande studien, vilken datainsamlingsmetod som skulle användas samt 
inbjudan till deltagande. Information om personuppgifter, förvaring av datamaterial och 
möjligheten att som deltagare dra sig ur studien närhelst önskat tillkännagavs senare i 
enkätens informationsbrev (bilaga 3). 
 
Enkätens informationsbrev (bilaga 3) förmedlades tillsammans med enkäten (bilaga 1) i ett 
kuvert och placerades på ett bord på avdelningen där studiedeltagarna tjänstgjorde. Efter att 
kuverten och svarsboxen placerats ut informerade forskarna de tillfrågade sjuksköterskorna 
via mail om studiens start samt om hur enkäten kunde besvaras. Sjuksköterskorna fick 
instruktioner om att ta ett kuvert, läsa informationsbladet, besvara enkäten, föra tillbaka 
enkäten i kuvertet, försegla kuvertet och slutligen lägga det i en låst svarsbox vars innehåll 
endast forskarna hade tillgång till. Frågeformulären fanns därefter tillgängliga att besvara 
mellan 31 januari till 6 februari 2017. En påminnelse skickades ut via mejl 3 februari.  
 

2.4 Bearbetning och analys 
All data matades in i form av statistik i ett Word Excel dokument. Varje svarsalternativ 
tilldelades en siffra (tabell 1, 2, 3; diagram 1). En grundtabell med varje enskild deltagares 
svar iordningställdes. Därefter skapades tabeller utifrån beräknade medianvärden för samtliga 
deltagare. Medianvärdena sammanställdes även i tabeller med utgångspunkt från de olika 
demografiska frågorna; kön, ålderskategorier, antal år i tjänst samt antal utövade HLR under 
det senaste årets. Även en tabell innehållande medianvärde för samtliga deltagares svar samt 
män respektive kvinnors svar utformades. Slutligen beräknades kvartiler (q) samt min- och 
maxvärde för respektive medianvärde.  
 

2.5 Forskningsetiska överväganden 
Initialt tillfrågades enhetschefen på ambulansavdelningen om möjligheten att genomföra en 
studie på avdelningen. Chefen gav ett muntligt medgivande men önskade skriftlig information 
kring studiens syfte och tillvägagångssätt. Därefter försågs densamme med ett 
informationsbrev (bilaga 2) innehållande information om studiens upplägg. Det signerades av 
forskarna, handledaren samt enhetschefen, efter den sistnämndes samråd med akutklinikens 
verksamhetschef (bilaga 2). Informationsbrevet vidarebefordrades till ansvarig 
ambulansläkare för dennes kännedom kring studien efter önskemål från enhetschefen.  
 

Efter godkännande från ledningsansvariga skickades ett mail till samtliga anställda på 
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ambulansavdelningen innehållande ett informationsbrev som beskrev studiens syfte samt 
tillvägagångssätt (bilaga 3). Studiedeltagarna informerades om att inga personuppgifter skulle 
tillkännages i enkäten samt att deltagarnas medverkan skulle behandlas konfidentiellt under 
hela studien. Att deltagarnas medverkan inte skulle komma att spridas till obehöriga och att 
materialet skulle förstöras efter genomförd studie blev även deltagarna informerade om 
(Kristensson, 2014). Studiedeltagarnas godkännande till att delta i studien förutsattes genom 
deras besvarande av enkäten. 
 

Enkäten som användes i studien var ursprungligen framtagen utav Sacred Heart Medical 
Center (SHMC) i Spokane, Washington för studien Is It Time for Family Presence During 
Resuscitation in the OR? (Balogh-Mitchell, C, 2012). Därav togs kontakt med studiens 
författare via mejl för tillåtelse att använda enkäten för den aktuella studien. Författaren, 
Cathy Balogh-Mitchell (MSN, RN, CNOR) godkände förfrågan via melj efter samråd med 
utbildningsansvarige vid SHMC, Cindy Fitzgerald (PhD, RN).  
 

3. Resultat 
72 fast anställda sjuksköterskor tillfrågade om att delta och 28 stycken besvarade enkäten, 
vilket gav en svarsfrekvens på 38,9%. Studiens resultat redovisas i form av beskrivande 
statistik kompletterat med tabeller och diagram (Kristensson, 2014) samt med utgångspunkt 
från de demografiska frågorna antal år i tjänst och antal HLR utövade under det senaste året.  
 

3.1 Demografi 

3.1.1 Könsfördelning 

Av deltagarna var nio kvinnor och 19 stycken (st) var män. I åldrarna 20–30 år var 
könsfördelningen tre kvinnor och två män, i åldrarna 31–40 år fyra kvinnor och sju män, 41–
50 år en kvinna och två män, 51–60 år inga kvinnor och sex män och 61–70 år en kvinna och 
två män.   

3.1.2 Ålder, antal år i tjänst samt antal HLR utövade under det senaste året 

Sjuksköterskorna i åldrarna 20–30 år (5 personer) hade i genomsnitt arbetat i 0–5 år och varit 
på ungefär 6–10 utryckningar där HLR hade utövats (en person svarade inte på antal utövade 
HLR under det senaste året). De som tillhörde ålderskategorin 31–40 år (11 personer) hade i 
genomsnitt arbetat i 6–10 år och utövat HLR 6–10 gånger under det senaste året.  
 

Sjuksköterskorna i åldrarna 41–50 år (3 personer) hade arbetat i genomsnitt 6–10 år och utfört 
HLR 2–5 gånger under det senaste året. De som var mellan 51–60 år (6 personer) hade utövat 
HLR 2–5 gånger (en person svarade ej på frågan) och arbetat i genomsnitt 21–30 år. Bland de 
i äldsta ålderskategorin, 61–70 år (3 personer), låg genomsnittet gällande antal år i tjänst på 
31–40 år och 2–5 HLR utövade under det senaste året.  
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3.1.3 Könsdemografi 

I genomsnitt var männen äldre och hade längre erfarenhet inom ambulanssjukvård än 
kvinnorna (tabell 4). Männens ålder var i genomsnitt 3 (md), vilket motsvarade 41–50 år och 
kvinnorna 2 (md), vilket motsvarade 31–40 år. Gällande Antal år i tjänst svarade männen i 
genomsnitt 3 (md), vilket motsvarade 11–20 år och kvinnorna 2 (md), 6–10 år.  
 

	 	  
1	 	=		 20-30	år	
2	 	=		 31-40	år	
3	 	=		 41-50	år	
4	 	=		 51-60	år	
5	 	=		 61-70	år	

 Män	 Kvinnor	

Ålder	 md	3	(q₁	2,	q₃	4)								
min	1	-	max	5	

md	2	(q₁	1,	q₃	2.5)								
min	1	-	max	5	

Antal	år	i	
tjänst	

md	3	(q₁	2,	q₃	4)								
min	1	-	max	5	

md	2	(q₁	1,	q₃	2)								
min	1	-	max	5	

Antal	HLR		 md	3	(q₁	3,	q₃	4)								
min	2	-	max	5	

md	3	(q₁	3,	q₃	3.5)								
min	3	-	max	4	

Påstående	1	 md	3	(q₁	2,	q₃	4)								
min	1	-	max	5	

md	3	(q₁	2,	q₃	4)							
min	2	-	max	4	

Påstående	2	 md	4	(q₁	3,	q₃	4)							
min	1	-	max	5	

md	4	(q₁	3.5,	q₃	4)							
min	3	-	max	4	

Påstående	3	 md	2	(q₁	2,	q₃	3)							
min	1	-	max	4	

md	2	(q₁	1.5,	q₃	3)					
min	1	-	max	3	

Påstående	4	 md	2	(q₁	1,	q₃	3)							
min	1	-	max		4	

md	2	(q₁	1,	q₃	3)							
min	1	-	max	3	

Påstående	5	 md	3	(q₁	2,	q₃	4)								
min	1	-	max	4	

md	3	(q₁	2,	q₃	4)							
min	1	-	max	4	

Påstående	6	 md	3	(q₁	3,	q₃	4)							
min	3	-	max	4	

md	3	(q₁	3,	q₃	3.5)								
min	3	-	max	5	

Påstående	7	 md	4	(q₁	4,	q₃	5)							
min	2	-	max	5	

md	4	(q₁	2.5,	q₃	4.5)								
min	2	-	max	5	

Påstående	8	 md	4	(q₁	4,	q₃	5)							
min	2	-	max	5	

md	4	(q₁	3,	q₃	5)						
min	2	-	max	5	

Påstående	9	 md	3	(q₁	3,	q₃	5)							
min	3	-	max	5	

md	4	(q₁	4,	q₃	5)							
min	3	-	max	5	

Påstående	
10	

md	3	(q₁	2,	q₃	4)								
min	1	-	max	5	

md	3	(q₁	2,	q₃	4)								
min	2	-	max	4	

1	 	=		 0-5	år	
2	 	=		 6-10	år	
3	 	=		 11-20	år	
4	 	=		 21-30	år	
5	 	=		 31-40	år	

	
1	 	=		 0	
2	 	=		 1	st	
3	 	=		 2-5	st	
4	 	=		 6-10	st	
5	 	=		 11-20	st	
6	 	=		 21-30	st	
7	 	=		 Fler	än	30	st	
		 	=		 Ej	svarat	

Tabell 4 
Män och kvinnors respektive svar på 
enkätens frågor och påståenden. 
Se tabell 1, 2 och 3 för samtliga intervalls 
tilldelade siffra för de demografiska frågorna 

Tabell 2 
Intervall för deltagarnas antal år i tjänst 
samt respektive intervalls tilldelade siffra 

Tabell 1 
Intervall för deltagarnas ålder samt 
respektive intervalls tilldelade siffra 

Tabell 3 
Intervall för deltagarnas antal utförda 
HLR under senaste året samt respektive 
intervalls tilldelade siffra 
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3.2 Deltagarnas svar på enkätens påståenden 

Män och kvinnor svarade lika på enkätens påståenden med undantag för påstående nio där 
männen svarade 3 (md 3, q1 3, q3 5, min 3 - max 5, se diagram 1 för respektive siffras 
motsvarighet) och kvinnorna 4 (md 4, q1 4, q3 5, min 3 - max 5).  

Diagram 1 Deltagarnas svar på respektive påstående.  
 

 
 
Enkätens påståenden 
1.  Att bevittna HLR skapar stor emotionell skada för patientens familj 
2.  Familjenärvaro vid HLR resulterar i betydligt högre tillfredsställelse hos familjen 
 gällande den givna vården. 
3.  Familjenärvaro vid HLR stör eller hämmar märkbart återupplivandet av 
 patienten. 
4.  Jag skulle känna mig mycket mer orolig och/eller stressad av att ha 
 familjemedlemmar närvarande vid HLR.  
5.  Närvaro av familjemedlemmar skulle märkbart hämma möjligheten för vårdlaget 
 att kommunicera fritt. 
6.  Familjemedlemmar som får bevittna HLR lider av betydligt färre psykologiska 
 svårigheter under sorgearbetet.  
7.  Jag känner mig bekväm med att förmedla psykosocialt stöd till familjer under 
 pågående HLR. 
8.  Familjemedlemmar borde alltid ha valmöjligheten att närvara under HLR.  
9.  Möjligheten att ha familjemedlemmar närvarande vid HLR är en självklar patient 
 och familjerättighet. 
10.  Jag anser mig fått tillräckligt med utbildning från min arbetsplats gällande att 
 bemöta anhöriga i samband med HLR.  
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Påstående 1 - Att bevittna HLR skapar stor emotionell skada för patientens familj    
På det första påstående svarade elva personer att de Instämmer helt/Instämmer delvis, nio 
Neutral och åtta Instämmer inte/Instämmer inte alls (diagram 1).  
De åtta deltagare som tjänstgjort 0–5 år svarade i genomsnitt 3 (md 3, q1 2.25, q3 3, min 2 - 
max 4, se diagram 1 för siffrans motsvarighet). Vidare svarade gruppen 6–10 år i tjänst (åtta 
personer) i genomsnitt 2.5 (md 2.5, q1 2, q3 4, min 1 - max 4), 11–20 år i tjänst (tre personer) 3 
(md 3, q1 2, q3 4, min 2 - max 4), 21–30 år i tjänst (sex personer) 4 (md 4, q1 2.75, q3 4.25, min 
2 - max 5) och 31-40 år i tjänst (tre personer) 4 (md 4, q1 3, q3 4, min 3 - max 4). Se tabell 5. 

	
År	i	tjänst	

	

0-5	år 
(8	deltagare)	

6-10	år	
(8	deltagare)	

11-20	år	
(3	deltagare)	

21-30	år	
(6	deltagare)	

31-40	år		
(3	deltagare)	

Ålder	 md	1.5	(q₁	1,	q₃	2)							
min	1	-	max	3	

md	2	(q₁	2,	q₃	2)							
min	1	-	max	3	

md	2	(q₁	2,	q₃	4)						
min	3	-	max	4	

md	4	(q₁	4,	q₃	4)													
min	4	-	max	4	

md	5	(q₁	5,	q₃	5)								
min	5	-	max	5	

Antal	HLR	 md	3	(q₁	3,	q₃	4)								
min	3	-	max	4	

md	4	(q₁	3,	q₃	5)							
min	3	-	max	5	

md	3	(q₁	3,	q₃	4)						
min	3	-	max	4	

md	3	(q₁	2.5,	q₃	3.5)								
min	2	-	max	4	

md	3	(q₁	3,	q₃	4)									
min	3	-	max	4	

Påstående	
1	

md	3	(q₁	2.25,	q₃	3)																						
min	2	-	max	4	

md	2.5	(q₁	2,	q₃	4)							
min	1	-	max	4	

md	3	(q₁	2,	q₃	4)							
min	2	-	max	4	

md	4	(q₁	2.75,	q₃	4.25)							
min	2-	max	5	

md	4	(q₁	3,	q₃	4)								
min	3	-	max	4	

Påstående	
2	

md	4	(q₁	4,	q₃	4)							
min	3	-	max	5	

md	4	(q₁	4,	q₃	4)								
min	3	-	max	5	

md	4	(q₁	1,	q₃	4)							
min	1	-	max	4	

md	4	(q₁	3.75,	q₃	4)							
min	3	-	max	4	

md	3	(q₁	3,	q₃	4)							
min	3	-	max	4	

Påstående	
3	

md	2	(q₁	2,	q₃	3)								
min	1	-	max	3	

md	2	(q₁	1,	q₃	2.75)	
min	1	-	max	4	

md	2	(q₁	2,	q₃	2)							
min	2	-	max	2	

md	3	(q₁	2,	q₃	4)														
min	2	-	max	4	

md	3	(q₁	1,	q₃	3)	
min	1	-	max	3	

Påstående	
4	

md	2.5	(q₁	1.25,	q₃	3)																												
min	1	-	max	4	

md	1	(q₁	1,	q₃	2)									
min	1	-	max	3	

md	2	(q₁	2,	q₃	2)							
min	1	-	max	2	

md	2	(q₁	1,	q₃	3.25)								
min	1	-	max	4	

md	2	(q₁	1,	q₃	3)	
min	1	-	max	3	

Påstående	
5	

md	4	(q₁	2,	q₃	4)								
min	1	-	max	4	

md	2	(q₁	2,	q₃	3)								
min	1	-	max	4	

md	3	(q₁	2,	q₃	4)							
min	2	-	max	4	

md	3.5	(q₁	1,75,	q₃	4)								
min	1	-	max	4	

md	3	(q₁	1,	q₃	4)	
min	1	-	max	4	

Påstående	
6	

md	3	(q₁	3,	q₃	4)									
min	3	-	max	4	

md	3	(q₁	3,	q₃	3.75)	
min	3	-	max	5	

md	3	(q₁	3,	q₃	4)							
min	3	-	max	4	

md	3	(q₁	3,	q₃	4)												
min	3	-	max	4	

md	3	(q₁	3,	q₃	4)									
min	3	-	max	4	

Påstående	
7	

md	4	(q₁	4,	q₃	4.75)							
min	2	-	max	5	

md	4	(q₁	3,	q₃	5)									
min	2	-	max	5	

md	4.5	(q₁	3.25,	q₃	5)																															
min	2	-	max	5	

md	4	(q₁	3.75,	q₃	5)									
min	3	-	max	5	

md	4	(q₁	2,	q₃	5)									
min	2	-	max	5	

Påstående	
8	

md	4,	(q₁	4,	q₃	5)								
min	4	-	max	5	

md	4.5	(q₁	4,	q₃	5)								
min	2	-	max	5	

md	3	(q₁	2,	q₃	5)						
min	2	-	max	5	

md	4.5	(q₁	3.5,	q₃	5)									
min	2	-	max	5	

md	4	(q₁	2,	q₃	5)									
min	2	-	max	5	

Påstående	
9	

md	4,	(q₁	4,	q₃	4.75)								
min	4	-	max	5	

md	4.5	(q₁	4,	q₃	5)								
min	3	-	max	5	

md	3	(q₁	3,	q₃	5)						
min	3	-	max	5	

md	4.5	(q₁	3,	q₃	5)												
min	3	-	max	5	

md	5	(q₁	3,	q₃	5)								
min	3	-	max	5	

Påstående	
10	

md	3.5	(q₁	2.25,	q₃	4)																														
min	1	-	max	4	

md	3	(q₁	2,	q₃	4)								
min	2	-	max	5	

md	2	(q₁	2,	q₃	4)						
min	2	-	max	4	

md	3	(q₁	2.75,	q₃	3.25)	
min	2	-	max	4	

md	4	(q₁	2,	q₃	4)								
min	2	-	max	4	

Tabell 5 
Medianberäkning av deltagarnas ålder och antal HLR utövade under senaste året samt svar på 
respektive påstående, kategoriserat utifrån antal år i tjänst.  
Se tabell 1, 2 och 3 för samtliga intervalls tilldelade siffra för de demografiska frågorna 
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I gruppen bestående av de som utövat HLR en gång det senaste året (en person) besvarades 
påståendet med svarsalternativ 4 (md 4). Vidare svarade gruppen som utövat HLR 2–5 gånger 
(15 personer) 3 (md 3, q1 3, q3 4, min 2 - max 5), 6–10 gånger (åtta personer) 3 (md 3, q1 2, q3 
4, min 2 - max 4) och 11–20 gånger (två personer) 2 (md 2, min 1 - max 2) i genomsnitt. De 
som inte besvarade frågan om antal utövade HLR (två personer) svarade på det aktuella 
påståendet i genomsnitt 4 (md 4, min 4 - max 4). Se tabell 6. 
  
Påstående 2 - Familjenärvaro vid HLR resulterar i betydligt högre tillfredsställelse hos 
familjen gällande den givna vården 
21 st deltagare svarade Instämmer helt/Instämmer delvis gällande påståendet. Av de övriga 
deltagarna svarade sex deltagare Neutral och en person svarade Instämmer inte alls (diagram 
1). Personal med 0–5 år i tjänst svarade i genomsnitt 4 (md 4, q1 4, q3 4, min 3 - max 5), 6–10 
år i tjänst svarade 4 (md 4 ,q1 4, q3 4, min 3 - max 5), 11–20 år i tjänst 4 (md 4, q1 1, q3 4, min 
1 - max 4), 21–30 år i tjänst 4 (md 4, q1 3.75, q3 4, min 3 - max 4) och personerna i gruppen 
31–40 år i tjänst svarade 3 (md 3, q1 3, q3 4, min 3 - max 4). 
 
Gruppen som utövat HLR en gång det senaste året svarade i genomsnitt 4 (md 4). Vidare 
svarade de som utövat HLR 2–5 gånger 4 (md 4, q1 3, q3 4, min 1 - max 4), 6–10 gånger 4 (md 
4, q1 3.25, q3 4, min 3 - max 5) och 11–20 gånger 5 (md 5, min 4 - max 5) i genomsnitt. De 
som ej svarade på frågan om antal HLR svarade i genomsnitt 4 (md 4, min 4 - max 4). 
 
Påstående 3 - Familjenärvaro vid HLR stör eller hämmar märkbart återupplivandet av 
patienten  
Gällande att familjens närvaro störde eller hämmade återupplivningsförsöket svarade tre 
respondenter att de Instämmer helt/Instämmer delvis angående, åtta svarade Neutral och 17 st 
svarade Instämmer inte/Instämmer inte alls (diagram 1). Hos personalen med 0–5 år i tjänst 
var svaren i genomsnitt 2 (md 2, q1 2, q3 3, min 1 - max 3), 6–10 år i tjänst 2 (md 2, q1 1, q3 
2.75, min 1 - max 4), 11–20 år i tjänst 2 (md 2, q1 2, q3 2, min 2 - max 2), 21–30 år i tjänst 3 
(md 3, q1 2, q3 4, min 2 - max 4) och 31–40 år i tjänst 3 (md 3, q1 1, q3 3, min 1 - max 3).  
 
Den person som utövat HLR en gång det senaste året svarade 3 (md 3), de som utövat det 2–5 
gånger 2 (md 2, q1 2, q3 3, min 1 - max 4), 6–10 gånger svarade 2 (md 2, q1 1.25, q3 3, min 1 - 
max 3) och de som genomfört det 11–20 gånger svarade i genomsnitt 3 (md 3, min 2 - max 4). 
De två som inte svarade på frågan om antal HLR svarade här i genomsnitt 2.5 (md 2.5, min 1 
- max 4). 
 
Påstående 4 - Jag skulle känna mig mycket mer orolig och/eller stressad av att ha 
familjemedlemmar närvarande vid HLR  
Ovanstående påstående resulterade i att två deltagare svarade Instämmer helt/Instämmer 
delvis, sex svarade Neutral och 20 st svarade att de Instämmer inte/Instämmer inte alls 
(diagram 1). Personal med 0–5 år i tjänst svarade här i genomsnitt 2.5 (md 2.5, q1 1.25, q3 3, 
min 1 - max 4), 6–10 år i tjänst 1 (md 1, q1 1, q3 2, min 1 - max 3) och 11–20 år i tjänst 2 (md 
2, q1 2, q3 2, min 1 - max 2). Hos personal med 21–30 år i tjänst var svaret i genomsnitt 2 (md 
2, q1 1, q3 3.25, min 1 - max 4) och de med 31–40 år i tjänst 2 (md 2, q1 1, q3 3, min 1 - max 3). 
 
Gruppen som utövat HLR en gång det senaste året svarade 1 (md 1). Vidare svarade de som 
utövat HLR 2–5 gånger 2 (md 2, q1 1, q3 3, min 1 - max 4), 6–10 gånger 1.5 (md 1.5, q1 1, q3 
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2.75, min 1 - max 3) och 11–20 gånger svarade 2 (md 2, min 1 - max 3) i genomsnitt. De som 
ej gett svar om antal utövade HLR svarade 3 (md 3, min 2 - max 4). 
 
Påstående 5. Närvaro av familjemedlemmar vid HLR skulle märkbart hämma möjligheten 
för vårdlaget att kommunicera fritt  
Elva deltagare svarade Instämmer helt/Instämmer delvis, fem Neutral och tolv Instämmer 
inte/Instämmer inte alls gällande det aktuella påståendet. (diagram 1). Hos personalen med 0–
5 år i tjänst var svaret i genomsnitt 4 (md 4, q1 2, q3 4, min 1 - max 4) och hos de med 6–10 år 
i tjänst 2 (md 2, q1 2, q3 3, min 1 - max 4). Personalen som varit 11–20 år i tjänst svarade i 
genomsnitt 3 (md 3, q1 2, q3 4, min 2 - max 4), 21–30 år i tjänst 3.5 (md 3.5, q1 1.75, q3 4, min 
1 - max 4) och 31–40 år 3 (md 3, q1 1, q3 4, min 1 - max 4).  
 
 

Antal	HLR		 1st																																			
(1	person)	

2-5st																																
(15	personer)	

6-10st																													
(8	personer)	

11-20st																														
(2	personer)	

Ej	svarat																																
(2	personer)	

Ålder	 md	4	 md	3	(q1	2,	q3	4)							
min	1	-	max	5	

md	2	(q1	1.25,	q3	3.5)	
min	1	-	max	5	

md	1.5																													
min	1	-	max	2	

md	3																											
min	2	-	max	4	

Antal	år	i	tjänst	 md	4	 md	2	(q1	1,	q3	4)								
min	1	-	max	5	

md	2	(q1	1,	q3	3.75)	
min	1	-	max	5	

md	2																												
min	2	-	max	2	

md	3																												
min	2	-	max	4	

Påstående	1	 md	4		 md	3(q1	3,	q3	4)								
min	2	-	max	5	

md	3	(q1	2,	q3	4)								
min	2	-	max	4	

md	1.5																									
min	1	-	max	2	

md	4																											
min	4	-	max	4	

Påstående	2	 md	4		 md	4	(q1	3,	q3	4)							
min	1	-	max	4	

md	4	(q1	3.25,	q3	4)	
min	3	-	max	5	

md	4.5																												
min	4	-	max	5		

md	4																																	
min	4	-	max	4	

Påstående	3	 md	3	 md	2	(q1	2,	q3	3)							
min	1	-	max	4	

md	2	(q1	1.25,	q3	3)	
min	1	-	max	3	

md	3																																
min	2	-	max	4	

md	2.5																								
min	1	-	max	4	

Påstående	4	 md	1	 md	1	(q1	1,	q3	3)							
min	1	-	max	4	

md	1.5	(q1	1,	q3	2.75)	
min	1	-	max	3	

md	2																												
min	1	-	max	3	

md	3																											
min	2	-	max	4	

Påstående	5	 md	2	 md	2	(q1	2,	q3	4)							
min	1	-	max	4	

md	3	(q1	2,	q3	4)							
min	1	-	max	4	

md	2.5																											
min	2	-	max	3	

md	3																													
min	2	-	max	4	

Påstående	6	 md	3		 md	3	(q1	3,	q3	4)							
min	3	-	max	5	

md	3	(q1	3,	q3	4)							
min	3	-	max	4	

md	3.5																												
min	3	-	max	4	

md	3.5																										
min	3	-	max	4	

Påstående	7	 md	3	 md	4	(q1	3,	q3	5)							
min	2	-	max	5	

md	4	(q1	4,	q3	5)																								
min	4	-	max	5	

md	4.5																												
min	4	-	max	5	

md	4.5																								
min	4	-	max	5	

Påstående	8	 md	5	 md	4	(q1	4,	q3	5)							
min	2	-	max	5	

md	4.5	(q1	3.25,	q3	5)						
min	2	-	max	5	

md	4.5																														
min	4	-	max	5	

md	3																											
min	2	-	max	4	

Påstående	9	 md	5	 md	4	(q1	4,	q3	5)								
min	3	-	max	5	

md	4	(q1	3,	q3	5)							
min	3	-	max	5	

md	4.5																												
min	4	-	max	5	

md	3.5																											
min	3	-	max	4	

Påstående	10	 md	3	 md	3	(q1	2,	q3	4)							
min	1	-	max	4	

md	4	(q1	3,	q3	4)							
min	2	-	max	5	

md	2																																
min	2	-	max	2	

md	3.5																									
min	3	-	max	4	

Tabell 6 
Medianberäkning av deltagarnas ålder och antal år i tjänst samt svar på respektive 
påstående, kategoriserat utifrån antal HLR utövade under det senaste året.  
Se tabell 1, 2 och 3 för samtliga intervalls tilldelade siffra för de demografiska 
frågorna  
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Respondenten som utövat HLR en gång det senaste året svarade 2 (md 2) på det aktuella 
påståendet. Gruppen som utövat HLR 2–5 gånger svarade 3 (md 3, q1 2, q3 4, min 1 - max 4), 
de som utfört HLR 6–10 gånger 3 (md 3, q1 2, q3 4, min 1 - max 4) och slutligen gruppen som 
genomfört det 11–20 gånger 3 (md 3, min 2 - max 3) i genomsnitt. De som inte besvarade 
frågan om antal utövade HLR svarade i genomsnitt 3 på aktuella påståendet (md 3, min 2 - 
max 4). 
 
Påstående 6 - Familjemedlemmar som får bevittna HLR lider av betydligt färre 
psykologiska svårigheter under sorgearbetet  
Nio studiedeltagare svarade Instämmer helt/Instämmer delvis, 19 st Neutral och noll svarade 
Instämmer inte/Instämmer inte alls (diagram 1) gällande påståendet. Personal med 0–5 år i 
tjänst svarade i genomsnitt 3 (md 3, q1 3, q3 4, min 3 - max 4) och de med 6–10 år i tjänst 3 
(md 3, q1 3, q3 3.75, min 3 - max 5). I övrigt svarade deltagarna med 11–20 år i tjänst 3 (md 3, 
q1 3, q3 4, min 3 - max 4), 21–30 år i tjänst 3 (md 3, q1 3, q3 4, min 3 - max 4) och 31–40 år i 
tjänst 3 (md 3, q1 3, q3 4, min 3 - max 4). 
 
För samma påstående svarade gruppen som utövat HLR en gång det senaste året 3 (md 3). De 
som utövat HLR 2–5 gånger svarade 3 (md 3, q1 3, q3 4, min 3 - max 5), 6–10 gånger 3 (md 3, 
q1 3, q3 4, min 3 - max 4) och 11–20 gånger 4 (md 4, min 3 - max 4) i genomsnitt. De som ej 
svarat på frågan om antal utövade HLR svarade här 3.5 (md 3.5, min 3 - max 4). 
 
Påstående 7 - Jag känner mig bekväm med att förmedla psykosocialt stöd till familjer 
under pågående HLR  
Vid påstående om ifall deltagarna kände sig bekväma med att förmedla psykosocialt stöd i 
den aktuella situationen svarade 22 st Instämmer helt/Instämmer delvis, tre Neutral och tre 
Instämmer inte/Instämmer inte alls (diagram 1).  
Personal med 0–5 år i tjänst svarade i genomsnitt 4 (md 4, q1 4, q3 4.75, min 2 - max 5), de 
med 6-10 år i tjänst svarade 4 (md 4, q1 3, q3 5, min 2 - max 5) medan 4.5 (md 4.5, q1 3.25, q3 
5, min 2 - max 5) var genomsnittet hos de som varit i tjänst 11–20 år. Bland de med 21–30 år i 
tjänst var svaret 4 (md 4, q1 3.75, q3 5, min 3 - max 5) och 4 (md 4, q1 2, q3 5, min 2 - max 5) 
hos de som tjänstgjort 31–40 år.  
 
Deltagaren som utövat HLR en gång det senaste året svarade här 3 (md 3), de som utövat 
HLR 2–5 gånger 4 (md 4, q1 3, q3 5, min 2 - max 5) och de som utfört HLR 6–10 gånger 4 (md 
4, q1 4, q3 5, min 4 - max 5). Slutligen svarade de två respondenter som utövat HLR 11–20 
gånger 4.5 (md 4.5, min 4 - max 5) i genomsnitt. De som ej angivit antal utövade HLR 
svarade 4.5 (md 4.5, min 4 - max 5). 
 
Påstående 8 - Familjemedlemmar borde alltid ha valmöjligheten att närvara under HLR  
Vid ovanstående påstående svarade 23 stycken att de Instämmer helt/Instämmer delvis, en 
svarade Neutral och fyra Instämmer inte/Instämmer inte alls (diagram 1).  
Hos personal med 0–5 år i tjänst var svaret i genomsnitt 4 (md 4, q1 4, q3 5, min 4 - max 5), 
hos de med 6–10 år i tjänst 4.5 (md 4.5, q1 4, q3 5, min 2 - max 5) och 3 (md 3, q1 2, q3 5, min 
2 - max 5) hos de med 11–20 år i tjänst. Slutligen var svaret 4.5 (md 4.5, q1 3.5, q3 5, min 2 - 
max 5) i genomsnitt hos de med 21–30 år i tjänst och 4 (md 4, q1 2, q3 5, min 2 - max 5) hos de 
som tjänstgjort mellan 31–40 år. 
 
Gruppen som utövat HLR en gång det senaste året svarade 5 (md 5) på påståendet. Vidare 
svarade de som utövat HLR 2–5 gånger 4 (md 4, q1 4, q3 5, min 2 - max 5), 6–10 gånger 4.5 



 

 14 

(md 4.5, q1 3.25, q3 5, min 2 - max 5) och 11–20 gånger 4.5 (md 4.5, min 4 - max 5) i 
genomsnitt. De två deltagare som inte har angivit antal genomförda HLR under det senaste 
året svarade här 3 (md 3, min 2 - max 4).  
 
Påstående 9 - Möjligheten att ha familjemedlemmar närvarande vid HLR är en självklar 
patient- och familjerättighet  
22 st svarade att de Instämmer helt/Instämmer delvis gällande påståendet, sex svarade Neutral 
och ingen svarade Instämmer inte/Instämmer inte alls (diagram 1).  
Personal med 0–5 år i tjänst svarade 4 (md 4, q1 4, q3 4.75, min 4 - max 5) i genomsnitt, de 
med 6-10 år i tjänst svarade 4.5 (md 4.5, q1 4, q3 5, min 3 - max 5) och 3 (md 3, q1 3, q3 5, min 
3 - max 5) svarade de med 11–20 år i tjänst. Hos de som tjänstgjort i 21–30 år var 
genomsnittet 4.5 (md 4.5, q1 3, q3 5, min 3 - max 5) och 5 (md 5, q1 3, q3 5, min 3 - max 5) hos 
de med 31–40 år i tjänst.  
 
Gällande samma påstående svarade deltagaren som utövat HLR en gång det senaste året 5 
(md 5), de som utövat HLR 2–5 gånger 4 (md 4, q1 4, q3 5, min 3 - max 5) och de som utfört 
HLR 6–10 gånger svarade 4 (md 4, q1 3, q3 5, min 3 - max 5). De två respondenter som utövat 
HLR 11–20 gånger svarade 4.5 (md 4.5, min 4 - max 5) och de som ej angivit antal utförda 
HLR svarade här 3.5 (md 3.5, min 3 - max 4) i snitt. 
 
Påstående 10 – Jag anser mig fått tillräckligt med utbildning från min arbetsplats gällande 
att bemöta anhöriga i samband med HLR  
På det sista påståendet svarade tolv respondenter Instämmer helt/Instämmer delvis, sex 
svarade Neutral och tio svarade Instämmer inte/Instämmer inte alls (diagram 1).  
3.5 (md 3.5, q1 2.25, q3 4, min 1 - max 4) var svaret i genomsnitt hos de med 0–5 år i tjänst, 3 
(md 3, q1 2, q3 4, min 2 - max 5) hos de med 6–10 år i tjänst och 2 (md 2, q1 2, q3 4, min 2 - 
max 4) hos de med 11–20 år i tjänst. Deltagarna med 21–30 år i tjänst svarade i genomsnitt 3 
(md 3, q1 2.75, q3 3.25, min 2 - max 4) och de med 31–40 år i tjänst 4 (md 4, q1 2, q3 4, min 2 - 
max 4).  
 
Deltagaren som utövat HLR en gång det senaste året svarade 3 (md 3) på sista påståendet, de 
som utövat HLR 2–5 gånger 3 (md 3, q1 2, q3 4, min 1 - max 4), 6–10 gånger 4 (md 4, q1 3, q3 
4, min 2 - max 5) och 11–20 gånger 2 (md 2) i genomsnitt. De som inte har angivit antal 
genomförda HLR under det senaste året svarade 3,5 (md 3.5, min 3 - max 4) vid det sista 
ställningstagandet.  
 

3.3 Resultatsammanfattning 
Deltagarna i studien visade på en positiv inställning till att familjemedlemmar närvarar vid 
HLR. Majoriteten av deltagarna ansåg att det är en självklar patient- och familjerättighet för 
familjemedlemmar att ha möjlighet att närvara vid HLR. De tror i stor utsträckning att 
familjens medverkan kan ge en betydligt högre tillfredsställelse gällande den givna vården. 
De kände sig även i stor utsträckning bekväma med att förmedla psykosocialt stöd och en 
märkbar andel av personalen ansåg att de inte hade fått tillräcklig utbildning i området. 
Deltagarna upplevde inte att familjemedlemmars närvaro påverkade det faktiska 
återupplivningsförsöket. Om huruvida möjligheten att kommunicera fritt inom vårdlaget 
hämmas av familjenärvaro var åsikterna delade. 
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4. Diskussion 
4.1 Metoddiskussion 
4.1.1 Metod/design 

Studien genomfördes i form av en enkätstudie för att besvara syftet. Tillvägagångssättet 
valdes för att möjliggöra en relativt stor datainsamling med flera deltagares attityder. Enligt 
Billhult och Gunnarsson (2012) är enkätstudier lämpliga att genomföra när information ska 
insamlas under kort tid och ifrån många människor. Det är mest rekommenderbart att 
genomföra en enkätstudie som en tvärsnittsstudie, därav av valet av studietyp (Kristensson, 
2014).  
 
Begreppet familjemedlem användes igenom hela arbetet för att beskriva personer i en patients 
närhet och inte begreppen anhörig och närstående. Det senare eftersom det är bredare i sin 
definition (Benzein et al., 2014) och anhörig av anledningen att originalenkäten (bilaga 4) 
samt andra studier inom området i stor utsträckning enbart använder begreppet family. I 
översättning och redigering av originalenkät har därför familj och familjemedlem använts, 
förutom i sista frågan i den redigerade enkäten där begreppet anhörig användes. Den sista 
frågan förekom inte i originalenkäten utan lades till av forskarna. Likaså förekommer 
begreppet närstående i informationsbreven till avdelningschefenen samt till studiedeltagarna. 
Att olika begrepp användes i både enkät och informationsbrev föranleder en begreppsglidning 
som kan betraktas som en brist. Det framgår att närstående är ett vanligt förekommande 
begrepp inom svensk litteratur (Benzein et al., 2014; Bremer, 2009) och behöver inte ha 
ansetts olämpligt. Att begreppet inte användes i enkäten kan ifrågasättas. Det anses dock inte 
ha påverkat studiens resultat eftersom det troligen inte ändrat deltagarnas inställningar 
gentemot enkätens påståenden.  

4.1.2 Urval 

För att få deltagare till studien användes ett bekvämlighetsurval där alla fast anställda 
sjuksköterskor på ambulansavdelningen vid Universitetssjukhuset i Örebro tillfrågades. Enligt 
Kristensson (2014) är risken för att urvalet blir skevt och att deltagarna inte är representativa 
för populationen överhängande vid den typen av urvalsförfarande. För att ett resultat ska 
kunna generaliseras behövs ett validerat mätinstrument och ett urval som är representativ för 
populationen (ibid.). Urvalet ansågs ändå vara lämpligt för studiens omfattning eftersom den 
avsåg att studera sjuksköterskors attityder vid en specifik ambulansavdelning.   
 
Övriga professioner på avdelningen exkluderades eftersom studien avsåg att beskriva 
sjuksköterskors attityder. För att få en större mängd respondenter hade de som var 
undersköterskor på avdelningen kunnat inkluderats.  
Som tidigare nämnt är det sedan flera år tillbaka ett krav på avdelningen att fast anställning 
innefattar sjuksköterskeutbildning samt specialisering inom prehospital sjukvård. De som inte 
är sjuksköterskor men är fast anställda har därav arbetat en längre tid och har med största 
sannolikhet rik erfarenhet av det som studien avser att belysa. Att inkludera den kategorin 
anställda hade kunnat bidragit till en mer omfattande datainsamling. De som inte var fast 
anställda exkluderades eftersom majoriteten av dem inte hade så lång erfarenhet av 
ambulanssjukvård. Exkluderingen skulle därav bidra till att öka sannolikheten för att 
deltagarna hade erfarenhet av det som studien avsåg att studera.  
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I studien uteslöts alternativet att inkludera ambulansavdelningar tillhörande de övriga två 
sjukhusen inom Region Örebro län, likaså ambulansavdelningar tillhörande andra län. Valet 
gjordes med tanke på studiens tidsram då det hade inneburit ett betydligt mer omfattande 
arbete. Om flera avdelningar inkluderats hade det eventuellt inneburit flera deltagare med 
åsikter från personer ur olika sammanhang vilket Kristensson (2014) rekommenderar för att 
minska risken för skevhet. Att endast undersöka erfarenheter och attityder hos sjuksköterskor 
på en avdelning begränsade resultatet och ökade risken för att vissa särskilda faktorer kunnat 
påverka studiens utfall. Ett exempel kan vara det som nämnts tidigare i studien, nämligen en 
unikt rådande vårdkultur inom den aktuella avdelningen som undersökts (Billhult & 
Gunnarsson, 2012). Enligt Ternestedt och Norberg (2014) präglar den rådande vårdkulturen 
ofta de anställdas attityder och förhållningssätt samt påverkar den vård som bedrivs.  
Med den aktuella vårdavdelningens vårdkultur i beaktande skulle respondenternas attityder 
kunna skilja sig markant från sjuksköterskor som är anställda på ambulansavdelningar vid 
andra sjukhus. 

4.1.3 Datainsamling 

För datainsamlingen användes delar av en redan framtagen enkät som använts i liknande 
syfte, då för att beskriva deltagarnas upplevelser av och attityder gentemot familjenärvaro vid 
återupplivningsförsök i operationsrum. Studien från vilken enkäten togs var vetenskapligt 
granskad. Därav ansågs originalenkäten vara lämplig för att mäta det som önskades 
undersökas. När översättning och redigering har skett av en validerad enkät beskriver 
Kristensson (2014) att validitet ej kan hävdas. Det anses vid översättning vara svårt att fånga 
språkliga nyanser och det bör tas i beaktning att instrumentet kan vara skapt i ett visst 
sammanhang med en viss kultur. Den redigerade enkäten användes dessutom i ett annat 
sammanhang än originalenkäten. För att en redigerad enkät ska kunna anses som validerad 
måste den ha utvärderats psykometriskt (ibid.). Studiens redigerade enkät kan därav inte anses 
vara validerad. 
 
Vid översättning och bearbetning av enkäten behölls frågorna om kön, ålder och antal HLR 
utförda under senaste året medan frågorna om profession och arbetsplats togs bort. De togs 
bort eftersom samtliga deltagare i den aktuella studien var fast anställda sjuksköterskor på 
Ambulansavdelningen vid Örebro Universitetssjukhus. 
 
De demografiska frågorna gällande profession och arbetsplats (bilaga 4) togs bort eftersom 
studien riktade sig till fast anställda sjuksköterskor på en ambulansavdelning. De ersattes med 
en sista demografisk fråga, antal år i tjänst, för att se om deltagarnas arbetserfarenhet 
påverkade deras ställningstaganden i studien. Det vart alltså den huvudsakliga demografiska 
fråga som samtliga deltagares svar på respektive påstående jämfördes utifrån.  Formuleringen 
av frågan kan dock diskuteras. Det fanns en risk för feltolkning då frågan kan uppfattas söka 
deltagarnas antal år i tjänst som sjuksköterska och inte antal år i tjänst på en 
ambulansavdelning. Den otydliga formuleringen kan ses som en brist i arbetet och kan ha fått 
till följd att resultatet blivit missvisande. På den demografiska frågan om antal HLR utförda 
under det senaste året registrerades två bortfall av oklar anledning. Frågan anses trots det inte 
vara bristande gällande utformning eller tillhörande svarsalternativ.  
 
Påståendena som deltagarna skulle ta ställning till redigerades genom att ett påstående togs 
bort och ett lades till. Det andra påståendet i originalenkäten (bilaga 4) togs bort då den 
handlade om risken för att bli stämd påverkade personalens arbete i samband med 
återupplivningsförsök. Påståendet ansågs inte vara aktuell inom svensk sjukvård. 
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Det åttonde påståendet i originalenkäten redigerades genom att ordet “andligt” togs bort då 
det ur ett svenskt sjukvårdsperspektiv sågs som ett svårdefinierat begrepp. Studier om 
huruvida andlighet kan främja hälsa och sambandet dem emellan har gjorts i USA. Dock 
skiljer sig det andliga klimatet åt mellan USA och Sverige. Studiernas resultat om hur 
patienter upplever andlighet och dess hälsofrämjande effekter kan därför vara svårt och 
eventuellt olämpligt att överföra och implementera i svenska studier. Det råder även oklarhet i 
vad andlig omvårdnad skulle innefatta (Lundmark, 2014). Att enbart använda “psykosocialt” i 
påståendet ansågs därav vara lämpligare.  
 
Det sista påståendet, jag anser mig fått tillräcklig utbildning från min arbetsplats gällande att 
bemöta anhöriga i samband med HLR, lades till för att undersöka om det fanns ett samband 
mellan deltagarnas tidigare svar i enkäten och deras självupplevda utbildningsnivå. Det 
syftade även till att undersöka om det finns vidare behov av utbildning.  Som tidigare nämnt 
kan ordvalet anhörig ha orsakat en begreppsförvirring. 
 
För att minska bortfall samt för att få ett så stort antal deltagare som möjligt skickades ett 
informationsmail ut en vecka innan enkäten skulle finnas tillgänglig. Ett mail gällande 
studiens start samt ett påminnelsemail under veckan som enkäten fanns tillgänglig att besvara 
skickades även ut för att främja svarsfrekvensen. Vilken effekt påminnelsemailen haft på 
utfallet av antal respondenter har inte undersökts vidare, men det kan spekuleras i att en del av 
de anställda inte läser sina mail vid varje arbetspass och därav kan ha missat den givna 
informationen. Troligen hade svarsfrekvensen blivit högre om information givits personligen 
till de tillfrågade sjuksköterskorna, både gällande studiens start samt påminnelse.   
 
Informationen om studien spreds via mail efter godkännande av avdelningschef. Enkäten 
planerades att ursprungligen distribueras via mail så att deltagarna efter att ha besvarat 
enkäten kunde skicka den direkt till forskarna. Genomförandet uteslöts dock då det i större 
grad hade äventyrat deltagarnas anonymitet. Att förmedla enkäten som en internetlänk hade 
kunnat varit ett möjligt alternativ. Sättet uppdagades en bit in i studien och kunde därför inte 
tillämpas. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) kräver den metoden en viss datorvana och 
de anser det därför vara en risk för ökat bortfall när enkäten distribueras på det sättet.  
 
Efter genomförd pilotstudie och respons från kurskollegor bestämdes att det mest lämpliga 
sättet att förmedla enkäten var i pappersform. Enkäten fanns tillgänglig att besvara på 
avdelningen under en begränsad tid. Att distribuera enkäten på så vis lämpar sig väl när 
undersökningen sker på en avdelning (Kristensson, 2014). Distribueringsmetoden ansågs 
sannolikt kunna locka flest antal deltagare till studien. Att handgripligen dela ut och samla in 
enkäten vid ett och samma tillfälle var dock ytterligare ett alternativ. Tillvägagångssättet 
uteslöts då det enligt Kristensson (2014) kan göra att deltagarna känner tidspress vilket kan 
påverka resultatet. En annan nackdel med tillvägagångssättet var att det kunde vara svårt att 
samla samtliga tillfrågade vid ett och samma tillfälle (ibid.). Forskaren bör vid metoden 
förhålla sig neutral, objektiv och ha distans till studiedeltagarna (Olsson & Sörensen, 2011). 
Utifrån det ansågs alternativet att förse deltagarna med information via mail samt att 
deltagarna fick besvara enkäterna avskilt på avdelningen som mest lämpat.  
 

Det framkom i efterhand att det huvudsakligen, under den tid som enkäten fanns tillgänglig 
att besvara var två av fyra vårdlag i tjänst. Det kan vara en av förklaringarna till att 
svarsfrekvensen inte blev högre än 38,9 %.  
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4.1.4 Bearbetning och analys 

Resultatet presenterades i medianvärden med kvartiler, min och max som spridningsmått. 
Bearbetningen och analysmetoden lämpar sig vid ett färre antal observationer och vid data på 
ordinalskalenivå.  (Ejlertsson, 2012; Kristensson, 2014). Resultatet presenterades inte heller i 
form av procentsatser då det enligt Kristensson (2014) är olämpligt och kan vara missvisande 
när studien omfattar mindre än 100 personer.  
 
Deltagarnas enkätsvar sammanställdes i ett Exceldokument eftersom forskarna behärskade 
programmet sedan tidigare. Utifrån studiens material kunde programmet räkna ut 
medianvärden, kvartiler samt min- och maxvärden. Eftersom samtliga sifforna skrivits in 
manuellt finns en risk att felinmatning ägt rum. För att säkerställa korrekt datahantering 
kunde specifika statistikprogram använts. Den valda analysmetoden kan därav betraktas som 
bristfällig. 

4.1.4 Forskningsetiska överväganden  

Vid datainsamlingen efterfrågades personuppgifter i form utav kön, antal år i tjänst samt 
ålder och i arbetet angavs deltagarnas tjänstetitlar och nuvarande arbetsplats. Forskarna fick 
även tillgång till samtliga fast anställda sjuksköterskors mailadresser. Studien kan därför inte 
betraktas behandla deltagarna anonymt. Enligt Kristensson (2014) får inte insamlad fakta 
kunna härledas tillbaka till deltagarna för att anonymitet ska kunna hävdas, inte ens den som 
genomfört studien får veta vem som deltagit (ibid.). I informationsbreven till avdelningschef 
och deltagare uppgavs därav felaktig information när anonymitet hävdades vilket innebär att 
studien godkänts på felaktiga grunder. Avdelningschefen och studiedeltagarna fick även 
information om att studien syftade till att undersöka sjuksköterskors upplevelser, vilket kan ha 
skapat förvirring då syftet med studien var att undersöka attityder.  
 
I informationsbrevet till avdelningschefen (bilaga 2) angavs att en validerad enkät skulle 
användas för datainsamling vilket är felaktig då enkäten, som tidigare nämnt, inte kan anses 
vara validerad. Att inkorrekt information förmedlats till avdelningschefen vid önskan om 
godkännande att genomföra studien är en tydlig brist i arbetet och bekräftar att studien 
godkänts på felaktiga grunder. 
 
De besvarade enkäterna förvarades inlåst utan insyn för obehöriga. Det kan dock inte hävdas 
att materialet hanterats konfidentiellt då enkäterna ej avidentifierats (Kristensson, 2014). I 
studien förutsattes deltagarnas godkännande att delta i studien genom besvarande av enkäten. 
Enligt Kristensson (2014) kan det endast förutsättas och ses som godkänt medgivande om 
enkäten ifylls anonymt. Deltagarna i studien borde därför ha fått lämna skriftligt informerat 
samtycke.   
 

4.2 Resultatdiskussion 
Skillnad mellan män och kvinnor 
I resultatet framkommer det att männen i genomsnitt är något äldre än kvinnorna och de har 
även tjänstgjort längre. På de olika påståendena skiljer sig inte svaren mellan män och 
kvinnor nämnvärt förutom på påstående nio där kvinnorna instämde medan männen i 
genomsnitt var neutrala.  
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I studien gjord av Bennet et al. (2005) framkommer det att kvinnor löper större risk än män 
att vidkännas posttraumatiska stressymptom relaterat till den påfrestande arbetsmiljön. Men 
en svensk studie (Jonsson, Segesten & Mattsson, 2003) visade inga könsskillnader när det 
gällde stressreaktioner hos ambulanspersonal. Enligt Jonsson (2009) kan en förklaring till det 
vara att det för kvinnor ofta är ett aktivt val att söka sig till den prehospitala sjukvården och 
att de kvinnor som gör det då har en högre stresstålighet. Författaren spekulerar även kring att 
kvinnor kan ha ett bättre etablerat socialt nätverk eller tillämpa andra sätt att hantera 
stressreaktioner än män. Det kan vara anledningar till att kvinnor och män svarat relativt 
likvärdigt vid de olika påståendena.  
 

Skapar det emotionell skada för familjemedlemmar att bevittna HLR? 
Gällande enkätens första påstående, att bevittna HLR skapar stor emotionell skada för 
patientens familj, framkom det i resultatet att respondenterna hade skilda åsikter. Elva 
instämde eller instämde helt, nio var neutrala och åtta instämde inte eller inte alls. Balogh-
Mitchell (2012), vars enkät använts i den aktuella studien, genomförde motsvarande 
undersökning vid Sacred Heart Medical Center (SHMC) med 363 deltagare. Av dem 
instämde/instämde helt 67% angående det första påståendet. Att så många fler i den studien 
ansåg att bevittna HLR skapade stor emotionell skada kan bero på flera faktorer. De kulturella 
skillnaderna mellan Sverige och USA kan vara en omständighet som påverkat de anställdas 
åsikter. Benzein et al. (2014) säger att amerikanska familjemönster är präglade av landets 
kultur samt att deras giltighet som norm för svenska familjer kan diskuteras. Det eftersom 
Sverige är mångkulturellt samhälle och ingen allmängiltig familjenorm existerar. Porter, 
Cooper och Sellick (2014) beskriver flera faktorer som talar emot att familjen får närvara vid 
återupplivningsförsök. En faktor är att det är en traumatisk upplevelse vilket kan orsaka ökad 
stress- och ångestnivå hos familjemedlemmarna. 
 

Studien som genomfördes vid SHMC (Balogh-Mitchell, 2012) riktade sig till anställda inom 
flera olika områden och professioner (exempelvis sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv-, 
akut-, pediatrisk- och obstetrisk sjukvård samt till sjukhuspräster). Att studien inkluderar olika 
professioner kan ha påverkat resultatet då deras erfarenheter torde skiljt sig nämnvärt mot 
erfarenheterna hos sjuksköterskor inom prehospital sjukvård. För sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård är det vanligt förekommande att familjemedlemmar är närvarande i 
samband med vårdandet (Hollenberg et al., 2009). Den markanta skillnaden i antal 
studiedeltagare vid studien från SHMC och den aktuella studien bör även tas i beaktning. 
Skillnaderna mellan studierna kan ha påverkat respondenternas, i respektive studies, skilda 
svar. 
 
Familjemedlemmar som får bevittna HLR är mer nöjda med vården 
Majoriteten (21 st) av deltagarna instämde/instämde helt i att bevittna HLR skapar större 
tillfredsställelse hos familjemedlemmar gällande den givna vården. Det skiljde sig inte 
beroende på antal år i tjänst eller antal utförda HLR under senaste året. Lite mer än hälften 
(56,5%) av sjukvårdspersonalen i den amerikanska studien svarade Instämmer/Instämmer helt 
på motsvarande påstående (Balogh-Mitchell, 2012). Meyers et al. (2004) indikerar att 
familjemedlemmar önskar närvara i samband med HLR. Det borde innebära att om familjens 
önskemål blir tillgodosett så leder det ofta till ökad tillfredsställelse med den givna vården, 
förutsatt att vården bedrivits enligt sjukvårdens riktlinjer. Enligt Marrone och Fogg (2006) så 
kan familjens närvaro vid HLR innebära att de, när de ser de extraordinära insatser som 
genomförts, inser att personalen gjort allt de kan.  
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Familjens närvaro stör inte återupplivningsförsöket 
Angående påståendet att familjenärvaro stör och/eller hämmar återupplivningsförsöket ansåg 
majoriteten (17 st) att det inte gjorde det, enbart tre deltagare ansåg att det gjorde det. Den 
amerikanska studien visar på likartade resultat. Där instämde enbart 28,7% i påståendet 
(Balogh-Mitchell, 2012). Deltagarna som tjänstgjort mellan 0–20 år ansåg att det inte stämde 
medan de som arbetat 21 år eller mer var neutrala gällande påståendet.  
 

En svensk studie visar att en del personal med längre erfarenhet inom ambulanssjukvård 
uppvisar fler stressymptom än övriga anställda (Jonsson, Segesten. & Mattsson, 2003). En av 
förklaringarna till det kan vara deras äldre och kortare grundutbildning vilket orsakat mer 
osäkerhet kring agerandet i akuta situationer (Jonsson, 2009). Porter et al. (2014) bekräftar att 
en del sjuksköterskor fruktar att familjen blandar sig i och stör återupplivningsförsöket eller 
att deras krisreaktioner stör personalens fokus och hindrar dem att arbeta effektivt.  
 
Att ha familj närvarande vid HLR skapar inte oro eller stress 
20 respondenter ansåg att de inte skulle känna sig oroliga eller stressade av att ha 
familjemedlemmar närvarande i samband med HLR. Det skiljde sig markant mot deltagarna 
anställda vid SHMC (Balogh-Mitchell, 2012) där 59,8% skulle känna sig mer oroliga eller 
stressade. Marrone & Fogg (2006) belyser att familjer i USA kan va benägna att stämma 
sjukvårdspersonal eller vårdgivare på grund av missnöje. Med det i åtanke är det förståeligt 
att det kan stå mer på spel när amerikansk sjukvårdspersonal har familjer närvarande i 
samband med HLR. Dock belyser samma artikel (Marrone & Fogg, 2006) att familjer som 
utesluts från pågående HLR faktiskt är mer benägna att dra sjukvården inför rätta. Av 
deltagarna i studien genomförd av Compton et al. (2006) hade mer än 50 % någon gång 
upplevt sig hotade eller oroliga för sitt eget välmående när HLR genomförts inför 
familjemedlemmar. Majoriteten av dem önskade att inte ha familjemedlemmar närvarande 
under pågående HLR.  
 
En annan aspekt kan vara att prehospital sjukvårdspersonal utövar HLR i betydligt större 
utsträckning än deltagarna i studien vid SHMC. Som tidigare nämnt anger Hollenberg et al. 
(2009) att två tredjedelar av dödsfallen i Sverige orsakade av hjärtsjukdomar sker utanför 
sjukhusen och de flesta på grund av ett hjärtstopp, vilket styrker argumentet. Deltagarna i den 
amerikanska studien arbetade även på ett flertal olika platser på sjukhuset samt inom olika 
professioner (Balogh-Mitchell, 2012). Det talar för att de inte lika frekvent utövat HLR under 
det gångna året. Sjuksköterskor inom prehospital sjukvård utövar däremot ofta HLR i 
familjens närvaro. De flesta av dem ställer sig neutrala till att familjemedlemmar närvarar och 
en del föredrar det till och med (Hollenberg et al., 2009). 
 
Delade åsikter kring familjenärvarons påverkan på kommunikation 
De olika åsikterna gällande att familjenärvaro vid HLR märkbart skulle hämma vårdlagets 
möjlighet att kommunicera fritt var jämnt fördelade (elva instämde, tolv instämde inte och 
resterande var neutrala). Dock skiljde det sig mellan de som arbetat 0-5 år och de som arbetat 
6-10 år. De förstnämnda instämde medan de andra inte instämde. De äldre ålderskategorierna 
höll sig neutrala till påståendet. 
 
Leder bevittnad HLR till färre psykologiska besvär under sorgeperioden?  
Att familjemedlemmar som bevittnat HLR skulle lida av betydligt färre psykologiska 
svårigheter under sorgearbetet ställer sig de flesta deltagarna (19 st) neutrala till. Det skiljde 
sig inte beroende på antal år i tjänst. De som utfört elva eller fler HLR under senaste året 
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instämde kring påståendet medan övriga var neutrala. I en studie genomförd i Singapore 
(Ong, Chang, Srither & Lim, 2004) var det mest förekommande argumentet hos de tillfrågade 
sjuksköterskorna för att familjemedlemmar inte borde bevittna HLR, att det snarare kunde 
vara en traumatisk upplevelse. Mangurten et al. (2005), vars studie genomfördes i USA, 
visade däremot på att majoriteten av respondenterna ansåg att närvaro vid HLR underlättade 
sorgearbetet hos familjen. Det kunde på sikt minska risken att drabbas av psykisk ohälsa och 
lidande.  
 
Bekvämt att förmedla psykosocialt stöd 
Majoriteten av deltagarna (22 st) ansåg att de kände sig bekväma med att förmedla 
psykosocialt stöd i samband med HLR. Det skiljde sig inte nämnvärt mellan respondenter som 
tjänstgjort olika länge eller mellan deltagare som utfört varierande antal HLR under året som 
varit. Av deltagarna i studien utförd av Compton et al. (2006) upplevde sig majoriteten av 
dem bekväma att förmedla emotionellt stöd till familjemedlemmar som bevittnat HLR, det 
trots att flertalet av dem någon gång upplevt sig hotade när de utfört HLR med familj 
närvarande. 
 
Patient- och familjerättighet att bevittna HLR 
Huvuddelen (23 st) av deltagarna var eniga kring att familjer borde ha valmöjligheten att 
närvara eller inte i samband med HLR. Svaren skiljer sig inte heller mellan de olika 
demografiska kategorierna. 22 stycken av studiedeltagarna ansåg även att möjligheten att 
närvara i samband med HLR är en självklar patient- och familjerättighet. De som tjänstgjort 
mellan 11-20 år stod, i genomsnitt, neutrala gällande påståendet. Övriga deltagare instämde i 
genomsnitt gällande påståendet.  
 

Eichhorn et al. (2001) intervjuade nio patienter som genomgått antingen ett invasivt ingrepp 
eller HLR om deras tankar kring att ha haft familjemedlemmar närvarande under 
behandlingen. Patienterna i studien ansåg att det var både deras och deras familjers rättighet 
att få vara tillsammans i det akuta skedet. Likaså anser Boucher (2010) att det är varje patients 
rätt att ha familjemedlemmar närvarande när de genomgår hjärt-lungräddning, vilket styrker 
den aktuella studiens resultat. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2014) beskriver att det är sjuksköterskans uppgift att främja en miljö 
som respekterar enskilda personer och familjers rättigheter och värderingar, vilket förespråkar 
samma förhållningssätt.    
 
Behov av utbildning kring att bemöta familj? 
Det rådde delade meningar kring om deltagarna ansett sig fått tillräckligt med utbildning 
gällande att bemöta anhöriga i samband med HLR. Tolv respondenter instämde, sex ställde 
sig neutrala och tio instämde inte. De som tjänstgjort mellan 6–10 år samt de som utfört 
mellan 11–20 HLR under det gångna året ansåg sig inte fått tillräckligt med utbildning från 
arbetsplatsen. De övriga ställde sig neutrala eller instämde till påståendet.  
 

De traumatiska situationer som sjuksköterskor inom prehospital sjukvård ställs inför är 
vanligt förekommande. Det anses, enligt en del åsikter, vara förväntat att de ska klara av det 
utan utbildning, handledning eller stöd (Jonsson, 2009). Med det i åtanke kan det vara möjligt 
att chefer på ambulansavdelningar förväntar sig att personer som söker tjänst på avdelningen 
bör kunna hantera de traumatiska situationer de ställs inför. Ett förutsättande att de anställda 
bemöter människor i kris på ett bra sätt kan göra att de inte erbjuder tillräckligt med 
utbildning. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) 
har sjuksköterskan ett egenansvar i att utarbeta och bruka acceptabla riktlinjer gällande 
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omvårdnad och utbildning.  
 
Den prehospitala sjuksköterskan i samhället 
Respondenternas generellt positiva inställning till familjenärvaro i samband med HLR 
indikerar att det finns möjligheter att familjens delaktighet främjas.  
Som tidigare nämnt har attityden kring familjenärvaro förändrats under historiens gång. 
Postmodernismen, som till stor del präglar dagens synsätt, har skapat ett paradigm där 
individen själv är den centrala i de beslut som fattas. Inom vården är det han/hon som fattar de 
yttersta besluten kring sin egen vård (Ternestedt et al., 2012). Vid en hjärtstoppssituation är 
patienten oförmögen till beslutsfattande och då är oftast familjemedlemmar de personer som 
kan föra patientens talan. Det eftersom det är vanligt förekommande att familjen är på plats 
när patienten fått det akuta tillståndet (Bremer, 2009). Om patienten sedermera avlider kan 
familjen, genom att ha fått varit närvarande, känna att även de gjorde vad de kunde i det 
avslutande skedet.  Att studiedeltagarna anser sig vara trygga i att förmedla psykosocialt stöd 
ger också förutsättningar för god familjefokuserad omvårdnad, vilket även i akuta skeden är 
av yttersta vikt.  
 
Det svenska samhället är dock inte enbart postmodernt. Det innehåller även värderingar 
präglade av ett traditionellt eller modernt synsätt. De olika värderingarna lever sida vid sida 
och blandas även ibland. Samhället påverkar alla delar av människors tillvaro samtidigt som 
det ständigt förändras genom utveckling av nya idéer och kritik gentemot det bestående. 
Därav ligger det ett egenansvar hos individen att fatta sina moraliska beslut i en föränderlig 
tillvaro (Ternestedt & Norberg, 2014). Med sådana livsvillkor är den enskilde individen 
beroende av sina etiska motiv, bestående av de teorier som vägleder hans/hennes moral. 
Särskilt hos vårdpersonal i akuta situationer där många utmaningar uppstår, bland annat kring 
patientens omvårdnad och familjens delaktighet (Örezland & Lützén, 2014).  
 

5. Slutsats 

Sjuksköterskorna på ambulansavdelningen vid Örebro Universitetssjukhus är i det stora hela 
positiva till att familjemedlemmar närvarar vid HLR. De anser att familjer ska ha möjlighet 
att medverka och majoriteten ser det som en patient- och familjerättighet. Studien visar att 
sjuksköterskorna inte tycker att familjer stör vid medverkan men åsikterna är delade gällande 
om det hämmar vårdlagets möjlighet att uttrycka sig fritt sinsemellan. De anser att 
familjemedlemmar genom att närvara upplever en högre tillfredsställelse gällande den givna 
vården. Att ge stöd till familjer i samband med HLR känner sig de flesta trygga med, dock 
anser en del av dem att de inte fått tillräckligt med utbildning i hur stödet genomförs på ett 
professionellt sätt. Studien visar inte någon tydlig koppling mellan de demografiska frågorna 
och hur deltagarna svarade på de olika påståendena.  
 

5.1 Klinisk nytta 

Studien kan bidra till att beskriva de attityder sjuksköterskor har inom den prehospitala 
sjukvården gentemot familjemedlemmars närvaro när HLR utövas. Studien belyser att det 
finns ett behov av utbildning gällande bemötandet av familjemedlemmar i den aktuella 
situationen. Under genomförandet av studien har det framkommit att material och riktlinjer 
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gällande bemötande och stöttning av familjemedlemmar existerar och finns att tillgå i andra 
studier.  

5.2 Vidare forskning 

Att undersöka effekterna av riktlinjerna samt sjuksköterskornas attityder och upplevelser av 
att implementera dem i deras verksamhet är något som skulle kunna vara aktuellt för vidare 
utveckling och forskning. Studien belyser inte hur familjer upplever situationen där deras 
familjemedlem drabbats av hjärtstopp eller vilka behov de uttrycker i samband med det. Även 
det kan vara aktuellt för vidare forskning.  
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 I  

Bilaga 1 Studiens enkät  

A. Kön B. Ålder
Man 20-30 år 51-60 år
Kvinna 31-40 år 61-70 år

41-50 år
C. Antal år i tjänst

0-5 år 21-30 år
6-10 år 31-40 år
11-20 år

Inga 11-20 st
1 st 21-30 st
2-5 st
6-10 st

Instämmer 
helt Neutral

1. Demografi

2. Enkätfrågor

Anhörigas närvaro under hjärt-lungräddning

1

2

2

Instämmer 
delvis

1. Att bevittna HLR skapar stor 
emotionell skada för patientens 
familj

2. Familjnärvaro vid HLR resulterar 
i betydligt högre tillfredsställelse hos 
familjen gällande den givna vården

4

4

D. Antal HLR utövade under senaste året

Instämmer 
inte

För studiens syfte benämns återupplivning som hjärt-lungräddning. Var god ringa in den 
siffra som bäst överensstämmer med dina känslor gällande varje enskilt påstående

Instämmer 
inte alls

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

3. Familjenärvaro vid HLR stör eller 
hämmar märkbart återupplivandet 
av patienten

4. Jag skulle känna mig mycket mer 
orolig och/eller stressad av att ha 
familjemedlemmar närvarande vid 
HLR

5. Närvaro av familjemedlemmar vid 
HLR skulle märkbart hämma 
möjligheten för vårdlaget att 
kommunicera fritt

Mer än      
30 st

5

5

5

5

5



 

   

 

 

 

 

 

1

Tack för din medverkan!

10. Jag anser mig fått tillräckligt 
med utbildning från min arbetsplats 
gällande att bemöta anhöriga i 
samband med HLR

5 4 3 2

1

9. Möjligheten att ha 
familjemedlemmer närvarande vid 
HLR är en självklar patient- och 
familjerättighet

5 4 3 2 1

8. Familjemedlemmar borde alltid 
ha valmöjligheten att närvara under 
HLR

5 4 3 2

4 3 2 1

7. Jag känner mig bekväm med att 
förmedla psykosocialt stöd till 
familjer under pågående HLR 

5 4 3 2 1

6. Familjemedlemmar som får 
bevittna HLR lider av betydligt färre 
psykologiska svårigheter under 
sorgearbetet

5
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Till verksamhetschef vid Ambulansavdelningen, Universitetssjukhuset, 
Region Örebro län 
 
 
Härmed anhålles om tillstånd att i uppsatsarbete, som ingår som en del i utbildning 
vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro Universitet, söka uppgifter enligt den 
beskrivning som ges nedan. 
 
Studien planeras genomföras enligt nedanstående upplägg: 
 
Introduktion 
Familjens plats i vården av en patient har förändrats mycket under sjukvårdens historia. Från 
att patienten i tidigt skede vårdats i hemmet förflyttades så småningom den huvudsakliga 
vården till sjukhusen och anhörigas roll sköts undan. Idag har den återigen blivit aktuell och 
begreppet familjefokuserad omvårdnad har fått en central plats. Dock finns det situationer, 
särskilt inom akutsjukvården, där familjefokuserad omvårdnad blir en utmaning och då det 
medicinska arbetet ofta går i första hand. Ett tydligt exempel på det är vid 
återupplivningsförsök vid hjärtstopp med hjälp av hjärt-lungräddning.  
Denna studie önskar därav söka information kring hur sjuksköterskor inom prehospital vård 
upplever familjemedlemmars närvaro i samband med HLR.   
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i 
samband med hjärtlungräddning inom prehospital sjukvård.  
 
Metod 
Studien kommer använda sig utav enkäter som datainsamling. Ett validerat, standardiserat 
frågeformulär kommer både sändas ut via mail samt förmedlas handgripligen till studiens 
deltagare, deltagarnas namn kommer ej behöva anges. Materialet kommer sedan matas in 
statistiskt med hjälp utav utvalt dataprogram. Slutligen kommer det insamlade materialet att 
analyseras utifrån kvantitativ forskningsmetodik.  
 
Urval 
Ett bekvämlighetsurval kommer att genomföras. Studien önskar rikta sig till samtliga fast 
anställda på USÖ:s ambulansavdelning, med medvetenhet kring bortfall till följd av studiens 
tidsram. Inklusionskriteriet för urvalet är att deltagarna ska vara fast anställda hos 
avdelningen.   
 
Etiska aspekter 
Studiens deltagare kommer i samband med att de får enkäten även tilldelas skriftlig 
information om studien och dess syfte. Allt material som deltagarna bidrar med kommer 
behandlas konfidentiellt, deltagarna kommer därigenom att förbli anonyma. Studien är även 
frivillig, sjuksköterskorna som väljer att delta kan närhelst under studiens gång avbryta sitt 
deltagande utan att behöva ange skäl för det. 
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Bilaga 3 Informationsbrev till studiedeltagare 

	 	 Sjuksköterskeprogrammet	VT	
2017	 	

 
 
 
 
 
Informationsbrev till deltagare i studien ”Kan ni vara snälla att gå ut?” 
 
Välkommen som deltagare till denna studie. Vi är tacksamma för att du gått med på att bidra 
med information till detta arbete. Som deltagare har du rätt att när som helst under studiens 
gång avbryta ditt deltagagande utan att behöva ange skäl för det.  
 
Nedan följer en kort beskrivning utav studiens syfte, mål och genomförande: 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående i 
samband med HLR inom prehospital sjukvård. Ambitionen är att belysa dessa upplevelser hos 
fast anställda sjuksköterskor på Ambulansen vid Örebro Universitetssjukhus (USÖ). 
Resultatet ska förhoppningsvis kunna bidra med en ökad förståelse kring de utmaningar som 
en sådan situation innebär.  
 
Datainsamlingen kommer ske medhjälp utav enkäter innehållande 4 demografiska frågor samt 
10 frågor gällande ämnet. Enkäten tar max 5 minuter att besvara och kommer tilldelas fast 
anställda sjuksköterskor på Ambulansen, USÖ. Den kommer delas ut i pappersformat i 
samband med deltagarnas tjänstgöring på avdelningen.  
 
I enkäten kommer namn ej att efterfrågas, och din insamlade data kommer bearbetas 
statistiskt tillsammans med övriga besvarade enkäter med hjälp kvantitativ analysmetod.  
Du som deltagare kommer därigenom att förbli anonym genom hela studien. Materialet 
kommer finnas tillgängligt för undertecknade samt ansvariga examinatorer för arbetet.  
 
När studien är avslutad kommer källmaterialet att förstöras.  
Studien kommer presenteras i form av en kandidatuppsats och finnas tillgänglig för 
allmänheten.  
 
Vid övriga frågor, var god kontakta undertecknade. �
�

 
Än en gång tack för din medverkan. 
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