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Resumé 

Dette masterprojekt omhandler pårørendes tilstedeværelse under hjerte-lungeredning på en intensiv 

afdeling. Formålet er at hente viden der kan være med til at sætte fokus på og bidrage til en øget indsigt i 

de overvejelser sygeplejersker har, når pårørende er til stede under hjerte-lungeredning. 

Pårørende efterspørger i stigende omfang at få mulighed for medinddragelse, også i akutte situationer, 

herunder hjerte-lungeredning. Dette er dog langt fra praksis, og litteraturen viser at 

sundhedsprofessionelles holdninger og erfaringer er divergerende på området. 

Med udgangspunkt i en struktureret litteratursøgning og en efterfølgende argumentation for videre plan, 

anvendes det kvalitative interview som undersøgelsesgrundlag, og analyseres og fortolkes efterfølgende ud 

fra en hermeneutisk forståelsesramme. 

På baggrund af analysen kan det konkluderes at emnet er komplekst, og sygeplejerskerne må i hvert enkelt 

tilfælde foretage et fagligt skøn med de dilemmaer og risici dette indebærer, og på den baggrund forsøge at 

træffe den bedst mulige beslutning om hvornår, og i hvilket omfang pårørende kan være til stede under 

hjerte-lungeredning.  



Lise-Lotte Brunhøj Sørensen 

1 
 

Abstract 

 

The presence of relatives during cardio-pulmonary-resuscitation – an option in 

clinical practice? 

 

This Master’s thesis deals with the presence of relatives during cardio-pulmonary- resuscitation at an 

intensive-care unit. The purpose of this thesis is to obtain knowledge, which may bring attention to and 

increase the awareness of the deliberation of nurses, who find themselves in a situation where relatives are 

present during resuscitation. 

This thesis takes its starting point in a structured literature search and a subsequent argumentation of 

further planning, in which the basis of examination is founded on the qualitative interview. Interviews have 

been analyzed and interpreted within a hermeneutical frame of understanding. 

Based on the analysis, it can be concluded that this topic is one of great complexity and that nurses in all 

cases have to carry out a professional assessment in connection with the dilemmas and risks this may 

entail. In continuation of this, nurses then have to make the best decision possible as to when and to what 

extent relatives can be present during cardio-pulmonary-resuscitation. 
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1.0 Indledning 
Dette masterprojekt sætter fokus på et omdiskuteret emne indenfor sygeplejen, nemlig  pårørendes 

tilstedeværelse under hjerte-lungeredning i intensivafdeling. 

Projektet omhandler tilstedeværelse af pårørende under hjertelungeredning set ud fra et 

sygeplejerskeperspektiv, hvor hensigten er at hente viden der kan være med til at sætte fokus på og 

bidrage til en øget indsigt i de overvejelser sygeplejersker har, når pårørende er til stede under hjerte-

lungeredning. Konteksten for den kliniske problemstilling er en intensivafdeling. I det følgende vil 

betegnelsen pårørendes tilstedeværelse under hjerte-lungeredning blive forkortet til THLR og hjerte-

lungeredning til HLR. Intensivsygeplejersken vil blive forkortet til sygeplejersken. 

2.0 Baggrund 

2.1 Intensivafdelingen 

Hvert år indlægges og behandles ca. 32.000 patienter på landets intensive afdelinger, og det anslås at 

intensivterapien af disse patienter udgør omkring 30% af de samlede sygehusudgifter (Dansk Intensiv 

Database, 2013). Den intensive patient er karakteriseret ved at være i en kritisk eller livstruende tilstand 

der kræver understøttende behandling af et eller flere svigtende organsystemer, og som er af en sådan 

sværhedsgrad at pleje og behandling skal foregå på en intensiv afdeling. For at kunne yde den påkrævede 

pleje og behandling råder den intensive afdeling over avanceret teknologisk udstyr, og læger og 

sygeplejersker er specialuddannet til at varetage den højt specialiseret pleje og behandling af disse 

patienter (Dansk Selskab for Intensiv Terapi og Dansk Anæstesiologisk Selskab, 2013). 

At patienten er og fortsat skal være det centrale omdrejningspunkt for pleje og behandling er indiskutabelt, 

men gennem de seneste årtier har den intensive sygepleje gennemgået en udvikling, hvor pårørende i 

højere grad end tidligere er i fokus og inddrages i forhold til den intensive patient. Ligeledes har 

sundhedsprofessionelles holdninger gennemgået en forandring, hvor patientens familie og nære netværk i 

dag i højere grad anses som værende en vigtig ressource. Pårørende på en intensiv afdeling besidder en 

uvurderlig kilde til viden om patienten, og dette samarbejde bidrager væsentligt til den individuelle 

sygepleje af den intensive patient (Ågård, Aarhus Universitet. Afdeling for Sygeplejevidenskab 2005). 

Ligeledes har pårørendes holdninger og adfærd ændret sig, således at mange i dag udtrykker ønske om at 

blive inddraget i beslutninger vedrørende patientens pleje og behandling. Stadigt flere pårørende udtrykker 

endvidere ønske om deltagelse i plejen af patienten, hvor dette er muligt (Ågård, Lomborg 2011). At denne 

udvikling har fundet sted, har blandt andet betydet at pårørende i dag anses som en værdifuld resurse, 

samt en integreret del af den intensive sygeplejerskes genstandsområde (Ibid). 
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2.2 Samfundsudvikling 

Udviklingen indenfor den intensive sygepleje har fundet sted i takt med den samfundsmæssige udvikling i 

forhold til pårørende og deres rolle. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet anbefalinger for 

sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge patienter, hvor formålet er at angive hvordan 

pårørende bedst kan inddrages og støttes. Anbefalingerne har særligt fokus på støtte og inddragelse af 

pårørende under et sygdomsforløb, og pårørende beskrives som værende patientens vigtigste støtte under 

indlæggelse, særligt når denne er af alvorlig og kritisk karakter. De pårørendes resurser og behov er derfor 

en integreret del af patientens forløb, og det anses derfor som helt centralt at inddrage pårørende som en 

del af patienternes forløb i det omfang patienten ønsker det, og hvad der skønnes bedst for pårørende 

(Sundhedsstyrelsen 2012) 

I tråd med sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger, blev der i 2005, via IKAS (Institut for Kvalitet og 

Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2009) indført den danske kvalitetsmodel (DDKM), som ligeledes 

skærpede opmærksomheden på pårørendes rolle. Heri står blandt andet beskrevet hvordan personalet 

gennem hele behandlingsforløbet skal være opmærksom på og medinddrage pårørende i 

overensstemmelse med borgerens ønsker. Denne skærpede opmærksomhed er således et vilkår som skal 

medtænkes i forhold til intensivsygeplejen (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2009). 

Udviklingen afspejles endvidere i cirkulæret om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. 

Indeholdt i dette står der beskrevet under sygeplejerskens ansvars- og funktionsområde hvorledes 

sygeplejersken blandt andet skal "støtte og yde omsorg til pårørende til kritisk syge patienter". Endvidere 

gives der teoretisk undervisning i omsorg for, og principper for inddragelse af pårørende i plejen (Cirkulære 

om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje, 2013) 

Pårørende er således en integreret del af den intensivsygeplejerskens ansvars- og funktionsområde, og den 

samfundsmæssige udvikling viser en klar tendens til at fokus i sundhedsvæsenet flytter sig mere og mere 

fra en opfattelse af, at sygdom varetages af sundhedsprofessionelle til, at sundhed og sygdom er et fælles 

anliggende for patienten, patientens nærmeste familie og sundhedsprofessionelle. 

2.3 Egne erfaringer i forhold til inddragelse af pårørende 

I forlængelse af den samfundsmæssige udvikling ses der en tendens til, at pårørende ikke blot ønsker at 

være hos patienten i hverdagen på hospitalet, men også ønsker at få mulighed for at være ved patientens 

side hvis situationen udvikler sig kritisk og patientens liv er i fare. Dette er dog langt fra altid praksis. Det er 

min erfaring fra mange års erfaring som intensivsygeplejerske, at inddragelse af pårørende synes naturligt i 

forhold til den daglige pleje. Udvikler situationen sig til at blive akut, herunder HLR er der blandt 
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sundhedsprofessionelle ikke enighed om hvorvidt dette skal praktiseres, eller hvorvidt dette er gavnligt for 

pårørende. At deltage i HLR er en intens og fokuseret procedure, og fokus vil, naturligt nok, være på 

patienten. Jeg har i disse situationer oplevet at sundhedsprofessionelle giver udtryk for manglende 

overskud til pårørende, samt oplevet at pårørende er blevet overset, eller at deres tilstedeværelse er 

direkte uønsket. Endvidere er det min erfaring, at det er meget få pårørende der i akutte situationer, 

herunder HLR, ligefrem kræver at få lov til at være til stede. I stedet anvises pårørende til afdelingens 

opholdsstue og må vente der, indtil de bliver hentet, og der er givet tilladelse til at de må komme ind på 

stuen til patienten. Det er således de sundhedsprofessionelle der beslutter hvorvidt pårørende må være til 

stede, og praksis synes ikke at tage afsæt i pårørendes ønsker og behov, da de ikke bliver spurgt, og dermed 

ikke får mulighed for at udtrykke deres ønsker og behov. Jeg oplever at årsagerne hertil, er funderet i 

usikkerhed og bekymringer i forhold til at en hjerte-lungeredningsseance kan være meget voldsom at se på. 

Der kan flyde med blod og sekreter, ligesom det kan se voldsomt ud når en patient stødes. Ligeledes har jeg 

erfaret at sundhedsprofessionelle udtrykker bekymringer i form af, at tilstedeværelsen kan være så 

voldsom en oplevelse for pårørende, at der rejses en bekymring for at det kan få negative konsekvenser for 

pårørendes fremtidige liv. 

Der er således risiko for at praksis tager afsæt i usikkerhed og bekymringer, samt at disse medfører at 

pårørendes behov træder i baggrunden eller slet ikke bliver identificeret. Konsekvensen kan blive at 

pårørende fratages muligheden for at være til stede under HLR. Det vil således være relevant for 

sygeplejefaget at undersøge hvad der eksisterer af viden om tilstedeværelse af pårørende under HLR. 

3.0 Litteraturen 
I det følgende ekspliciteres den strukturerede og reflekterede litteratursøgning der har fundet sted. 

Herefter indledes med en beskrivelse af den eksisterende nationale viden på området. Denne udvides 

derefter til en beskrivelse af den internationale forskning på området, set ud fra pårørendes, patienternes 

og sygeplejerskers perspektiv. Hensigten er at anvende og bygge ovenpå allerede eksisterende viden, og få 

hjælp til præcision af projektets konkrete undersøgelse. 

4.0 Den fokuserede litteratursøgning 
Til at belyse den eksisterende viden på området, har jeg søgt i de databaser der indfanger størstedelen af 

litteraturen på det sundhedsfaglige område: PubMed, CINAHL, Embase, PsykINFO og Bibliotek.dk. 

Begrundelsen for valget af disse databaser er at PubMed indeholder referencer indenfor både medicin og 

sygepleje, og omfatter 95% af den publicerede medicinske litteratur. CINAHLs kerneområde er sygepleje, 
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og indeholder alle de engelsksprogede sygeplejeartikler. Embase er det europæiske modstykke til PubMed, 

og indeholder referencer fra europæiske medicinske tidsskrifter, hvilket er væsentligt at have med, da 

spørgsmålet omkring pårørendes tilstedeværelse under hjerte-lungeredning behandles og opfattes 

forskelligt verden over. PsykINFO indeholder de psykologiske aspekter bl.a. indenfor medicin og sygepleje, 

og da min problemstilling indeholder oplevelser og holdninger vil denne database også kunne indeholde 

relevante artikler i forhold til min problemstilling. Slutteligt er anvendt bibliotek.dk. da denne kan bidrage 

med dansk litteratur på området bl.a. i form af fagbøger og afhandlinger (Willman et al. 2007). 

Litteratursøgningen er udført med udgangspunkt i en systematisk bloksøgning, ud fra Niels Buus et al., og 

er anvendt som primær søgestrategi i den fokuserede litteratursøgning (Buus et al. 2008). 

Litteratursøgningens fokus er at undersøge erfaringsgrundlaget af pårørendes tilstedeværelse under HLR. 

Blok 1 angiver de søgeord der identificerer projektets kontekst, blok 2 angiver persongruppen, blok 3 

omhandler fænomenet, mens blok 4 indeholder termer i relation til problemstillingen. 

Figur 1: Bloksøgning og søgeord 

Blok 1: Kontekst Blok 2: Persongruppen Blok 3: Fænomenet Blok 4: Termer i relation 
til problemstillingen 

"Intensive care" 

"Critical care" 

 

"Family" 

"Spouses" 

"Relatives" 

"Next of kin" 

"Cardiopulmonary 
resuscitation" 

"Resuscitation" 

"Experience"  

"Perception" 

"Attitude" 

"Challenges" 

"Needs" 

 

De fire blokke er efterfølgende oversat til friteksttermer og katalogiseringsord, som er kontrollerede 

emneord der giver en systematisk reference til den enkelte databases artikler. Katalogiseringsord kaldes 

forskelligt afhængig af database, fx. Thesaurus, Headings eller MeSH-term (Willman et al. 2007). 

 Af ovenstående bloksøgning ses at der ofte er flere emneord indenfor hver blok, hvorfor disse er 

kombineret med OR som sikrer at søgningen udvides, samt at alle relevante artikler fremvises. Efter at de 

fire blokke er defineret, kombineres de med AND, med det formål at afgrænse søgningen til de artikler der 

indeholder alle 4 blokkes søgeord (Willman et al. 2007). Bloksøgningen er foretaget med udgangspunkt i 
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alle 4 blokke, men er ligeledes suppleret med søgninger på både 2 og 3 blokke, i tilfælde hvor 

kombinationen af alle 4 blokke ikke gav noget resultat, samt for ikke at overse relevant litteratur. Således 

blev det tydeligt i søgeprocessen, at det ofte var den intensive kontekst der begrænsede antallet af 

referencer. 

 Litteratursøgningen er endvidere suppleret med en kædesøgning. Dette med henblik på at finde andre 

relevante artikler indenfor samme emneområde, samt mulighed for at finde nye referencer. Relevante 

artikler blev efterfølgende gennemlæst og referencelister systematisk gennemgået, for at sikre at relevant 

litteratur ikke blev overset (Bjerrum 2005). 

For at sikre at der kun inkluderes artikler, som har relevans for den kliniske problemstilling, er der 

udarbejdet inklusions- og eksklusionskriterier. 

Figur 2. Databaser samt inklusions- og eksklusionskriterier 

 Databaser Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

Databaser: 
         -PubMed 
         -CINAHL 
         -Embase 
         -PsycINFO 
 
Internetsider: 
         - Google = søgemaskine 
         -bibliotek.dk 
 
Håndsøgning: 
          -referencelister 
          -anvendelse af       
søgebasernes funktion 
"relaterede artikler" 

Litteraturtyper: 
-artikler der har 
sygeplejersker/pårørende/patient 
som population 
 
-alle litteraturtyper 
 
Nøgleområder: 
-holdninger, oplevelser ift. 
tilstedeværelse af pårørende 
under hjerte-lungeredning. 
-holdninger og oplevelser der 
fører til udelukkelse af pårørende 
- årsager til sygeplejerskers 
udelukkelse af pårørende under 
HLR 

-artikler på andre sprog end 
dansk, engelsk, norsk, svensk og 
tysk 
 
-artikler omhandlende børn og 
unge under 18 år 
 
-artikler der ikke har abstracts 

 

Litteratursøgningen er udført i perioden 25. februar til 3. marts 2015 i samarbejde med en bibliotekar. 

Søgningen resulterede i alt 147 referencer, og efter gennemlæsning af overskrifter og abstracts samt 

frasortering, endte jeg med 15 relevante referencer. 

Årsagen til at så mange artikler blev ekskluderet var at størstedelen af artiklerne omhandlede THLR i 

skadestue og under traumebehandling. Flere artikler havde ligeledes fokus på selve beslutningsprocessen i 

forhold til at stoppe behandling af HLR, hvorfor disse også er fravalgt. En enkelt blev fravalgt fordi den 

overvejende del af populationen var læger. Ligeledes blev 2 studier fravalgt da fokus lå på implementering 
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af retningslinjer i forhold til THLR. Endvidere blev et litteraturreview fravalgt idet hovedparten af de 

inkluderede empiriske undersøgelser foregik på skadestue og traumemodtagelse. Således endte jeg med at 

have inkluderet 11 internationale studier, 2 danske undersøgelser samt 2 danske artikler, i alt 15 

referencer. 

Litteratursøgningsprocessen fremgår af nedenstående flowchart: 

Figur 3. Litteratursøgningsprocessen 

 

5.0 Præsentation af litteratur 
Nedenstående skema viser en oversigt over den inkluderede litteratur, hvor design, formål, informanter 

samt fund er beskrevet. 

Figur 4. Oversigt over inkluderet litteratur 

Artikel/land/år Design og metode Formål Informanter Fund 

Care, compassion and 
competence in critical 
care: a qualitative 
exploration of nurses 
experiences of family 
witnessed resuscitation. 
2014, England 
Monks og Flynn 

Deskriptivt kvalitativt 
studie 
 
Semistruktureret 
interview 
 
Fænomenologisk 
tilgang. 

Få indsigt i 
sygeplejerskers 
oplevelser i forbindelse 
m. THLR samt 
implikationer for klinisk 
praksis 

6 sygeplejersker Sygeplejersker er 
udfordret ift. at 
skulle balancere 
mellem at yde 
medmenneskelig 
omsorg og mestre en 
teknisk og 
instrumentel 
sygepleje. 
THLR udfordrer spl. 
opfattelse af egne 

147 referencer 

85 ekskluderet 

50 ekskluderet efter 

gennemlæsning 

15 referencer inkluderet 

Tillægssøgning: 2 artikler + 1 

kandidatspeciale 

62 referencer 
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evner og 
kompetencer.  

A European survey of 
critical care nurses’ 
attitudes and 
experiences of having 
family present during 
cardiopulmonary 
resuscitation 
2005, England 
Fulbrook, Albaran et al. 

Kvantitativt studie vha. 
spørgeskema 

Intensivsygeplejerskers 
holdninger og oplevelser 
i forbindelse med THLR 

124 europæiske 
sygeplejersker der 
deltager i undersøgelse 
i forbindelse med 
kongressen: European 
Federation of Critical 
Care Nursing 
Association i Paris. 

Sygeplejersker var 
generelt positive 
overfor THLR. 
Engelske 
sygeplejersker havde 
mere erfaring med 
THLR og var 
signifikant mere 
positive overfor 
THLR. 

Family witnessed 
resuscitation – 
experience and attitudes 
of German intensive 
care nurses 
2010, Tyskland 
Koberich 

Deskriptivt kvantitativt 
studie  
 
Spørgeskema med 
mulighed for uddybende 
kommentarer 

Udforske holdninger og 
oplevelser ift. 
tilstedeværelse af 
pårørende under hjerte-
lungeredning 

164 
intensivsygeplejersker 

Tyske sygeplejersker 
er forbeholdne 
overfor THLR og 
udtrykker bekymring 
for både pårørende 
og fagpersonale ift. 
THLR på baggrund af 
deres erfaringer. 

Family presence during 
resuscitation:Canadian 
critical care nurses 
perspective. 
2010, Canada 
McClement, Fallis & 
Pereira. 

Deskriptivt kvalitativt 
studie 
 
Spørgeskema m. 
mulighed for uddybende 
kommentarer 

Undersøge 
fremtrædende 
problemstillinger i 
forhold til THLR 

450 
intensivsygeplejersker 

 THLR er komplekst 
og der identificeres 
både fordele og 
ulemper som 
sygeplejerskerne er 
bevidste om. 

Study examining 
attitudes of staff, 
patient and relatives to 
witnessed resuscitation 
in adult intensive care 
units 
2003, England 
Grice, Picton & Deakin 

Kvantitativt studie i 
form af spørgeskemaer 

At undersøge læger, 
sygeplejersker, patient 
og pårørendes 
holdninger til THLR samt 
deres opfattelse af 
fordelene  

50 læger og 
sygeplejersker deltog 
samt 55 patienter og 
pårørende 

Læger og 
sygeplejersker er 
tilhængere af THLR 
og mange har 
positive erfaringer. 
Flertallet fremhæver 
at patient og 
pårørende skal 
adspørges inden 
indlæggelse på 
intensiv afdeling. 

Health Care 
Providers´Attitudes 
Regarding Family 
Presence During 
Resuscitation Of Adults 
2010, USA 
Howlett, Alexander & 
Tsuchiya 

Litteraturreview At undersøge 
fagpersoners holdninger 
til THLR  

30 empiriske studier 
inkluderes 

Der er stor variation 
ift. hvorvidt 
fagpersoner støtter 
THLR. 
Emnet er komplekst, 
hvilket der skal tages 
højde for i 
udarbejdelse af 
retningslinjer på 
området 

Experiences of relative, 
who witnessed 
resuscitation or invasive 
procedures 
2014, Tyskland 
Blattler, Schlappi & 
Senn 

Fænomenologisk 
kvalitativt studie i form 
af interview 

At undersøge 
pårørendes erfaringer 
ift. at være til stede 
under HLR eller vente i 
pårørenderum 

10 pårørende blev 
interviewet og data 
analyseret med 
udgangspunkt i en 
tematisk analyse 

Pårørende er ofte 
ikke i en situation 
hvor de kan kræve 
THLR og hævder at 
informationsniveauet 
er for lavt og ønsker 
at blive støttet under 
THLR 

Attitudes toward and 
beliefs about family 
presence: a survey og 
healthcare providers, 

Deskriptivt kvantitativt 
studie i form af 
spørgeskemaer 

At undersøge opfattelser 
og sammenligne 
holdninger i forhold til 
THLR 

202 fagpersoner, 72 
pårørende og 62 
patienter 

THLR er gavnligt for 
patient, pårørende 
og fagpersoner. 
Bekymring ift. 
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paitents´families, and 
paitent 
2007, USA 
Duran et al 

pårørendes 
følelsesmæssige 
reaktioner. Behov for 
individuel vurdering. 

Attitudes of healthcare 
staff and patients’ 
family members 
towards family presence 
during resuscitation in 
adult critical care units 
2012, Hongkong, Kina 
Leung, Chow 
 

Kvantitativ 
tværsnitsundersøgelse i 
form af spørgeskemaer 

At undersøge 
pårørendes og 
fagpersoners holdninger 
til THLR samt at 
identificerer faktorer der 
har betydning for 
fagpersoners holdninger 

163 fagpersoner og 69 
pårørende 

Fagpersoner har en 
negativ holdning til 
THLR. Men THLR kan 
være gavnligt for 
både fagpersoner og 
pårørende, selvom 
der er identificeret 
barrierer. 
Udarbejdelse af 
retningslinjer 
anbefales 

Lived experience of 
critically ill patients' 
family members during 
cardiopulmonary 
resuscitation 
2004, USA 
Wagner 

Deskriptivt kvalitativt 
studie. 
 
Semistruktureret 
interviews 

At undersøge 
pårørendes erfaringer, 
tanker og opfattelser i 
forhold til THLR 

6 pårørende blev 
interviewet og data 
analyseret med 
udgangspunkt i Van 
Manens tematiske 
analyse 

Pårørende har svært 
ved at beslutte 
hvorvidt de skal blive 
hos patienten. 
Fagpersoner 
tilsidesætter 
pårørende under HLR 
og pårørendes behov 
for støtte og 
information 
ignoreres 

Intensive care nurses' 
perspectives of family-
centered care and their 
attitudes toward family 
presence during 
resuscitation 
2012, Jerusalem 
Ganz &Yoffe 

Kvantitativ deskriptiv 
studie med 
spørgeskema som 
dataindsamlingsmetode 

At undersøge 
sygeplejerskers 
holdninger til THLR samt 
familie-centreret pleje. 

96 
intensivsygeplejersker 
fra 3 forskellige 
intensivafdelinger 
deltog 

Få sygeplejersker 
havde erfaring med 
THLR og havde 
negative holdninger 
til THLR. Kultur har 
betydning for 
holdningerne. 
Uddannelse og 
guidelines anbefales 
for at øge de positive 
holdninger. 

Interacting with 
relatives in intensive 
care unit. Nurses' 
perceptions of a 
challenging task 
2009, Danmark 
Agård, Maindal 

Kvantitativ 
tværsnitsundersøgelse 
med spørgeskema som 
dataindsamlingsmetode 

Bla. at undersøge 
sygeplejerskers 
holdninger til at give 
pårørende mulighed for 
at være hos patienten i 
akutte situationer. 

68 
intensivsygeplejersker 
deltog 

Sygeplejersker er 
generelt ikke 
tilhængere af at have 
pårørende tilstede i 
akutte situationer 

Pårørendes 
tilstedeværelse under 
traumebehandling : en 
udfordring i sygeplejen 
2005, Danmark 
Bugge 

Kvalitativt studie med 
semistruktureret 
interview som 
dataindsamlingsmetode 

At undersøge 
sygeplejersker erfaringer 
og holdninger i THLR 
hvor konteksten er 
traumestue 

Interview af 4 
sygeplejersker 

THLR under 
traumebehandling er 
omgærdet af en 
række dilemmaer. 
Sygeplejersker er 
bevidste om dette, 
men det afspejles 
endnu ikke entydigt i 
deres handlinger 
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6.0 Beskrivelse af eksisterende litteratur 
I det efterfølgende beskrives først den eksisterende litteratur fra Danmark, for derefter at blive udvidet til 

at omhandle internationale undersøgelser. 

6.1. Undersøgelser fra Danmark 

Litteratursøgningen viser at det er yderst sparsomt hvad der findes af undersøgelser fra Danmark indenfor 

det intensive speciale. Der blev kun identificeret et enkelt studie, omhandlende sygeplejerskers opfattelser 

af og samarbejde med pårørende hvor konteksten er en intensiv afdeling. Undersøgelsen, der har anvendt 

spørgeskema som dataindsamlingsmetode, berører blandt andet tilstedeværelse af pårørende i akutte 

situationer, og viser at sygeplejerskerne holdninger ikke er entydige på området (Agård, Maindal 2009). 

Søgningen blev derfor udvidet til også at omfatte andre kontekster end det intensive, for at afsøge feltet og 

få et overblik over hvor langt vi er i Danmark indenfor dette område. En søgning på google viste at 

fagbladet Sygeplejersken i 2003, på baggrund af en artikel omhandlende modstand mod tilstedeværelse af 

pårørende på traumestuen, udførte en webafstemning om sygeplejerskers holdninger i forhold til at have 

pårørende til stede under genoplivning eller invasive indgreb på traumestuen (Havemann 2003). 

Afstemningen viste at flertallet ikke mente at pårørende skulle have adgang. I alt stemte 366 

sygeplejersker, hvor 61 pct. mente, at pårørende ikke skulle have adgang. 32 procent stemte "ja" til at have 

pårørende på traumestuen og 5 pct. svarede ''ved ikke.'' (Havemann 2003). Ovenstående undersøgelse er 

ikke en videnskabelig undersøgelse, men giver en indikation af sygeplejerskernes umiddelbare holdninger. 

Et kandidatspeciale omhandlende pårørendes tilstedeværelse under akut behandling på en 

traumeskadestue er ligeledes identificeret (Bugge, Aarhus Universitet. Afdeling for Sygeplejevidenskab 

2005). Studiet undersøger sygeplejerskers overvejelser og oplevelser i forbindelse med THLR. Det fremgår 

af specialet, at emnet er omgivet af en række dilemmaer som sygeplejerskerne er bevidste om, og som har 

betydning for hvorvidt pårørende får mulighed for THLR (ibid). Indenfor pædiatrien diskuteres det hvorvidt 

forældre skal have mulighed for at være til stede under akut behandling af tilskadekomne og akut syge 

børn. Af artiklen fremgår det at forældretilstedeværelse ikke kompromitterer behandlingen af barnet eller 

hindrer sundhedsprofessionelles indsats. Der er dog endnu en række forhold og problemstillinger i forhold 

til dette emne som endnu er sparsomt belyst, og som anbefales nærmere undersøgt (Bredahl et al. 2011). 

Af ovenstående ses, at i Danmark har forskning indenfor dette område primært været rettet mod 

traumebehandling og indenfor pædiatrien, omend forskningen indenfor disse områder er sparsom. 

Det efterfølgende beskriver den identificerede internationale viden på området. 
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6.2 Internationale undersøgelser 

Gennemgangen af de internationale undersøgelser nedenfor er kategoriseret på baggrund af temaer 

relateret til hhv. pårørende, patienten og sygeplejersken. 

6.2.1 Pårørende 

Flere studier har undersøgt pårørendes holdninger og erfaringer til THLR i en intensiv afdeling. I en tysk 

kvalitativ interviewundersøgelse fra 2014 fremgår det at pårørendes behov for tilstedeværelse ikke altid 

bliver identificeret eller indfriet. Pårørende tillægger det betydning at få lov at være til stede, men 

udtrykker endvidere at de under THLR har brug for støtte fra sundhedsprofessionelle. Endvidere viser fund 

fra studiet, at pårørende der har ventet i et andet lokale mens hjerte-lungeredningen har foregået, oplever 

utryghed, uvished og angst. På baggrund af studiet anbefales det at pårørende får mulighed for 

tilstedeværelse under hjerte-lungeredning, samt at der udarbejdes lokale retningslinjer (Blattler, Schlappi & 

Senn 2014). 

Endvidere viser et studie foretaget i Hongkong, der undersøger både pårørendes og 

sundhedsprofessionelles holdninger til THLR, at hovedparten af pårørende har et ønske om at være til 

stede under hjerte-lungeredning, eller som minimum at få muligheden. Derudover fandt man i studiet en 

signifikant forskel i holdninger, således at pårørende viser en langt mere positiv holdning til THLR, 

sammenlignet med sundhedsprofessionelles (Leung, Chow 2012).  

I en amerikansk kvalitativ interviewundersøgelse fra 2004, undersøges pårørendes oplevelser i forbindelse 

med, at en af deres nærmeste har haft hjertestop og efterfølgende er blevet genoplivet. Gennem interview 

spørges bl.a. ind til hvor pårørende befandt sig under hjerte-lungeredningen, og om der var personale 

tilstede undervejs til at yde støtte samt give løbende informationer. Af fund i undersøgelsen fremhæves, at 

mens hjerte-lungeredningen foregår, tilsidesættes de pårørende, og informationsniveauet er lavt. Det 

anbefales dog at pårørende får mulighed for at være til stede (Wagner 2004). 

6.2.2 Patienten 

Der er identificeret to studier der undersøger patientperspektivet, og som begge har anvendt 

spørgeskemaer som dataindsamlingsmetode. Fundene i disse studier er ikke entydige, og beskriver både 

fordele og ulemper i forhold til THLR. Det ene studie, foretaget i Colorado, USA viser, at en overvejende del 

af patienterne mener at det er deres ret at have pårørende til stede under HLR, samt at beslutningen om 

THLR påhviler patienten. De adspurgte patienter er endvidere af den opfattelse, at tilstedeværelsen af 

pårørende under HLR vil have en beroligende og trøstende effekt på patienten (Duran et al. 2007). 

Ligeledes viser resultater fra et engelsk studie, at en overvejende del af de adspurgte patienter er imod 

THLR. Dette er begrundet i en bekymring for at tilstedeværelsen vil være for stor en psykisk belastning for 
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pårørende, samt at pårørende vil være et forstyrrende element under HLR, og THLR vil efterlade et dårligt 

sidste indtryk af patienten (Grice, Picton & Deakin 2003). Af studiet fremgår det endvidere, at der udtrykkes 

en bekymring i forhold til at indføre generelle retningslinjer på området, da beslutningen er individuel. På 

baggrund heraf anbefales det, i de tilfælde hvor det er muligt, at patienten spørges og beslutningen 

efterfølgende dokumenteres (Grice, Picton & Deakin 2003). 

6.2.3 Sygeplejersken 

Sygeplejerskers holdninger og erfaringer i forhold til at have pårørende til stede under hjerte-lungeredning 

på en intensiv afdeling, er undersøgt i flere studier, og viser divergerende holdninger og erfaringer. En 

engelsk kvalitativ interviewundersøgelse fra 2014 viser at sygeplejerskerne finder det svært at skulle 

balancere mellem at mestre den instrumentelle sygepleje og samtidig yde omsorg for pårørende under 

HLR, og viser endvidere at THLR udfordrer sygeplejerskernes opfattelse af egne evner og kompetencer 

(Monks, Flynn 2014). Flere studier fremhæver endvidere en bekymring for at fokus flyttes væk fra 

patienten under THLR, og viser at sygeplejerskerne opfatter pårørende som et forstyrrende element under 

hjerte-lungeredningen, der har urealistiske forventninger der kan være svære at indfri. Endvidere 

argumenteres der for, at der skal være en person til at tage sig af de pårørende under hjerte-lungeredning, 

samt manglende ressourcer af disse (Fulbrook, Albarran & Latour 2005, Koberich et al. 2010). Fund fra 

samme studier viser dog også holdninger der udtrykker at pårørende ikke skal udelukkes, da 

tilstedeværelsen giver mulighed for at pårørende med egne øjne kan se, at der gøres hvad der kan for 

patienten. Samtidig giver sygeplejerskerne udtryk for, at THLR minimerer risikoen for, at pårørende udvikler 

forvrængede billeder og forestillinger om hvad der foregår. Tilstedeværelsen kan endvidere være med til at 

skabe en forståelse og accept fra pårørende, i det tilfælde hvor det besluttes at stoppe behandlingen 

(Fulbrook, Albarran & Latour 2005, Koberich et al. 2010, McClement, Fallis & Pereira 2010). Flere studier 

anbefaler endvidere indførelsen af kliniske retningslinjer, da fund viser at sygeplejerskerne efterspørger 

disse, samt at dele af sygeplejerskers modstand kan forklares med manglende retningslinjer (Koberich et al. 

2010, HOWLETT, ALEXANDER & TSUCHIYA 2010). 

6.3 Sammenfatning og afgrænsning 
Ud fra ovenstående fremgår det at den samfundsmæssige udvikling går i retning af, at pårørende i stadigt 

stigende omfang inddrages i forhold til den intensive patient, og tillige har et ønske om dette. Af 

litteraturgennemgangen fremgår det at dette udfordrer de sundhedsprofessionelle, særligt under hjerte-

lungeredning. Litteraturen viser at emnet opfattes som komplekst og erfaringerne sparsomme, og tager i 

højere grad afsæt i holdninger og faglige overvejelser. Endvidere er forskning indenfor området sparsomt 
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og har primært været  rettet mod traumebehandling, og kun i mindre omfang fokuseret på 

intensivafdelingen. 

En overvejende del af den gennemgåede litteratur i forhold til THLR er foretaget i USA, Canada og England 

samt få europæiske lande. Man kan kritisk spørge om disse studier og forskningsresultater uden videre kan 

overføres og udbredes i en dansk kontekst? Således må det medtænkes, at kulturelle forskelle, 

organisatoriske rammer og vilkår samt uddannelse har en betydning, og deraf hindrer en direkte 

overførbarhed til Danmark. I Danmark har forskning indenfor området primært været rettet mod 

traumebehandling og indenfor pædiatrien, omend forskningen indenfor disse områder er sparsom. I 

Danmark mangler der således viden om pårørendes, patienters og sundhedsprofessionelles erfaringer og 

holdninger i forhold til pårørendes tilstedeværelse under hjerte-lungeredning på intensivafdelingen. Herved 

ses relevansen for dette emne. 

Med belæg i den sparsomme nationale forskning og litteratur indenfor dette område, er der således grund 

til at undersøge emnet nærmere. For at få et fyldestgørende indblik i emnet, bør alle involverede parters 

synsvinkel undersøges. I dette projekt afgrænses emnet dog til at omhandle sygeplejerskers holdninger og 

overvejelser i forhold til THLR. Denne afgrænsning gøres dels af hensyn til tidsperspektivet samt projektets 

omfang, men ligeledes ud fra den betragtning at det er svært at fremskaffe vidnesbyrd fra pårørende og 

patienter, når det i dag mange steder ikke er praksis at give pårørende mulighed for at være til stede under 

hjerte-lungeredning. Det er således væsentligt først at afklare om, og under hvilke omstændigheder 

pårørende får mulighed for tilstedeværelse under HLR, samt hvilke overvejelser sygeplejersker gør sig. Da 

dette er et tværfagligt emne som i høj grad også involverer læger, ville det ideelle være også at undersøge 

denne faggruppes holdninger og erfaringer i forhold til THLR, men dette er fravalgt på baggrund af 

opgavens omfang samt en intention om at holde et "rent snit" i opgaven. 

7.0 Formål og problemformulering 
Formålet med dette projekt er derfor at få indsigt i danske intensivsygeplejerskers overvejelser i forhold til 

at give pårørende mulighed for at være til stede under hjerte-lungeredning. Dette med henblik på at 

tydeliggøre intensivsygeplejerskens viden og indstilling hertil, og derefter at fremkomme med perspektiver 

på de overvejelser der kan være afgørende for intensivsygeplejerskers beslutning om at medtænke 

pårørende under hjerte-lungeredning.  
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Endvidere med et ønske om at den fremkomne viden kan bidrage til at belyse, hvilke sygeplejefaglige 

indsatsområder, der kan gøres til genstand for udvikling, så pårørende i fremtiden bliver taget bedst muligt 

hånd om i forbindelse med THLR. 

Dette leder mig hen på følgende problemformulering: 

Hvilke overvejelser gør intensivsygeplejersker sig i forhold til at give pårørende mulighed for at være til 

stede under hjerte-lungeredning på en intensiv afdeling? 

7. 1 Begrebsafklaring 

Pårørende: I denne opgave anvendes ordet pårørende som et menneskes nærmeste netværk, der udover 

familie også kan være en ven, nabo eller kollega (Sundhedsstyrelsen 2012). 

8.0 Projektets metode 
I det følgende argumenteres og redegøres for valg af metode, herunder præsentation af den 

videnskabsteoretiske referenceramme som dette projekt læner sig op ad, samt en eksplicitering af egen 

forforståelse. 

8.1 Videnskabsteoretisk referenceramme 

Da dette projekt sigter mod at opnå viden om og indsigt i de overvejelser og holdninger 

intensivsygeplejersker har til THLR, er erkendelsesinteressen bag problemstillingen af en beskrivende, 

fortolkende og forstående karakter. Til dette projekt er derfor valgt en hermeneutisk referenceramme. I 

det følgende vil jeg meget kort redegøre for den valgte position, med afsæt i Hans Georg Gadamers 

udlægning af hermeneutikken. 

Gadamer foretager et brud med den tidligere hermeneutik, hvor han gør op med begrebet fordom og i 

stedet introducerer begrebet forforståelse. Forforståelse er den forståelse vi har, før en egentlig 

forståelsesproces starter. Forforståelsen er omskiftelig og skal ikke overvindes, da den er nødvendig for at 

vi kan forstå en tekst og skal bruges aktivt i en fortolkningsproces (Jørgensen 2009). Forforståelsen har sit 

udgangspunkt i den enkeltes situation, samt den historiske og samfundsmæssige påvirkning den enkelte er 

underlagt en del af (Jørgensen 2009). 

Når man skal forstå eller lære om andres forståelse, bringes egen forforståelse i spil. Dette forudsætter, at 

man til en vis grad kender indholdet af egen forståelseshorisont (Birkler 2005). Gadamer anvender 

begrebet horisont om det synsfelt man er i besiddelse af, og som kan være enten snæver eller vid, 

afhængig af situationen og forståelsen. Når der sker en udvidelse af horisonter, menes at man ser andre 
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horisonter end sin egen, hvorefter en horisontsammensmeltning kan ske. Horisontsammensmeltning er 

ikke betinget af enighed, men kun betinget af at man begriber det, den anden meddeler, og man derved 

deler en forståelse. Under horisontsammensmeltningen sættes forforståelsen i spil og egen horisont 

udvides og ny forståelse opstår (Birkler 2005). 

Den hermeneutiske cirkel (eller spiral) opfattes som et grundvilkår for forståelse og er en proces hvor de 

enkelte dele forstås ud fra helheden, og hvor helheden forstås ud fra delene (Jørgensen 2009). Ifølge 

Gadamer er den hermeneutiske cirkel gældende for alle former for forståelse, men forståelse kan kun 

opnås ved at man anvender sin forforståelse (Jørgensen 2009). 

I forhold til dette projekt kræver det at jeg i analysedelen af sygeplejerskers overvejelser til THLR forsøger 

at være åben og villig til at "flytte" min egen horisont og villig til at se det der er nyt. Dette kræver at jeg 

undersøger egen forforståelse og forholder mig åben for nye muligheder for fortolkning (Jørgensen 2009). 

Således vil den hermeneutiske position træde frem i forsøget på fortolkning af sygeplejerskers overvejelser 

til THLR. 

8.1.1 Forforståelse 

Forforståelse er de personlige og professionelle erfaringer man på godt og ondt bringer med sig gennem 

hele arbejdsprocessen. De personlige erfaringer er bl.a. påvirket af min alder, at jeg er kvinde, mor og ven. 

Endvidere er forforståelsen påvirket af det faglige perspektiv, samt den teoretiske referenceramme som 

bringes ind i forskningen, og dermed får indflydelse på tilgangen til emnet (Birkler 2005). Derfor er 

bevidstgørelse af egen forforståelse vigtigt, omend svært, men søges i det følgende synliggjort med henblik 

på at bidrage til transparens i min undersøgelse. 

Jeg har været uddannet sygeplejerske i 15 år og arbejdet på intensivafdeling i 9 år. 

Min forforståelse og viden på dette området har udviklet sig proportionelt med jo længere tid jeg har 

beskæftiget mig med THLR, ligesom samtaler med kolleger og litteratursøgningen til dette projekt har 

bidraget til min forforståelse. Sammenholdt med ovennævnte, er det endvidere min erfaring at det ofte 

kun er i tilfælde hvor pårørende selv beder om at være på stuen, eller hvis de tilfældigvis er på stuen når 

hjertestoppet indtræffer, at de får mulighed for at blive på stuen. Det er derfor med afsæt i ovenstående 

forforståelse at jeg gerne vil undersøge hvilke overvejelser sygeplejersker gør sig i forhold til THLR. 
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8.2 Det kvalitative interview 

For at belyse undersøgelsens problemstilling, har jeg valgt at anvende kvalitative interviews. Den kvalitative 

metode er velegnet når der søges viden om menneskers holdninger, erfaringer, tanker og forventninger. 

Derudover giver den kvalitative metode mulighed for at udforske et ukendt område og heraf gøre nye 

opdagelser (Polit, Beck 2010). Formålet med det kvalitative interview er endvidere, ifølge Kvale og 

Brinkmann, at forstå verden ud fra informanternes synspunkter, og derefter udfolde de meninger der 

knytter sig til deres oplevelser, forud for en videnskabelig forklaring (Kvale, Brinkmann 2009). 

Da jeg i dette projekt er interesseret i at fremkomme med mangesidige meningsdannelser i forhold til 

sygeplejerskers overvejelser til THLR, valgte jeg at lave et fokusgruppeinterview. I fokusgruppeinterviewet 

er det diskussionen og interaktionen mellem deltagerne der er kilden til viden, og hvor forståelser og 

erfaringer sammenlignes (Halkier 2008). Endvidere er det min erfaring at THLR er et emne til diskussion, og 

hvor det må forventes at der undervejs i processen bliver udvekslet meninger og forståelser, og hvor det 

tydeliggøres hvad deltagerne er enige/uenige om (Halkier 2008). Fokusgruppeinterviewet er derfor valgt ud 

fra en forventning om, at synergien og interaktionen mellem sygeplejerskerne kan bidrage til at belyse 

problemformuleringen. 

Efter at have udført fokusgruppeinterviewet blev det dog klart, at der var nogle områder som jeg ønskede 

at gå mere i dybden med. Jeg valgte derfor at supplere fokusgruppeinterviewet med individuelle 

interviews, ud fra den begrundelse af jeg her havde mulighed for at spørge ind til den enkeltes forståelse, 

samt give den enkelte interviewperson rig mulighed for at tale (Kvale, Brinkmann 2009). 

I denne undersøgelse er fokusgruppeinterviewet og det individuelle interview således valgt, ud fra en 

forventning om at disse kan bidrage til at belyse problemformuleringen ud fra flere forskellige perspektiver, 

og eventuelt afdække ny viden der kan supplere litteraturgennemgangen. Til dette er valgt at hente viden 

fra Kvale og Brinkmann bog "Interview -Introduktion til et håndværk" samt Bente Halkiers bog 

"Fokusgrupper". 

8.2.1 Forberedelse af interview 

Det kræver grundig forberedelse af gennemføre et kvalitativt interview, og kvaliteten af den producerede 

viden afhænger af hvor godt forberedt man er (Kvale, Brinkmann 2009). I det efterfølgende vil jeg derfor 

beskrive mine overvejelser i forhold til de etiske overvejelser, udvælgelse af informanter, planlægning af 

dataindsamling, udførelsen af interviews i egen afdeling samt den efterfølgende transskription. 
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8.2.2 Etiske overvejelser 

I følge Kvale og Brinkmann bør samfundsforskning tjene videnskabelige og menneskelige interesser, hvorfor 

det er vigtigt at medtænke etikken gennem hele undersøgelsen (Kvale, Brinkmann 2009 s. 80). Dette 

indbefatter overvejelser i forhold til konsekvenser for deltagerne i interviewet, samtykke fra disse og 

tilladelser fra foresatte. Endvidere indgår overvejelser ift. beskyttelse af deltagernes fortrolighed og 

hvordan disse anonymiseres. Der indgår ligeledes en vurdering af hvordan og hvor mange oplysninger 

deltagerne skal have, både før og efter deltagelse (Kvale, Brinkmann 2009). 

Der foreligger ikke krav om at interview med hospitalspersonale skal anmeldes og godkendes af den 

videnskabsetiske komite, da denne undersøgelse ikke omhandler biomedicinske forsøg (www.cvk.im.dk). 

Ligeledes er der i denne undersøgelse ikke tale om identificerbare, registerførte persondata, hvorfor der 

heller ikke er krav om anmeldelse til datatilsynet (www.datatilsynet.dk). Der er derimod indhentet tilladelse 

til gennemførelse af interviewene fra afdelingsledelsen på Hospitalsenheden Horsens, Anæstesiologisk 

afsnit, hvorfra informanterne er rekrutteret. 

Afdelingssygeplejersken har fungeret som formidler af kontakten til de involverede sygeplejersker, hvor de 

adspurgte blev informeret om undersøgelsen og dets formål, samtidig med at de blev spurgt om de ville 

deltage. De blev her informeret om at deltagelsen var frivillig, og at de kunne sige nej tak til deltagelse, 

uden at skulle konfronteres med mig, og uden at det ville få konsekvenser for det fremtidige samarbejde. 

Efterfølgende er der udleveret skriftligt informationsmateriale om undersøgelsen til informanterne. I 

informationsmaterialet er undersøgelsens formål beskrevet, samt at det pointeres at det er frivilligt at 

deltage og uden konsekvenser for det videre samarbejde, hvis der takkes nej til invitationen. Ligeledes 

fremgår det af informationsmaterialet at alle oplysninger behandles anonymt, og opbevaring af 

båndoptagelser sikres og slettes efter endt undersøgelse. Informationsmaterialet fremgår af bilag 2 og 4. 

Inden undersøgelsens start blev der indhentet skriftligt samtykke fra alle deltagende informanter. I denne 

bekræfter at informanten har modtaget information om undersøgelsen, samt tilladelse til at interviewdata 

må indgå i anonymiseret form i projektet. På dagen for interviewet blev ovenstående formalia gennemgået 

igen mundtlig med informanterne. Samtykkeerklæringen fremgår af bilag 5. 

8.2.3 Udvælgelse af informanter til fokusgruppeinterview 

Udvælgelse af deltagere er styret af formålet med projektet (Halkier 2008). De overordnende kriterier for 

udvælgelse af fokusgruppedeltagere til projektet, er derfor deltagere som er sygeplejersker ansat på en 

intensiv afdeling. Derudover er kriterierne defineret i forhold til et ønske om at deltagerne skulle have en 

vis spredning, både i forhold til anciennitet som uddannet sygeplejerske, og specialuddannelse i intensiv 



Lise-Lotte Brunhøj Sørensen 

20 
 

sygepleje samt alder. Denne sammensætning blev valgt ud fra et ønske om at sammensætte en gruppe der 

ikke var for heterogen med risiko for konflikter, eller en for homogen gruppe med risiko for sparsom  

interaktion (Halkier 2008). 

I dette projekt er fokusgruppen sammensat af sygeplejersker fra samme afdeling. Informanterne kender 

således hinanden på forhånd med samme sociale netværk, hvilket ifølge Halkier betyder at informanterne 

har lettere ved at deltage i samtalen, da de er trygge ved hinanden, samt kan have en forestilling om 

hvordan hinanden reagerer (Halkier 2008). 

Ovenstående kriterier kunne opfyldes ved at afdelingssygeplejersken spurgte et tilfældigt aftenvagtshold 

om deltagelse i interviewet, idet sammensætningen af vagtholdet tager højde for kompetencer af såvel 

specialuddannede sygeplejersker, som sygeplejersker med lav anciennitet og dermed levede op til 

ovenstående kriterier. 

Størrelsen på fokusgrupper kan variere i størrelse, og vil afhængig af antallet have betydning for 

interaktionen og dynamikken mellem deltagerne (Halkier 2008). Da emnet kan opfattes som kontroversielt 

og indeholder en grad af følsomhed, er valgt en mindre gruppesammensætning, da disse, ifølge Halkier, 

med fordel kan bruges, hvis emnet er sensitivt (Halkier 2008). Ligeledes er det, ifølge Halkier lettere at 

bearbejde datamaterialet i dybden i forhold til betydningsdannelser og det sproglige udtryk, hvis 

fokusgruppen er på 4-5 deltagere, og det pointeres samtidig at større grupper kan være svære at moderere 

som interviewer (Halkier 2008). I dette projekt sammensættes fem sygeplejersker i fokusgruppen, ud fra et 

ønske om at bearbejde datamaterialet i dybden, og derved afdække sygeplejerskers overvejelser i forhold 

til THLR. Derudover kan der argumenteres for at jeg som ny i rollen som interviewer, starter med at 

moderere i en mindre gruppe. 

Figur 5: Præsentation af deltagere i fokusgruppeinterview 

Køn Alder Anciennitet som 
sygeplejerske 

Intensiv erfaring 
og/eller intensiv 
specialuddannelse 

Erfaring med 
THLR? 

Kvinde 39 år 14 år 14 års intensiv 
erfaring, 
specialuddannet i 8 år 

Nej 

Kvinde  46 år 16 år 9 års intensiv erfaring, 
specialuddannet i 9 år 

Nej 
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Kvinde 32 år 7 år 2 års intensiv erfaring Ja 

Kvinde 26 år 2 år 1 års intensiv erfaring Nej 

Kvinde 60 år 37 år 16 års intensiv 
erfaring, 
specialuddannet i 13 
år 

Ja 

 

8.2.4 Udvælgelse af informanter til individuelle interview 

Udvælgelsen af informanter til de individuelle interview blev foretaget ved, at jeg efter aftale med 

afdelingssygeplejersken ringede ind til koordinatoren om morgenen og forhørte mig om der var tid og 

mulighed for at foretage interview med en sygeplejerske den pågældende dag. Der var således tale om 

tilfældig udvælgelse i første omgang. Jeg havde dog et ønske om at informanterne skulle have en vis 

erfaring og personlig modenhed, og valgte derfor at de inkluderede skulle have den intensive 

specialuddannelse. Dette ud fra en antagelse om, at sygeplejersker med specialuddannelsen har oparbejdet 

en fortrolighed med arbejdet og erfaring i forhold til akutte situationer, herunder HLR. Forud for dette 

havde koordinatorerne informeret til morgenkonference om mit projekt, og udleveret 

informationsmateriale om projektet til de interesserede. Jeg fik mulighed for at foretage to individuelle 

interviews grundet tidsperspektivet, og ud fra et ønske om at gå i dybden med de enkelte interviews. 

Figur 6: Præsentation af deltagere til individuelle interview 

Køn Alder Anciennitet som 

sygeplejerske 

Intensiv erfaring 
og/eller intensiv 
specialuddannelse 

Erfaring med 
THLR? 

Kvinde 33 år 9 år 7 års intensiv erfaring, 
specialuddannet i 4 år 

Nej 

Kvinde 56 år 32 år 26 års intensiv 
erfaring, 
specialuddannet i 14 
år 

Ja 

 

8.2.5 At lave interview i egen afdeling 

Da jeg af tidsmæssige og ressourcemæssige årsager har valgt at foretage interviewene i egen afdeling, har 

jeg været opmærksom på dets betydning for selve interviewet og projektet generelt. 
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Fordelene ved at foretage undersøgelsen i egen afdeling er at jeg har kendskab til såvel medarbejderne 

som organisationen, og dermed viden om det arbejdsområde deltagerne arbejder indenfor. Ligeledes har 

jeg kendskab til hverdagssproget, og kendskab til hvilke emner der kan være kritiske at berøre, og hvad der 

optager deltagerne. Denne viden kan bruges i forhold til måden der spørges på, idet forhåndskendskabet 

giver mulighed for mere præcise spørgsmål. 

Omvendt er jeg opmærksom på, at jeg kan have "blinde pletter" som gør at jeg overser betydningsfulde 

områder, da disse kan betragtes som daglige selvfølgeligheder. Dette har jeg forsøgt at være bevidst om, 

ved at være åben og modtagende, samt været bevidst om min forforståelse som tidligere beskrevet. Jeg 

har derfor været opmærksom på dette, således at det var sygeplejerskernes udsagn, og ikke min 

forforståelse, der blev styrende for interviewene. 

8.2.6 Planlægning af dataindsamling 

Forud for både fokusgruppeinterviewet og de individuelle interviews, blev der udarbejdet en 

semistruktureret interviewguide med spørgsmål der kunne indfange sygeplejerskers overvejelser i forhold 

til THLR. Interviewguiden er opbygget ud fra min forforståelse, bestående af min praksiserfaring, den 

empiriske litteraturgennemgang og teoretiske viden. Da jeg har valgt den eksplorerende, induktive tilgang 

har de udarbejdede spørgsmål været meget åbne. Interviewguidene fremgår af bilag 1 og 3. Selvom 

interviewspørgsmålene har været meget åbne, er der indledningsvis taget stilling til strukturering samt 

niveau for moderering i forhold til fokusgruppen (Halkier 2008). Fokusgruppeinterviewet er struktureret ud 

fra tragtmodellen, hvor der er mulighed for deltagernes perspektiver og interaktion med hinanden, 

samtidig med at jeg som moderator kan starte interviewet åbent med få indledende spørgsmål,  og slutte 

af med opsamlende spørgsmål, for at sikre at jeg har fået dækkende svar (Halkier 2008). 

8.2.7 Praktisk udførelse af fokusgruppeinterview og individuelle interview 

Interviewene blev indledt med information om formålet med undersøgelsen, min egen rolle under 

interviewet og kort beskrivelse af den eksisterende viden på området. Herefter informeres om brug af 

interviewguide, anvendelse af diktafon og sikring af anonymitet. 

Både fokusgruppeinterviewet og de to individuelle interviews blev afholdt på sygeplejerskernes 

arbejdsplads, hvor deltagerne er i trygge og vante omgivelser, og hvor det er legitimt at drøfte 

arbejdsrelaterede problemstillinger (Halkier 2008). Der blev afsat i alt 2 timer til fokusgruppeinterviewet, 

og de to individuelle interviews tog henholdsvis 43 og 34 minutter. 
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9.0 Analysemetode 

9.1 Transskribering 

En kvalitativ analyse forudsætter at materialet er sammenfattet til tekst på en tilgængelig og håndterbar 

måde (Kvale, Brinkmann 2009). Jeg har derfor transskriberet ordret med markeringer af følelsesudbrud og 

pauser. Navne er anonymiseret ved at give informanterne koder, for at sikre så loyal transskription som 

muligt, og for at overholde de etiske forpligtelser. Transskription er en fortolkningsproces i sig selv, og 

derfor starter analysen af teksten allerede her (Kvale, Brinkmann 2009). Fokusgruppeinterviewet 

resulterede i 48 skrevne sider. De to individuelle interviews resulterede i henholdsvis 20 og 16 sider. I det 

efterfølgende beskrives hvordan analyse og fortolkning af interviewene er foretaget. 

9.2 Meningskondensering 

Efter transskriptionen blev Kvale og Brinkmanns meningskondensering anvendt som analysemetode, for at 

skabe overblik over den indhentede empiri. Meningskondensering anvendes til at analysere omfattende 

interviewtekster, hvor man søger efter meningsenheder for derefter at udlægge hovedtemaer (Kvale, 

Brinkmann 2009). Meningskondensering omfatter fem trin. Første trin indebar at jeg læste alle 

interviewene igennem, med henblik på at danne mig en fornemmelse af helheden. Andet trin foregik ved at 

jeg reducerede interviewpersonernes udtalelser til naturlige temaer, uden at fortolke eller finde en dybere 

mening, men ud fra hvordan informanterne præsenterede det. Der var flere af de naturlige temaer der var 

uden for relevans for problemformuleringen, men uventede temaer viste sig også. I tredje trin blev de 

fundne temaer omformuleret så enkelt som muligt, så udtalelserne blev tematiseret sådan som jeg forstod 

dem. I fjerde trin vurderede jeg temaerne og deres mulighed for at kunne besvare problemformuleringen. 

Her blev tre undertemaer frasorteret, da de omhandlede THLR i eget hjem, pårørendetilstedeværelse ved 

organdonation samt tilstedeværelse af pårørende i den daglige pleje og behandling på intensiv. I femte og 

sidste trin blev temaerne i interviewene sat sammen til en helhed i et deskriptivt udsagn (Kvale, Brinkmann 

2009). Således blev det tydeligt at der fremstod tre centrale temaer med undertemaer. Eksempel på 

meningskondensering fremgår af bilag 6. De tre overordnede temaer med tilhørende undertemaer fremgår 

af figur 7. 
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Figur 7: Temaer og undertemaer 

Kategori Tema Undertemaer 

 

Før-overvejelser 

 

Forudsætninger for THLR 

 

•Grundlæggende holdninger 

• Samarbejde 

• Rammer og vilkår 

 

Under-overvejelser 

 

At beskytte 

•At sikre patienten den bedst 
mulige pleje og behandling 

•Beskyttelse af pårørende 

•At beskytte sig selv 

 

Efter-overvejelser 

 

Muligheder og barrierer 

•Bevarelse af livssammenhænge 

•Kommunikation 

•Kultur og vaner 

 

10.0 Resultater 
I det følgende præsenteres de tre centrale temaer med tilhørende undertemaer, som er fremkommet i 

analysen af interviewmaterialet. Fundene fremstilles på tværs af materialet, og underbygges med citater 

fra interviewene. Nedenfor er fremstillet en foreløbig model, i et forsøg på at anskueliggøre de fremkomne 

temaer, som de optræder i tidsperioderne; før, under og efter-overvejelser. 
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Figur 8: Model over fremkomne temaer i relation til THLR 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Før-overvejelser 

 

10.1.1 Forudsætninger for THLR 

Temaet i før-overvejelserne handler om de forudsætninger sygeplejerskerne opfatter som værende 

afgørende og centrale for at THLR kan finde sted. I disse forudsætninger, fremstilles hvordan 

sygeplejerskernes grundlæggende holdninger til THLR har væsentlig betydning, da disse afspejles i 

beslutningen om THLR, og bæres med videre ind i både under-overvejelserne og efter-overvejelserne. 

Grundholdningerne, hvor patienten er i centrum, og hvor både personlige og faglige overvejelser 

fremhæves, synes derfor centralt, men der tales også om det mono- og tværfaglige samarbejde samt de 

organisatoriske rammer og vilkår der er til rådighed, og som ligeledes er med til at definere 

forudsætningerne for THLR, og beslutningen om pårørendes tilstedeværelse under HLR. Forudsætningerne 

har således afgørende betydning for beslutningen om THLR, og bringes med videre ind i overvejelserne 

under- og efter HLR.  

10.1.1.1 Grundlæggende holdninger 

Af interviewene fremgår det, at sygeplejerskernes grundlæggende overvejelser til THLR indeholder såvel 

positive som negative holdninger, og sygeplejerskerne inddrager både faglige og personlige holdninger, når 

de gør sig overvejelser i forhold til THLR.  Egne personlige holdninger ses i udtryk som:  

 

 

 

Efter-overvejelser 

Under-overvejelser 

Før-overvejelser 

HLR 

Tid 

 

Forudsætninger for THLR 

At beskytte 

Muligheder 

og barrierer 



Lise-Lotte Brunhøj Sørensen 

26 
 

Informant 7: "Nej, jeg siger også bare at HVIS det var mig, og det er måske også det jeg overfører til at jeg synes at 

man som pårørende har ret til at være til stede" (Fokusgruppeinterview) 

Denne udtalelse vidner om at sygeplejerskerne overfører og inddrager egne personlige holdninger ind i 

deres professionelle virke, og kan tolkes som et udtryk for at sygeplejerskernes overvejelser er meget tæt 

på egne personlige ønsker. Der synes ikke nødvendigvis at være en bevidsthed om at skabe afstand til egne 

ønsker, og i stedet at agere med udgangspunkt i pårørendes ønsker. 

Sygeplejerskerne gør sig ligeledes tanker om egen faglighed. Følelsen af faglig tilstrækkelighed er væsentlig, 

og har betydning for evnen til at vurdere i den enkelte situation, og har ligeledes betydning for 

sygeplejerskernes overvejelser til THLR. Den faglige utilstrækkelighed får også betydning, når 

sygeplejerskerne ud fra et fagligt skøn, gør sig overvejelser om pårørende skal have lov til at være til stede 

under HLR, hvilket illustreres i det flg.: 

Informant 1: "Det er jo også i orden, hvis man ikke synes at man kan yde en god hjerte-lungeredning hvis der står 

nogen og kigger, at selvom man gerne vil (have pårørende med),...så er det jo mere vigtigt at man redder patienten" 
(Individuel interview) 

Ovenstående udtalelse vidner om, at på trods af at THLR betragtes som betydningsfuldt, kan følelsen af 

faglig utilstrækkelighed føre til at pårørende udelukkes. 

Sygeplejerskerne fremhæver flere steder, at det ikke føles naturligt at spørge pårørende om THLR, samt at 

der er en risiko for, at hvis pårørende aktivt spørges har de svært ved at sige nej, idet der i kraft af at man 

spørger ligger en forventning om deltagelse. Dette tyder på at sygeplejerskerne er usikre på og forsigtige 

med at involvere pårørende under HLR. Ligeledes  fremgår det at sygeplejerskerne heller ikke nødvendigvis 

opfatter det at spørge pårørende om tilstedeværelse under HLR som noget der påhviler dem, hvilket ses i 

flg. udsagn: 

Informant 3: "Jeg tror at jeg vil vende den sådan, at hvis vedkommende siger; det er mig MAGTPÅLIGGENDE at jeg får 

lov at være her, så er det en anden vinkel, men at stå og spørge; vil du være med til det her, det tror jeg ikke jeg ville. 
Det er nok heller ikke min opgave"  (fokusgruppeinterview) 

Denne udtalelse vidner om, at det ikke er givet at sygeplejerskerne opfatter pårørende som en del af deres 

genstandsområde under HLR, og kun tænker inddragelse i tilfælde hvor pårørende selv kræver 

tilstedeværelsen. Dette kan bevidst/ubevidst føre til at pårørende fratages muligheden for THLR. 

Ovenstående er dog ikke repræsentativt for alle deltagende i fokusgruppeinterviewet, og efterfølgende 

udtalelse illustrerer at sygeplejerskerne er bevidste om deres rolle i forhold til at give pårørende mulighed 

for at være til stede under HLR: 
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Informant 4: " Jeg tror at når det er på sygehuset, så er de lige pludselig gæster og hvis de skal inddrages så tror jeg 

det er meget vigtigt at det er os der siger; kom I bare...for nogen mere end andre altså. Fordi jeg synes man godt kan 

fornemme at de er lidt forsigtige, og det er jo også rigtig godt at de er det" (fokusgruppeinterview) 

Denne udtalelse kan tolkes som et udtryk for at der er en bevidsthed omkring magtbalancen, og en 

bevidsthed om at pårørende er "gæster" og ikke på hjemmebane. Udsagnet synes også at synliggøre det 

ansvar der ligger i at have magten, i forhold til at det er sygeplejersken der skal give mulighed for og plads 

til pårørende. 

I alle interviewene udtrykker sygeplejerskerne at der ikke må være tvivl om at det er patienten der er 

kerneopgaven og har første prioritet, og der stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt sygeplejersken kan være 

der for begge parter. Flere af de interviewede udtrykte bekymring for hvorvidt det var muligt at have fokus 

på både patient og pårørende, og gav udtryk for at under HLR  skal fokus være på patienten. 

10.1.1.2 Samarbejde 

Enighed blandt de sundhedsprofessionelle, i forhold til THLR, fremhæves i alle tre interview som værende 

vigtigt, og som en forudsætning for at pårørende kan være til stede. Enighed fremhæves både i forhold til 

ikke at skulle stå og diskutere og afklare i situationen, men nævnes også i forhold til at vurdere om der er 

overskud i den konkrete situation til at tage sig af pårørende. Dette illustreres i flg. udsagn: 

Informant 1: "..så synes jeg man skal have snakket om det tværfagligt , og så skal man være klar til at rumme de 

pårørende..". (Individuel interview) 

For at opnå enighed tyder fund i undersøgelsen på, at det er dialog der skal til, såvel internt i 

sygeplejerskegruppen, men den tværfaglige dialog fremhæves ligeledes som værende betydningsfuld. Flere 

af sygeplejerskerne taler om organiseringen under HLR, hvor betydningen for samarbejdet og antallet af 

sundhedsprofessionelle på stuen har betydning for hele samspillet under HLR, og vidner om at 

sygeplejerskerne gerne vil være med til at give pårørende et indtryk af professionalisme. Ligeledes 

fremhæves en tydelig ansvarsfordeling som værende af betydning, for såvel det mono- som det tværfaglige 

samarbejde og forløbet under HLR. 

10.1.1.3 Rammer og vilkår 

Flere af deltagerne udtrykker at pårørende gerne må være til stede under HLR, men fremhæver en række 

forhold som udfordrer THLR. De organisatoriske rammer og vilkår ser ud til at have en betydning for 

hvorvidt pårørende kan være til stede under hjerte-lungeredning. Således pointerer flere sygeplejersker 

betydningen af, at der er nogen til at tage sig af de pårørende under genoplivning, og at en sådan person 

ville kunne yde psykisk støtte under forløbet, og vil kunne informere om behandling og beslutninger der 
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foretages. Hvis resurserne ikke er til stede, er der risiko for at pårørende kan misfortolke situationen, 

hvilket fremgår af efterfølgende udtalelse: 

Informant 3: "så står de der alene ovre i hjørnet og måske misforstår situationen fordi der ikke lige er nogen til at 

svare på spørgsmål; hvorfor er det de gør det der nu, og hvorfor holder de op, hvorfor gør de ikke noget?" 
(fokusgruppeinterview) 

I ovenstående udtrykkes således vigtigheden af, at der er afsat resurser til pårørende, da dette opfattes 

som en forudsætning for THLR, og sygeplejersken giver samtidig udtryk for at dette er et behov pårørende 

har. 

Ligeledes udtrykker sygeplejerskerne at normeringen hindrer muligheden for at kunne afse en person til 

udelukkende at varetage de pårørendes behov. De fysiske rammer, i form af generel pladsmangel på 

stuerne, opleves ligeledes som en omstændighed der gør det vanskeligt for pårørende at være til stede: 

Informant 1: Og du ved jo selv hvor mange der kan komme ind på stuen og apparater...altså jeg ved snart ikke hvor 

de skal være" (individuel interview) 

Således tyder fund i undersøgelsen på at indskrænkede fysiske rammer og dårlig normering, kan have 

indflydelse på sygeplejersker grundlæggende holdninger til THLR. 

10.2 Under-overvejelser 

10.2.1 At beskytte 

Temaet i under-overvejelserne handler om de tanker og forestillinger sygeplejerskerne gør sig under hjerte-

lungeredning, når pårørende er tilstede. Udtalelserne er baseret på sygeplejerskernes overvejelser, og er 

relateret til patienten, pårørende og sygeplejerskerne selv. Under-overvejelserne afspejler hvorledes 

sygeplejerskerne er optaget af et ønske om at beskytte både patient og pårørende, men taler ligeledes om 

at beskytte sig selv. Sygeplejerskerne synes at agere i en form for spændingsfelt mellem at beskytte patient 

og pårørende og samtidig beskytte sig selv, og er meget optaget af at gøre det rigtige, ud fra en bevidsthed 

om at THLR kan være meningsgivende for både patient og pårørende. 

10.2.1.1 At sikre patienten den bedst mulige pleje og behandling 

Under HLR må der ikke være tvivl om at det er patienten der er i fokus, og der synes at være enighed om at 

det er patientens pleje og behandling der er det centrale. At dette ikke må forstyrres af eventuelle 

pårørende der reagerer uhensigtsmæssigt, fremgår af følgende:  

Informant 3: "Altså vi ser dem jo smutte på gulvet, så har vi TO patienter i stedet for" (fokusgruppeinterview) 
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Denne udtalelse vidner om en bekymring for at opmærksomheden flyttes fra patienten til pårørende, og 

dermed en risiko for at patienten ikke får den optimale behandling. 

I alle tre interviews fremhæver sygeplejerskerne, at der ofte ikke er mulighed for at afklare hvorvidt 

patienten ønsker at pårørende er til stede under HLR eller ej. Når patienten ankommer til intensiv, er de 

ofte i så dårlig en fysisk tilstand med svækket bevidsthed, at der ikke er mulighed for at spørge patienten. 

Informant 3: "Det må altså være patientens ønske....så skal vi være bedre til at spørge patienten" 

Informant 7: "Vi kan bare ikke spørge patienten når patienten dør vel?" 

Informant 3: "Nej, men vi kommer til at stå i nogle grimme situationer fordi vi ikke VED hvad de vil" 

Informant 7: "der er jo en risiko for at vi har en patient der bagefter ville kunne føle sig ydmyget og blottet og 

udstillet...Øhm men jeg tænker at risikoen for at det er det man får ud af at have pårørende på stuen er lille i forhold til 

den benefit man kan få ud af rent psykisk at der faktisk har været nogen der kan gengive situationen" 

(fokusgruppeinterview) 

Sygeplejerskerne er altså opmærksomme på, at de kan stå i situationer hvor de ikke kender patientens 

ønsker, med risiko for at handle imod disse. Udsagnene kan tolkes som udtryk for at ville beskytte 

patienten og sikre medbestemmelse, men også i forhold til beskyttelse af patientens integritet. At have 

respekt for, og beskytte patientens integritet kan under THLR tolkes som udtryk for de handlinger, 

sygeplejersken gør som erstatning for patientens ønsker, såfremt patienten var i stand til at udtrykke disse. 

Endvidere ses, at sygeplejersken opvejer risikoen ved at lade pårørende være til stede, uden samtykke fra 

patienten, med de fordele tilstedeværelsen kan bibringe.  Men der rettes også en opmærksomhed mod det 

problematiske i at pårørende får adgang til at se patienten blottet, og i mange tilfælde uden at der 

foreligger nogen afklaring af, om patienten ønsker at pårørende må overvære patienten i hans måske mest 

intime situation. Dette med risiko for at patientens integritet, værdighed og medbestemmelse krænkes. 

10.2.1.2 Beskyttelse af pårørende 

Fund i undersøgelsen tyder på at sygeplejerskerne gør sig mange overvejelser i forhold til såvel fordele som 

ulemper for pårørende under THLR. Sygeplejerskerne synes at være i en form for dilemma imellem disse 

fordele og ulemper, samt det at skulle agere i et spændingsfelt mellem at beskytte pårørende mod en alt 

for voldsom oplevelse, og en samtidig bevidsthed om at tilstedeværelsen kan være meningsgivende for 

pårørende. Ønsket om at beskytte pårørende udtrykkes således: 

Informant 6: "for jeg tænker at det er ikke noget smukt syn når den afdøde, eller hvad man nu skal kalde det, ligger 

der afklædt og man står og masserer...altså det må være voldsomt at se på" (fokusgruppeinterview) 
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Informant 1: Men jeg kan også se ulemperne, altså at man bliver frygtelig chokeret, det kommer meget an på 

hvordan man forholder sig til livets realiteter og liv og død i det hele taget" (individuel interview) 

Sygeplejerskerne her udtrykker en erkendelse af at HLR kan være voldsomt at overvære, og at pårørende 

har forskellige forudsætninger for at kunne håndtere THLR, som derfor synes væsentligt at afklare.  At 

tilstedeværelsen også kan være meningsfuld for pårørende, fremhæves flere steder: 

Informant 2: "Jeg tror at det skaber tryghed at man har set hvad der er foregået, og at der er forsøgt hvis patienten 

afgår ved døden....Og det tror jeg kan være vigtigt i forhold til accepten af, at ens pårørende er død" (individuel 
interview) 

Denne udtalelse vidner om at tilstedeværelse kan være meningsfuldt, i kraft af den tryghed det giver at 

have set hvad der er foregået, og i tilfælde hvor patienten ikke overlever, kan tilstedeværelsen være med til 

at pårørende kan se at alt er blevet gjort. Dette peger i retning af, at sygeplejerskerne er optagede af at 

give pårørende mulighed for THLR og tillige opfatter det som meningsfuldt for pårørende. Samtidig er de 

dog bevidste om at beskytte pårørende mod en alt for voldsom oplevelse, og udfordringen består i at gøre 

det rigtige og bedste for pårørende. Dette kan ses som et udtryk for at sygeplejersken foretager egen 

vurdering i situationen, som kan betyde at pårørendes ønsker træder i baggrunden, med risiko for at de 

fratages muligheden for selv at vælge, og dermed ikke får indflydelse på om de ønsker at være til stede 

under HLR eller ej. 

Sygeplejerskernes udtalelser tyder endvidere på at THLR er uvant for sygeplejerskerne, og det opfattes ikke 

naturligt at spørge pårørende om de ønsker at være til stede under HLR. Af undersøgelsen fremgår det at 

sygeplejerskerne skelner mellem aktivt at spørge pårørende i forhold til tilstedeværelse, med de situationer 

hvor pårørende allerede er på stuen når patienten får hjertestop, og sygeplejerskerne dermed ikke skal 

gøre sig overvejelser om pårørendes tilstedeværelse. Dette illustreres i flg. udveksling: 

Informant 7: "Hvis jeg graver sådan helt dybt ned i S, så tror jeg måske også jeg synes det er en lille smule 
makabert at sige; jeg er ked af det, men din far har hjertestop og vi gør alt hvad vi kan for at redde ham og 
har du lyst til at være med?...det synes jeg faktisk er lidt makabert" 

Informant 5: "Jeg ved ikke om jeg kan få det ud af min mund" 

Informant 7: Henvendt til informant 4; "Vil du ikke synes det er svært?" 

Informant 4: "Jo" 

Informant 7: "Altså hvor det vil falde mig mere naturligt at sige; jeg er ked af at du skulle opleve det her, men nu er 

det sådan situationen den er. Har du lyst til at være her, eller vil du hellere at jeg følger dig udenfor...det vil falde mig 

meget mere naturligt" (fokusgruppeinterview) 
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Ovenstående kan tolkes som et udtryk for, at ønsket om at beskytte pårørende bæres med ind i deres 

overvejelser om aktivt at spørge dem. Hvis pårørende allerede er på stuen under HLR, undgår 

sygeplejersken at stille det konfronterende spørgsmål om tilstedeværelse, og kan tolkes som et udtryk for 

at sygeplejersken dermed undgår at konfronteres med egen usikkerhed, og undgår at gøre sig overvejelser 

om THLR. Dette hensyn kan i yderste konsekvens hindre pårørende i at være til stede. Således kan det ikke 

udelukkes at intentionen om at beskytte pårørende og den faglige usikkerhed i forhold til THLR, kan føre til 

udelukkelse af pårørende under HLR. 

10.2.1.3 At beskytte sig selv 

Et centralt fund i undersøgelsen er sygeplejerskernes optagethed af at gøre det rigtige i situationen, at 

træffe de rette valg, hvor hensynet til både patient og pårørende vægtes. At dette kan være en udfordring 

fremgår af flg. udveksling: 

Informant 7: "Men ved vi at det er til pårørendes bedste at sende dem ud?" 

Informant 4: "for nogen mere end andre, og andre slet ikke...altså der er vi jo forskellige" 

Informant 7:" det er jo det der er tusindkronerspørgsmålet" 

Informant 3:" Det er nok derfor jeg bedst kunne forestille mig at det er den pårørende SELV der siger; kan jeg få lov til 

at være med" (fokusgruppeinterview) 

Sygeplejerskerne finder det svært at foretage et sygeplejefagligt skøn i situationen, og dette kan have 

betydning for at sygeplejerskerne lader det være op til den enkelte pårørende selv at skulle spørge, og give 

udtryk for at ville være til stede under HLR. Endvidere peger ovenstående på, at sygeplejersken må handle 

ud fra hver enkelt situation, da hver situation er unik og beror på et sygeplejefagligt skøn i forhold til 

inddragelse af pårørende. 

Sygeplejerskerne gør sig endvidere overvejelser i forhold til at beskytte sig selv, samt overvejelser i forhold 

til at udstille en faglig usikkerhed, som kommer til udtryk på flere måder. Situationens alvor og 

kompleksitet under HLR gør at sygeplejerkerne gør sig overvejelser i forhold til det juridiske aspekt i 

forbindelse med THLR. Af interviewene fremgår det at sygeplejerskerne er bekymrede for at den gode 

intension i forhold til THLR, kan blive vendt imod dem i form af patient- og pårørendeklager. Dette kommer 

til udtryk i flg. udtalelse: 

Informant 5: "Vi skal bare ikke tænke at de ikke...at der ikke er alle de her muligheder også, som også kan ramme os 

mens vi er på arbejde....for jeg tænker sådan rent juridisk..." (fokusgruppeinterview) 
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Det at have pårørende til stede under HLR rejser en bekymring for at pårørende vil rette klager mod dem 

og antaste fagligheden: 

Informant 6: "Hvad er konsekvensen af det, hvis der faktisk står nogen der med rette kan sige at de 

(sundhedsprofessionelle)gjorde det faktisk ikke rigtigt..." (fokusgruppeinterview) 

Dette tyder på at de er bevidste om at der er meget på spil, og frygten for at fejle i så livsvigtig og 

afgørende situation, hvor det ultimative er på spil, patientens liv, synes at bringe en usikkerhed frem, der 

blandt andet viser sig i form af frygt for at fejle og modtage klager fra patient og pårørende. 

Flere af sygeplejerskerne taler om at THLR kan være med til at skabe tillid mellem pårørende og 

sygeplejerskerne, men taler også om tillid i forhold til fagligheden. Pårørende skal have tillid til at 

sygeplejersken gør "det rigtige", og ved at  være til stede kan pårørende se hvad der foregår, og denne 

synlighed kan være med til at pårørende opbygger tillid til sygeplejerskerne og fagligheden. At synligheden 

også kan medføre det modsatte, nemlig mistillid illustreres i det flg.: 

Informant 4: "pårørende må hellere end gerne være der og måske ligeså meget for ikke at stå med tvivlen tilbage i 

hænderne, om der nu også er blevet gjort det der skulle". 

Informant 7: "Men hvorfor er du så bange for at de stiller spørgsmålstegn ved din faglighed (henvendt til informant 

3)...at du ikke gør det godt nok?  

Informant 3 svarer: "Det er jeg heller ikke bange for, jeg kan bare forestille mig at hvis man er det mindste usikker i 

en situation, specielt hvis jeg ikke kender patienten godt nok. At så vil jeg måske stå og svare i en situation hvor jeg 
ikke lige synes det kunne være så rart og hvor jeg skulle bruge mine ressourcer på noget andet" 

(Fokusgruppeinterview) 

Ovenstående peger på at sygeplejerskerne har overvejelser i forhold til at undgå at udstille en faglig 

usikkerhed i kritiske situationer, og som de kan risikere at blive konfronteret med efterfølgende. Endvidere 

synes det væsentligt for sygeplejerskerne at pårørende har tillid til såvel dem som behandlingen. 

10.3 Efter-overvejelser 

10.3.1 Muligheder og barrierer 

Dette tema handler om de overvejelser og refleksioner sygeplejerskerne gør sig efterfølgende, og som viser 

sig i form af de muligheder og barrierer som optræder for sygeplejerskerne. Mulighederne viser sig i 

temaerne omhandlende bevarelse af livssammenhænge for patient og pårørende, og de muligheder der er 

indeholdt i kommunikationen. Barriererne viser sig i temaet kultur og vaner, og handler om disses 

betydning for THLR, samt i forbindelse med ændring af nuværende praksis. 
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10.3.1.1 Bevarelse af livssammenhænge 

Pårørende fremhæves flere steder i undersøgelsen som værende betydningsfulde, i forhold til at skabe 

sammenhæng for patienten når de får mulighed for at være på stuen under HLR. Men det er ikke kun under 

HLR at sygeplejerskerne anser pårørende som betydningsfulde: 

Informant 2: "Hvis patienten overlever efter hjertestop, det er jo det vi altid håber på. Så har de selvfølgelig også dem 

som de kan snakke med...der skete det og det i forbindelse med det her hjertestop. Fordi når de forsvinder, når de 
kører fra os, jamen så slipper vi dem jo. Men så er der jo stadigvæk et forløb derefter, og der har de jo så de pårørende 

der er mere nærtstående end os personale her i huset" (individuel interview) 

Dette tyder på at pårørende opfattes som den "røde tråd" under patientens indlæggelse, og betydningen af 

pårørendes tilstedeværelse synes ikke kun at skabe værdi under HLR, men tillægges også betydning under 

hele patientens indlæggelse og efterfølgende udskrivelse til eget hjem. Ovenstående kan tolkes som et 

udtryk for en opfattelse af, at forholdet mellem pårørende og patient er af stor betydning, og rækker ud 

over sygeplejersken. Derfor skal dette forhold støttes og styrkes som et gyldigt samvær. Pårørende kommer 

på den måde til at fremstå som betydningsfulde i relation til bevarelse af livssammenhænge for patienten. 

10.3.1.2 Kommunikation 

Et gennemgående fund ved alle tre interviews er fremhævelsen af behovet for information til pårørende. 

Informationen fremhæves som værende vigtig både under og efter HLR, og er væsentlig uanset om 

pårørende er til stede under HLR eller venter udenfor. At tilstedeværelsen forudsætter fokus på 

informationen fremhæves flere steder, og særligt efterfølgende samtaler med pårørende anses som 

nødvendige og udtrykkes bl.a. således: 

Informant 7: "Så selvfølgelig kræver det også noget hvis man skal have pårørende på stuen under hjertestop i 

intensiv. Så kræver det opsamling af de pårørende bagefter. Både lige bagefter, men også efter nogle uger" 

Informant 6: "Der er slet ingen tvivl om at man i hvert fald har behov for det (kommunikation), for jeg tænker at det 

ikke er noget smukt syn, altså det kan være voldsomt at se på" 

Informant 4: "Meget, de har jo hundrede spørgsmål til alt hvad vi gør derinde (under HLR)" 
(Fokusgruppeinterview) 

Disse udtalelser peger i retning af at sygeplejerskerne er bevidste om behovet for samtale med pårørende, 

samt at tilstedeværelsen kan være psykisk belastende for pårørende, og der kan foregå ting som 

udenforstående ikke forstår betydningen af. At der udover behovet for kommunikation også påhviler 

sygeplejersken mere end kommunikation ses af flg. udtalelse: 
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Informant 7: "Jeg tror måske også de har brug for at der er ET menneske som er deres anker, som har 

kommunikationen til dem" (fokusgruppeinterview) 

At sygeplejersker her fremstilles som et anker for pårørende, kan tolkes som et udtryk for at pårørende har 

behov for én person, som de kan holde fast i og støtte sig til. Der ligger derfor mere end blot 

kommunikation i denne udtalelse, og peger i retning af, at indeholdt i funktionen som den der informerer 

pårørende, skal sygeplejersken også agere som ressourceperson, og være et synligt og fast holdepunkt for 

pårørende. Såfremt sygeplejersken skal være et holdepunkt for pårørende, må kommunikationen 

nødvendigvis række ud over kun at optræde i efter-overvejelserne , men skal derfor også afspejles i både 

før-overvejelserne og under-overvejelser. 

10.3.1.3 Kultur og vaner 

Fund i undersøgelsen viser at vaner og kultur har en betydning for hvorvidt pårørende får mulighed for 

THLR, eller om de er henvist til at vente i opholdsstuen. Dette illustreres i flg.: 

Informant 2: "Jeg tror bare ikke lige man tænker at vi skal have de pårørende med ind" (Individuel interview) 

Udtalelsen kan opfattes som et udtryk for de kulturbestemte vaner der hersker i afdelingen. Forstået på 

den måde, at hvis det ikke er kutyme at have pårørende tilstede under HLR, så er der ikke nødvendigvis en 

bevidsthed om at der kunne være pårørende der gerne ville have muligheden for THLR. Ligeledes kan det 

tolkes som et udtryk for at sygeplejerskerne er så fokuseret og optaget af HLR og dertilhørende algoritme, 

at de slet ikke er bevidste om eventuelle pårørende, hvilket flg. citat vidner om: 

Informant 2: "fordi det er patienten jeg tænker på lige der. Der tænker jeg ikke sådan lige aktivt at hente de 

pårørende" (Individuel interview) 

Udtalelsen kan også tolkes som at det ikke er givet, at man både kan tage sig af patient og pårørende, samt 

at der indeholdt i dette også kan ligge betydningen af erfaring, som det kan tænkes at kræve for at have 

overskud og villighed til THLR. 

At sygeplejerskerne er bevidste om at THLR for nuværende ikke er en del af kulturen vidner flg. citat om: 

Informant 4: "Altså hvis vi gjorde det til en kultur at pårørende der havde LYST er velkommen til at være på stuen...så 

ved alle(sundhedsprofessionelle) at det er en del af vores kultur i afdelingen...jeg tænker lidt at man bliver nødt til at 

være enige for at få det ind i kulturen" (fokusgruppeinterview). 
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Således bliver kulturen sat sammen med spørgsmålet om enighed fra før-overvejelserne, hvilket kan tolkes 

som et udtryk for, at hvis kulturen skal ændres og THLR indføres, så forudsætter det en vis form for enighed 

som afspejles i grundholdningerne. 

11.0 Diskussion 
I det følgende afsnit diskuteres udvalgte fund med inddragelse af relevante teorier og videnskabelige kilder. 

Slutteligt diskuteres metode og materiale. 

11.1 Når pårørende er gæster 
Fund i undersøgelsen tyder på at sygeplejerskerne opfatter pårørende som gæster når de er på hospitalet. 

Hvis pårørende er gæster kan man diskutere om pårørendes tilstedeværelse under HLR så forudsætter at 

sygeplejerskerne inviterer pårørende, og er opmærksomme på at pårørendes tilstedeværelse under HLR 

kan være betinget af en invitation. Endvidere man kan diskutere om der bag sygeplejerskernes forsigtighed 

til THLR og den tilsyneladende tilbageholdenhed og usikkerhed kan ligge overvejelser i forhold til hvad man 

ønsker at vise frem til gæsterne, og hvor tæt de må komme på. Når sygeplejerskerne er tilbageholdne i 

forhold til THLR kan det tolkes som et udtryk for at sygeplejerskerne ikke ønsker at pårørende skal være en 

del af det der foregår bag de lukkede døre, hvor man gerne vil have arbejdsro og ikke skal tænke over 

hvordan man agerer, og hvordan dette kan blive opfattet af pårørende. 

Den amerikanske samfundsforsker Erving Goffman taler om vores indbyrdes roller og hvordan vi i 

forskellige situationer påtager os roller. Rollebegrebet definerer han som: 

"Det på forhånd fastlagte handlingsmønster som utfolder seg under en opptreden, og som kan presenteres eller spilles 

også ved andre anledninger, kan vi kalle en "rolle" eller "rutine"" (Goffman 1992) 

Goffmann taler endvidere om begrebet "at lave en scene" og henviser i den forbindelse til at betragte 

hverdagslivet som en teaterkulisse, hvor personerne udfører deres respektive roller såvel på scenen, kaldet 

frontstage, som i kulissen, backstage. Den måde vi udfylder rollerne på, danner baggrund for vores 

optræden (Goffman 1992). Således har sygeplejerskerne under HLR bestemte roller de udfylder, og 

bestemte roller i mødet med pårørende, som foregår frontstage. Når sygeplejerskerne i denne 

undersøgelse udtrykker usikkerhed og forbehold overfor THLR, kan det med udgangspunkt i Goffmans 

teori, handle om at sygeplejerskerne ikke ønsker at pårørende kommer backstage, som er de 

sundhedsprofessionelles arbejdsrum, og her hvor de kan falde ud af rollen og agere uden at blive betragtet 

af pårørende. Endvidere kan det være et udtryk for at under HLR er det ultimative på spil, patientens liv, 

som udgør et stort pres hvor der ikke er plads til at fejle, og således være et udtryk for at sygeplejerskerne 
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ikke ønsker at udstille egen faglighed eller mangel på samme. Frontstage bliver derved scenen hvor 

sygeplejersken kan opretholde og udvise et billede af professionalisme, og dermed det billede der ønskes at 

give udadtil. Backstage bliver derimod scenen hvor sygeplejersken risikerer at udstille sin faglige 

utilstrækkelighed og usikkerhed, og udelukkelsen kan tolkes som et udtryk for at sygeplejerskerne ikke 

ønsker at involvere pårørende i denne del. 

At det kan være en udfordring, og ikke er uden konsekvenser for sygeplejerskerne at lade pårørende 

komme med ind backstage, tilkendegives i et studie der viser at sygeplejersker er fagligt udfordret under 

THLR, og at pårørende hindrer dem i at anvende vanlige stressmekanismer under HLR, hvor blandt andet 

brugen af ironi og sort humor nævnes som en metode til at håndtere en intens og stressfuld situation på 

(McClement, Fallis & Pereira 2010). Dette kunne tyde på at der må findes alternative måder for 

sundhedsprofessionelle at håndtere stress på såfremt THLR skal finde sted. 

11.2 Det sygeplejefaglige skøn 

Sygeplejerskerne i undersøgelsen er optaget af at gøre det rigtige for både patient og pårørende og 

opfatter dette som en udfordring. Når sygeplejerskerne i denne undersøgelser gør sig overvejelser til THLR 

tyder det på at de foretager et sygeplejefagligt skøn, hvori de inddrager såvel personlige som faglige 

overvejelser. I følge den norske filosof Kari Martinsen er det sygeplejefaglige skøn et udtryk for en 

anvendelse og udøvelse af fagkundskab, som tillæres gennem praktisk erfaring og eksemplarisk oplæring. 

Derved tilegnes sygeplejersken et fagligt skøn som betegnes som en uartikuleret viden. Denne viden udgør 

sygeplejerskens intuitive forståelse af situationen, hvor man gennem brugen af sanser og faglighed søger at 

forstå pårørende og handle for dem og sammen med dem (Martinsen 2003). Når sygeplejerskerne i denne 

undersøgelse gør sig overvejelser over eget virke, herunder det faglige skøn, som synes afgørende i forhold 

til at kunne håndtere pårørendes tilstedeværelse under HLR, er det således væsentligt at sygeplejersken 

ikke lader egen forforståelse blive dominerende i skønnet, men i stedet gøre brug af sanser og faglighed for 

derigennem at foretage det individuelle skøn i forhold til THLR. At skønnet opfattes som vanskeligt for 

sygeplejerskerne i denne undersøgelse, kan måske hænge samme med at erfaringsgrundlaget er sparsomt, 

og således have en betydning for deres overvejelser til THLR. Når sygeplejersker får erfaring med THLR, 

viser fund fra flere undersøgelser at dette påvirker deres holdninger til at blive mere positive overfor THLR 

(MacLean et al. 2003, Meyers et al. 2004) og erfaringen må ligeledes tænkes at have indflydelse på 

udviklingen af det faglige skøn. Ved at få erfaring med THLR kan sygeplejersken således videreudvikle sit 

faglige skøn så det foretages til patient og pårørendes bedste, uanset om dette indebærer pårørendes 

tilstedeværelse eller ej. 
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11.3 Tillid og magt 

Når sygeplejerskerne i undersøgelsen taler om tillid, handler det om at de finder det væsentligt at 

pårørende har tillid til dem og deres faglighed. Pårørende skal have tillid til at patienten får den optimale 

behandling, og tillid til at sygeplejerskerne er fagligt kompetente. Ligeledes viser fund at sygeplejerskerne 

har overvejelser i forhold til at undgå at udstille en faglig usikkerhed, og hvorvidt dette kan føre til mistillid. 

I følge den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup er tillid altid givet, og kan derfor ikke skabes, hvorimod 

den kan ødelægges hvis man møder mennesker med en afvisende og ligegyldig holdning (Løgstrup 2008). 

Tillid er en etisk fordring, som handler om at vi i mødet med et andet menneske befinder os i et gensidigt 

forhold, hvor vi udleverer os til hinanden. Tilliden er sårbar, og i sygeplejen fordrer dette en særlig 

opmærksomhed på denne sårbarhed, idet at tilliden danner grundlaget for samarbejdet mellem patient og 

sygeplejerske (Martinsen 2010). 

Skal tilliden, som den omtales i undersøgelsen, forstås i sammenhæng med Løgstrup vil tilliden være der 

allerede i mødet med pårørende. Skal tilliden bevares, fordres det at sygeplejersken viser oprigtig interesse 

for pårørende, da der ellers er fare for at tilliden vender sig til mistillid. Tilliden er sårbar, hvilket skærper 

opmærksomheden på denne del i forhold til at styrke og værne om den, og måske af den grund forklarer 

hvorfor sygeplejerskerne er så optaget af tilliden, da der er meget på spil under HLR.  Der kan ligeledes 

rettes en opmærksomhed på at såfremt sygeplejerskerne ikke imødekommer pårørendes ønske om THLR 

kan der være risiko for at tilliden brydes, hvis pårørende føler sig afvist. Omvendt kan det heller ikke 

udelukkes at hvis pårørende oplever de sundhedsprofessionelles indsats under HLR som utilstrækkelig, kan 

dette også føre til mistillid. Når man taler om tillidsbegrebet i forhold til THLR, må tilliden forstås som noget 

gensidigt i relationen mellem sygeplejersken og pårørende, forstået på den måde at sygeplejersken skal 

have tillid til at pårørende kan håndtere tilstedeværelsen og ikke forstyrre behandlingen, såfremt de ønsker 

at være til stede under HLR, og pårørende skal have tillid til sygeplejerskens faglighed og kompetencer. 

Dette må tænkes at have afgørende betydning for oplevelsen og håndteringen af THLR for både pårørende 

og sygeplejersken. 

Sygeplejerskerne i undersøgelsen taler ikke direkte om magtbegrebet, men fund i undersøgelsen tyder på 

at denne bruges bevidt/ubevidst, ud fra det forhold at sygeplejerskernes holdninger viser at det kun er 

pårørende der selv kræver tilstedeværelse under HLR, der får mulighed for det. At dette kræver et 

overskud fra pårørende, som det må antages at alle ikke er i besiddelse af, skærper opmærksomheden på 

dette punkt, i forhold til pårørende der kunne have et ønske om tilstedeværelse, men ikke formår at 

udtrykke dette. Således kan det indbyrdes magtforhold mellem sygeplejerske og pårørende diskuteres, og 

hvordan sygeplejersken anvender magten i omsorgen for pårørende. 



Lise-Lotte Brunhøj Sørensen 

38 
 

I følge Kari Martinsen har omsorg en relationel, moralsk og praktisk dimension, hvor begrebet magt er 

indeholdt i den moralske dimension. Omsorgens moralske aspekt er væsentlig, hvor forholdet mellem 

mennesker er præget af magt og afhængighed og moralen har væsentlig betydning i forvaltningen af denne 

magt. Således skal udøvelsen af omsorg i sygeplejen tage udgangspunkt i en moralsk ansvarlig 

magtanvendelse, hvor det at handle til den andens bedste er centralt (Martinsen 2003). Når sygeplejersker 

står i situationer hvor en patient udvikler hjertestop, og skal vurdere hvorvidt pårørende skal have 

mulighed for at være til stede, er det omsorgens moralske aspekt der bliver bærende og som 

sygeplejersken skal handle ud fra. Ligeledes er det sygeplejerskens moralske ansvar at være opmærksom 

på, såfremt THLR er en mulighed i praksis, at det er sygeplejersken der både har magten til at udelukke 

pårørende fra stuen, men også hende der besidder magten til at give pårørende mulighed for 

tilstedeværelse. Deri ligger det moralske aspekt, samt en bevidsthed om at forvalte magten på en moralsk 

ansvarlig måde. 

11.4 Beskyttelse 

Ønsket om at beskytte både patient og pårørende er et centralt fund i denne undersøgelse. At 

sygeplejerskerne oplever at stå i dilemmaer i forhold til dette viser sig bl.a. ved at de på den ene side ser 

det som meningsfyldt at pårørende er til stede under HLR, men er samtidig usikre på at lade pårørende 

være til stede uden samtykke fra patienten. Deri ligger overvejelser i forhold til at beskytte patientens 

integritet. Integritet betyder i følge den danske teolog og filosof Peter Kemp, det urørlige eller det som ikke 

bør røres. Han opfatter integritet som et begreb med etisk betydning, hvori der ligger en appel til den 

anden om at tage imod en, beskytte ens sårbarhed og hjælpe en, hvis en situation opstår hvor dette kræves 

(Kemp, Kemp 1998). At dette ligger indenfor sygeplejerskens genstandsområde fremgår af de 

sygeplejeetiske retningslinjer. Det Sygeplejeetiske Råd vedtog i 1992 (revideret i 2014) de sygeplejeetiske 

retningslinjer der er en beskrivelse af sygeplejerskers professionsetik. Retningslinjerne foreskriver bl.a. at 

sygeplejersken skal beskytte patienten mod krænkende handlinger, og arbejde for at han bevarer sin 

værdighed og integritet (De Sygeplejetiske Retningslinjer 2014). Når en patient under HLR ligger blottet og 

hjælpeløs er dette derfor en særlig sårbar situation, der i særlig grad fordrer en opmærksomhed fra 

sygeplejersker i forhold til at beskytte patienten. Det er således ikke uvæsentligt at diskutere hvorvidt 

pårørende kan være til stede uden at patienten har givet samtykke til dette. Resultater fra et studie der har 

undersøgt patienter der har overlevet HLR om deres holdninger til THLR, viser at hovedparten af de 

adspurgte patienter ønsker at have pårørende til stede, men de tillægger det betydning hvem det er, og 

anbefaler i de tilfælde hvor det er muligt at patienterne spørges. (Benjamin, Holger & Carr 2004). THLR 

stiller således sygeplejersken i et helt særligt dilemma, hvor hensynet til patienten og bevarelse og 

beskyttelse af dennes integritet er af en særlig karakter. Men samtidig står der pårørende for hvem dette 
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øjeblik kan være tidspunktet hvor deres kære forlader livet, og ønsket om at være til stede netop der er 

afgørende. Således eksisterer personlige beretninger fra pårørende, der netop beskriver afmagten og 

hjælpeløsheden i situationer hvor de er blevet nægtet adgangen til deres kære i dødsøjeblikket (Gregory 

1995). Hvem beskytter og bevarer pårørendes integritet i disse situationer? P. Kemp beskriver endvidere i 

forlængelse af bevarelse af patientens integritet om at bevare livssammenhænge; ”Det er den sårbare 

livssammenhæng, der ikke må røres og som derfor krænkes, hvis man gør det alligevel" (Kemp, Kemp 1998). 

Med udgangspunkt i ovenstående, kan man tale om at sygeplejen må udføres med respekt for menneskets 

livssammenhænge, og at der er risiko for at dette går tabt hvis patientens livssammenhænge brydes. Man 

kan derfor diskutere om sygeplejersker i udelukkelsen af pårørende, fratager patienten muligheden for at 

bevare livssammenhænge som måske netop består i at lade pårørende være en del af patientens liv også 

under HLR. 

Pårørende udtrykker i flere internationale studier, at det er deres ret at være til stede under HLR (Bassler 

1999, Meyers et al. 2000), hvor fund i denne undersøgelse tyder på at sygeplejerskerne ikke er afklaret i 

forhold til THLR, hvilket er foreneligt med flere undersøgelser der viser at sundhedsprofessionelle ikke 

entydigt ser det som pårørendes ret at være til stede under HLR (MacLean et al. 2003). 

Samlet set efterlader dette sygeplejerskerne i en situation i forhold til THLR, at de i hvert enkelt tilfælde må 

foretage et skøn med de risici og dilemmaer dette indebærer. At dette vanskeliggøres i forhold til at leve op 

til lovgivningen, i forhold til patienters rettigheder, efterlader sygeplejerskerne til at forsøge at træffe den 

bedst mulige beslutning for såvel patient som pårørende og med de dilemmaer og risici dette indebærer. 

12.0 Kritik af metode og materiale 
I det følgende afsnit diskuteres projektets metode og materiale med udgangspunkt i Kvale og Brinkmann. 

Indenfor den kvalitative forskning opererer man med nøglebegreberne pålidelighed, metodisk stringens og 

transparens samt overførbarhed, hvorfor disse i det efterfølgende vil blive diskuteret. 

Pålidelighed indenfor den kvalitative metode henviser til at forskeren skal medtænke kvalitet i hele 

processen. Dette indebærer gennemskuelighed, systematik og præcision. Metodisk stringens og 

transparens handler om at forskningens metode, udførelse og anvendelse skal beskrives og begrundes og 

efterfølgende efterleves i forskningsprocessen (Kvale, Brinkmann 2009). Overførbarheden indenfor den 

kvalitative forskning henviser til en vurdering af,  hvorvidt en undersøgelses resultater kan omsættes til 

andre sammenhænge eller kontekster (Jørgensen, Christensen & Kampmann 2011). 
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I forhold til dette projekt, har det kvalitative interview vist sig at være velegnet til at få indsigt i 

sygeplejerskers overvejelser i forhold til THLR, og dermed få svar på min problemformulering. Under 

udførelsen af interviewene har jeg stillet uddybende og afklarende spørgsmål, og dermed løbende forsøgt 

at kontrollere mine interviewdata. Endvidere har jeg tilstræbt transparens og stringens i processen, som 

anbefalet af Kvale og Brinkmann (2009). Dette er forsøgt tilstræbt ved nøje at beskrive og begrunde min 

metode, herunder planlægningen af dataindsamlingen, etiske overvejelser, min forforståelse samt 

analysemetode. Endvidere er vedlagt interviewguide, samtykkeerklæringer samt informationsmateriale til 

informanter. 

I forhold til udførelsen af interviewene, må det antages, at min sparsomme erfaring som interviewer, min 

forforståelse samt at jeg valgte at foretage undersøgelsen i egen afdeling, hvor jeg kendte informanterne, 

kan have påvirket mine fund. Når man som jeg er forsker i eget felt, kan jeg have blinde pletter der 

vanskeliggører min evne til at stille nytænkende spørgsmål. Omvendt kan det at jeg har kendskab til eget 

felt, den intensive afdeling muliggøre at jeg undervejs inddrager mine erfaringer i forhold til at få uddybet 

sygeplejerskernes udsagn. 

Ligeledes  kan det ikke udelukkes at det har haft en betydning, at jeg af tidsmæssige årsager ikke havde 

mulighed for at pilotteste min interviewguide, som anbefalet af Kvale og Brinkmann (2009), da nogle af 

spørgsmålene viste sig at være vanskelige for informanterne at forstå og svare på. Det må ligeledes 

påpeges at jeg i de to individuelle interviews, såfremt jeg havde haft mere tid og ikke mindst erfaring, 

kunne have fremkommet med flere kvalificerede og uddybende spørgsmål, end tilfældet var. Dette må 

ligeledes tænkes at have betydning for projektets fund og deraf pålideligheden. 

Det er endvidere en svaghed at jeg ikke inden interviewenes start fik præciseret hvem pårørende er. 

Undervejs i interviewene stod det klart, at informanterne skelnede mellem nære pårørende og perifere 

pårørende som fx en nabo eller lign. Under HLR hvor patienten ligger blottet, er det således ikke uden 

betydning hvem der får mulighed for at komme med ind på stuen, hvor hensynet til beskyttelse af 

patientens integritet, må formodes at vægtes højere end at give pårørende mulighed for at være til stede.  

Det kan derfor ikke udelukkes at denne skelnen ville have haft betydning for projektets fund. For at omgås 

dette kunne jeg derfor have valgt at have præciseret dette inden start, eller at man i interviewene tog 

udgangspunkt i en case hvor pårørende er ægtefælle eller voksne børn. Dette kan ligeledes have betydning 

for fund i projektet. 

I forhold til valg af informanter var det ikke muligt at få begge køn repræsenteret, hvilket muligvis kunne 

have medvirket til mere nuancerede beskrivelser. Dog var informanterne sammensat ud fra alder og 
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anciennitet, hvilket jeg mener er en styrke. I min analyse og fortolkning kan det diskuteres i hvor grad jeg 

har været påvirket af min forforståelse, og min tolkning af sygeplejerskernes overvejelser skal derfor ses 

som én af flere mulige. Endvidere ville det have styrket pålideligheden, såfremt det havde været muligt at 

udføre analyse af datamaterialet i samarbejde med en mere erfaren kollega. Ved at have beskrevet min 

metode og selve arbejdsprocessen, samt ekspliciteret min forforståelse og ligeledes har tilstræbt at 

tydeliggøre min fortolkning, som anbefalet af Kvale og Brinkmann, mener jeg dog at have øget projektets 

troværdighed. 

Skal overførbarheden i dette projekt diskuteres, har det haft en betydning at jeg valgte at gennemføre i alt 

tre interviews. Ifølge Kvale og Brinkmann anbefales det at gennemføre interview indtil mætningspunktet er 

opnået, og der ikke længere fremkommer ny viden (Kvale, Brinkmann 2009). Af hensyn til projektets 

omfang har det ikke været muligt at opnå datamætning, hvorfor projektets overførbarhed kan anfægtes. 

Det vil derfor være relevant at supplere en senere undersøgelse med flere informanter. En overvejende del 

at informanterne var meget positive overfor THLR, hvorfor man med fordel kunne vælge at supplere med 

sygeplejersker der var mere skeptiske, og dermed have opnået fund der var mere nuanceret. 

13.0 Konklusion 
Formålet med dette projekt var at få indsigt i sygeplejerskers overvejelser i forhold til THLR på en intensiv 

afdeling, og fremkomme med perspektiver på de overvejelser der kan være afgørende for 

sygeplejerskernes beslutning om at medtænke pårørende under HLR. 

Det kan konkluderes at sygeplejerskerne gør sig overvejelser henholdsvis før pårørende kommer ind på 

stuen under HLR, overvejelser under THLR, samt overvejelser efter at  THLR har fundet sted. Opdelingen 

belyser de forskellige overvejelser som de optræder i temaer og indhold i forhold til de overvejelser som 

sygeplejerskerne gør sig. 

I relation til overvejelserne før pårørende kommer ind på stuen under HLR, kan det konkluderes at 

sygeplejerskerne har nogle grundlæggende forudsætninger som de anser som væsentlige for at THLR kan 

finde sted. Det ser ud til at sygeplejerskerne inddrager både personlige og faglige overvejelser, og at disse 

bæres med videre ind i både under-overvejelserne og efter-overvejelserne. Forudsætningerne for THLR 

afspejler endvidere at der ikke må være tvivl om at det er patienten der er i centrum, og at 

sygeplejerskerne anser det som væsentligt at såvel det mono- som det tværfaglige samarbejde fungerer, 

hvori der ligger overvejelser omkring ansvarsfordeling under HLR og den tværfaglige kommunikation. 
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Endvidere har indskrænkede fysiske rammer og normering indflydelse på sygeplejerskernes overvejelser i 

forhold til hvorvidt THLR kan finde sted. 

I relation til overvejelserne under HLR kan det konkluderes at sygeplejerskerne er optaget af ønsket om at 

beskytte både patient og pårørende, men har ligeledes overvejelser i forhold til at beskytte sig selv. 

Sygeplejersken må i hvert tilfælde bruge sit faglige skøn til at vurdere hvordan hun bedst muligt beskytter 

pårørende, samtidig med at hun skal beskytte og værne om patientens integritet og medbestemmelse. 

Sygeplejerskerne er optaget af at gøre det rigtige, og fremhæver betydningen af at pårørende har tillid til 

dem, men gør sig samtidig overvejelser i forhold til det juridiske aspekt, hvor der rejses en bekymring for 

hvorvidt THLR kan udmunde i klagesager mod sygeplejerskerne. 

I relation til overvejelserne efter THLR, kan det konkluderes at sygeplejerskerne her gør sig overvejelser i 

forhold til de muligheder og barrierer THLR giver. Mulighederne er relateret til overvejelser i form af at 

THLR medvirker til bevarelse af livssammenhænge, hvor pårørende opfattes som den røde tråd, ikke bare 

under HLR, men under hele patientens indlæggelsesforløb. Endvidere ser det i undersøgelsen ud til at 

sygeplejerskerne har overvejelser i forhold til pårørendes behov for kommunikation, både under og efter 

THLR. Indeholdt i kommunikationen fremhæves betydningen af, at der er én person der har 

kommunikationen med pårørende, samt agerer som et synligt og fast holdepunkt for pårørende. 

Barriererne i efter-overvejelserne kommer til udtryk i form af vaner og kulturs betydning for THLR, og 

såfremt disse skal ændres, forudsætter det en vis form for enighed blandt de sundhedsprofessionelle. 

Dette projekt tillader ikke nogen entydig konklusion, og viser at sygeplejerskerne har divergerende 

holdninger til THLR. Diskussionen peger på betydningen af at sygeplejersken  i hvert enkelt tilfælde må 

foretage et fagligt skøn med de dilemmaer og risici dette indebærer, og på den baggrund forsøge at træffe 

den bedst mulige beslutning om hvornår, og i hvilket omfang THLR kan finde sted. 

14.0 Perspektivering 
I dette afsnit perspektiveres undersøgelsens fund og implikationer for klinisk praksis. 

Dette projekt har haft fokus på sygeplejerskers overvejelser til THLR, og viser at emnet er komplekst og 

erfaringerne sparsomme. At medtænke pårørende under HLR er ikke vanlig praksis, og derfor er det kun et 

fåtal af pårørende der får mulighed for dette. Det er derfor, efter min vurdering, nødvendigt med debat om 

emnet for at udbrede kendskabet. Dette både i faglige fora, men også i de enkelte afdelinger, for at 

diskutere de mange aspekter der er indeholdt i dette emne. I USA hvor THLR mange steder er udbredt, er 

det bl.a. opstået på baggrund af pårørendes eller sundhedsprofessionelles personlige beretninger, der har 
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medvirket til at skabe debat på området (Gregory 1995, Robinson et al. 1998). Man kunne forestille sig 

tilsvarende i Danmark, hvor pårørende og sundhedsprofessionelle stod frem og fortalte om deres 

oplevelser i forbindelse med THLR, og kunne således bidrage til at skabe opmærksomhed om emnet. 

Hvorvidt THLR er en mulighed i Danmark afhænger af om sygeplejerskerne er villige til at ændre praksis, og 

ser det som en mulighed at pårørende er til stede under HLR. Praksis ændres ikke uden en synliggørelse af 

at der er et behov for THLR.  

Fund i dette projekt tyder på at sygeplejerskernes viden og erfaring på området er sparsomt, og 

sygeplejerskerne er usikre på egne kompetencer i forhold til THLR. I USA hvor man har beskæftiget sig med 

dette emne helt tilbage til 1980èrne (Doyle et al 1988), primært indenfor traume og skadestue, og dermed 

er længere både forskningsmæssigt og erfaringsmæssigt end i Danmark, viser at indførelsen af 

retningslinjer og uddannelse af  sundhedsprofessionelle påvirker holdninger i positiv retning, og fremmer 

kommunikationen og koordineringen under THLR (Pankop et al. 2013, Edwards, Despotopulos & Carroll 

2013). Man kan forstille sig lignende i Danmark,  således at undervisning og uddannelse kan være med til at 

udvikle sygeplejerskers kompetencer, og være med til at skabe viden på området. Ligeledes kan man 

forstille sig muligheden for såvel simulationstræning og debriefing, som en mulig måde at håndtere THLR, 

for at give sygeplejerskerne mulighed for refleksion og udvikling af handlekompetencer (Twibell et al. 

2008). 

En måde at give sygeplejerskerne mulighed for at få erfaring med THLR kunne være at anvende 

forbedringsmodellen som metode til at foretage prøvehandlinger i klinisk praksis. Denne model giver 

mulighed for at teste i mindre skala dvs. i en mindre gruppe og samle data over tid, således at 

sygeplejerskerne får mulighed for at få erfaring med THLR, og opbygge viden undervejs uden at foretage 

gennemgribende forandringer (Batalden, Godfrey & Nelson 2007). En konkret prøvehandling kunne være at 

man under HLR udpeger en sygeplejerske til udelukkende at tage sig af de pårørende, og bagefter evaluerer 

og justerer tiltaget så det tilpasses den lokale kontekst. Modellen kunne derved give mulighed for 

sygeplejerskerne at få erfaring med THLR under fastlagte rammer, og tilpasse den en lokal kontekst. 

I dette projekt har fokus været på sygeplejerskers overvejelser i forhold til THLR, og det har ikke været 

muligt på baggrund af resultaterne at udlede sygeplejerskernes handlinger i praksis, hvilket naturligvis 

hænger sammen med at THLR ikke er vanlig praksis. Det kunne således være interessant ved en anden 

lejlighed, at undersøge hvordan sygeplejersker oplever at have pårørende til stede under HLR, og hvordan 

de håndterer tilstedeværelsen med de muligheder og begrænsninger dette indebærer. Endvidere vil det 
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være relevant at belyse både pårørendes og patienters perspektiv på THLR, da dette felt ligeledes er 

sparsomt belyst i Danmark. 
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16.1 Bilag 1: Interviewguide fokusgruppeinterview 

 

Spørgeramme 
Introduktion Velkommen 

 
Hvorfor er vi her i dag og hvad skal vi tale om? 
Kaffe, the og kage 
 
Vigtig information:   
       - sluk mobiltelefoner 
       - tavshedspligten 
       - kun tale en ad gangen 
       - ingen rigtige eller forkerte svar, vil gerne  
        høre alles meninger  
                   

Præsentation Starter med en kort præsentationsrunde 
 

Undersøgelsesspørgsmål: 
 
Hvilke holdninger og erfaringer har 
intensivsygeplejersker til THLR? 

Der bliver i mange sammenhænge talt om 
inddragelse af pårørende også i vores afdeling. Men 
at give pårørende mulighed for at være til stede 
under genoplivning er ikke noget der praktiseres i 
vores afdeling i dag. 
 
Hvilke tanker gør I jer i forhold til at have pårørende 
til stede under genoplivning? 
 
Er der nogle af Jer der har erfaringer med at have 
pårørende med under genoplivning? 

Undersøgelsesspørgsmål: 
 
Hvilke muligheder og barrierer oplever 
intensivsygeplejersker til THLR? 

Hvilke fordele ser I ved at invitere pårørende ind på 
stuen under genoplivning? 
 
Hvad ser I som forhindringer i forhold til at have 
pårørende med? 
 
Hvad ser I af fordele/ulemper for patienten? 
 
Hvad ser I af fordele/ulemper for pårørende? 
 
Hvad ser I af fordele/ulemper for sygeplejersker og 
andre involverede faggrupper? 
 
Hvad mener I pårørende har brug for i en 
genoplivningssituation? 

Supplerende spørgsmål Hvis pårørende fx sidder i opholdsstuen når 
hjertestoppet indtræder, vil I så aktivt hente dem 
ind på stuen? hvorfor/hvorfor ikke? 
Hvis pårørende er på stuen når hjertestoppet 
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indtræder, ville I så aktivt bede dem om at gå ud? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Hvis en patient pludselig bliver dårlig på afdelingen, 
skynder vi os ofte at ringe til pårørende og bede 
dem komme herind hurtigst muligt for at være hos 
patienten. Er der forskel på denne akutte situation 
og en genoplivningssituation? i forhold til at give 
pårørende mulighed for at være hos patienten? 

Afsluttende spørgsmål Jeg synes vi har fået mange forskellige synspunkter 
frem. 
Er der noget vigtigt, vi ikke har fået snakket om? 

 Jeg vil gerne sige mange tak for Jeres bidrag til 
denne samtale. 
Tak fordi I tog Jer tid til at deltage. 
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16.2 Bilag 2: Invitation til fokusgruppedeltagere 
 

Kære X 

Tak fordi du har sagt ja til at deltage i mit fokusgruppeinterview, som er en del af mit afsluttende 

masterprojekt ved Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Århus Universitet. Hensigten med projektet er, at 

den viden som fremkommer skal anvendes til at udvikle sygeplejen og bidrage til at tydeliggøre 

intensivsygeplejerskers viden og holdninger i forhold til pårørendetilstedeværelse under hjerte-

lungeredning. 

Jeg er således interesseret i at høre om dine og kollegers overvejelser i forhold til at have pårørende til 

stede under hjerte-lungeredning. 

I interviewet deltager 3-5 andre sygeplejersker. 

Som deltager i interviewet har du nogle rettigheder, som det er vigtigt at du er informeret om: 

- Det er frivilligt at deltage og naturligvis uden konsekvenser for vores videre samarbejde, hvis du alligevel 

vælger at takke nej til invitationen. 

- Interviewet vil strække sig over 1 1/2 time og optages på bånd. Herefter transskriberes det og vil kun blive 

set af undertegnede. Bånd og udskrifter slettes efter endt eksamen. Deltagere under interviewet vil være 3-

4 sygeplejersker fra din afdeling, en observatør der undervejs vil tage noter samt undertegnede. Der vil 

undervejs blive serveret kaffe, the og kage. 

- Interviewet vil blive behandlet anonymt og fortroligt således at der vil blive anvendt fiktive navne, når 

udsagn fra interviewet behandles. Således vil dine udtalelser kun være genkendelige for dig, gruppen og 

undertegnede. 

- Når interviewet er overstået, er der tavshedspligt i forhold til de andre gruppedeltageres bidrag. Det 

betyder at du kan referere mine spørgsmål, egne overvejelser og bidrag, men IKKE de øvrige 

gruppedeltageres. 

- Efter gennemførelsen af interviewet vil der ikke være mulighed for at gennemlæse interviewet i skriftlig 

form. 

- På dagen hvor interviewet afholdes vil du få udleveret en samtykkeerklæring, hvor du skriver under på at 

du har modtaget skriftlig og mundtlig information om projektet, samt at du gerne vil deltage. 

- Efter endt eksamen vil jeg meget gerne give et oplæg om resultaterne af mit projekt. 

Dato og tidspunkt for interviewet er:  XXXXXX 
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16.3 Bilag 3: Interviewguide individuel interview 

 

Spørgeramme 
Introduktion Velkommen 

 
Hvorfor er du her i dag og hvad skal vi tale om? 
Kaffe, the og kage 
 
Vigtig information:   
       - sluk mobiltelefoner 
       - tavshedspligten 
       - ingen rigtige eller forkerte svar 
                   

Præsentation Starter med en kort præsentation 
 

Undersøgelsesspørgsmål: 
 
Hvilke holdninger og erfaringer har 
intensivsygeplejersker til THLR? 

Der bliver i mange sammenhænge talt om 
inddragelse af pårørende også i vores afdeling. Men 
at give pårørende mulighed for at være til stede 
under genoplivning er ikke noget der praktiseres i 
vores afdeling i dag. 
 
Hvilke tanker gør du i forhold til at have pårørende 
til stede under genoplivning? 
 
Har du erfaringer med at have pårørende med 
under genoplivning? 

Undersøgelsesspørgsmål: 
 
Hvilke muligheder og barrierer oplever 
intensivsygeplejersker til THLR? 

Hvilke fordele ser du ved at have pårørende med 
ind på stuen under genoplivning? 
 
Hvad ser du som forhindringer i forhold til at have 
pårørende med? 
 
Hvad ser du af fordele/ulemper for patienten? 
 
Hvad ser du af fordele/ulemper for pårørende? 
 
Hvad ser du af fordele/ulemper for sygeplejersker 
og andre involverede faggrupper? 
 
Hvad mener du pårørende har brug for i en 
genoplivningssituation? 

Supplerende spørgsmål Hvis pårørende fx sidder i opholdsstuen når 
hjertestoppet indtræder, vil du så aktivt hente dem 
ind på stuen? hvorfor/hvorfor ikke? 
Hvis pårørende er på stuen når hjertestoppet 
indtræder, ville du så aktivt bede dem om at gå ud? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 
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 Hvis en patient pludselig bliver dårlig på afdelingen, 
skynder vi os ofte at ringe til pårørende og bede 
dem komme herind hurtigst muligt for at være hos 
patienten. Er der forskel på denne akutte situation 
og en genoplivningssituation? i forhold til at give 
pårørende mulighed for at være hos patienten? 

 Mange af de undersøgelser der er lavet fremhæver 
at der skal være en person til at tage sig af de 
pårørende, hvis de skal være tilstede under 
genoplivning.  
Hvad tænker du om det? 

 Hvilke tanker gør du dig i forhold til at have en 
retningslinje på området?  
Vil det være en hjælp i forhold til at kunne håndtere 
pårørendes tilstedeværelse? 

Afsluttende spørgsmål Jeg synes vi har fået mange forskellige synspunkter 
frem. 
Er der noget vigtigt, vi ikke har fået snakket om? 

 Jeg vil gerne sige mange tak for dit bidrag til denne 
samtale. 
Tak fordi du tog dig tid til at deltage. 
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16.4 Bilag 4: Invitation til deltagelse i individuel interview 
 

Kære X 

Tak fordi du har sagt ja til at deltage i mit interview, som er en del af mit afsluttende masterprojekt ved 

Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Århus Universitet. Hensigten med projektet er, at den viden som 

fremkommer, skal anvendes til at udvikle sygeplejen og bidrage til at tydeliggøre intensivsygeplejerskers 

viden og holdninger i forhold til pårørendetilstedeværelse under hjerte-lungeredning 

Jeg er således interesseret i at høre om dine overvejelser i forhold til at have pårørende til stede under 

hjerte-lungeredning. 

I interviewet deltager du og undertegnede. 

Som deltager i interviewet har du nogle rettigheder, som det er vigtigt at du er informeret om: 

- Det er frivilligt at deltage og naturligvis uden konsekvenser for vores videre samarbejde, hvis du alligevel 

vælger at takke nej til invitationen. 

- Interviewet vil strække sig over ca. 1 time og optages på bånd. Herefter transskriberes det og vil kun blive 

set af undertegnede. Bånd og udskrifter slettes efter endt eksamen.  

- Interviewet vil blive behandlet anonymt og fortroligt således at der vil blive anvendt fiktive navne, når 

udsagn fra interviewet behandles. Således vil dine udtalelser kun være genkendelige for dig og 

undertegnede. 

- Efter gennemførelsen af interviewet vil der ikke være mulighed for at gennemlæse interviewet i skriftlig 

form. 

- På dagen hvor interviewet afholdes vil du få udleveret en samtykkeerklæring, hvor du skriver under på at 

du har modtaget skriftlig og mundtlig information om projektet, samt at du gerne vil deltage. 

- Efter endt eksamen vil jeg meget gerne give et oplæg om resultaterne af mit projekt. 

Tidspunktet for interviewet er:  

Med venlig hilsen 

Lise-Lotte Brunhøj Sørensen 

Stud. Master klinisk sygepleje 
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16.5 Bilag 5: Samtykkeerklæring 

 

 

 

Jeg erklærer hermed at jeg giver mit samtykke til at deltage i en interviewundersøgelse, i 

forbindelse med masterprojektet omhandlende tilstedeværelse af pårørende under hjerte-

lungeredning på en intensiv afdeling. 

Projektansvarlig: Lise-Lotte Brunhøj Sørensen 

 

Jeg er informeret om og har forstået at: 

 - jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage 

 - at interviewet er anonymt 

 - at citater fra interviewet vil indgå i en kort og uigenkendelig udformning i projektet 

 

Jeg har fået såvel skriftlig som mundtlig information om undersøgelsen. 

 

 

Dato     Underskrift 
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16.6 Bilag 6: Eksempel på meningskondensering 
 

 

Sygeplejerskeudtalelser Naturlige temaer som de opleves 
af informanterne 

Egen forståelse af temaerne 

Fokusgruppeinterview: 
"Men ved vi at det er til 
pårørendes bedste at sende dem 
ud?" 
"For nogen mere end andre, og 
andre slet ikke...altså vi er jo 
forskellige" 
 
Individuel interview: 
"Så det vil være svært at vide..er 
det det her (THLR) du har bedst 
af? og pårørende som siger, hvad 
synes du?" 
 
Fokusgruppeinterview: 
"Han ville ikke komme igennem 
noget som helst uden hende. 
Men sådan er patienter jo også 
forskellige og pårørende absolut 
også.. " 

Sygeplejerskerne er bevidste om 
at såvel patient som pårørende er 
forskellige og har forskellige 
behov, også i forhold til THLR. 
Det er svært at skulle foretage en 
individuel vurdering 

Det sygeplejefaglige skøn 

 


