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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor som vårdar akut sjuka patienter hamnar många gånger i 

situationer där närstående önskar närvara vid återupplivning. Det är en del av sjuksköterskans 

arbete att tillgodose såväl patient som anhörigas behov. För anhöriga som närvara under 

återupplivning kan det upplevas både traumatiskt och skrämmande även om anhöriga ofta vill 

närvara enligt flera studier. 

 

Syfte: Att genom en litteraturöversikt beskriva sjuksköterskans inställning till, och upplevelse 

av att ha patientens anhöriga närvarande vid återupplivningsförsök.   

 

Metod: Denna studie är en litteraturöversikt som omfattar 15 artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Artikelsökningar genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl samt 

manuellt.   

 

Huvudresultat: Studiens resultat redovisas under sju kategorier, Erfarenhet, Arbetsplatsens 

betydelse, Blödning och överlevnad, Personal som tar hand om anhöriga, Anhörigas 

förväntningar, Kommunikation och missförstånd, Stress eller motivation. Resultatet visade på 

en stor variation mellan positiva och negativa upplevelser och inställningar av att ha anhöriga 

närvarande vid återupplivning. Faktorer som påverkade kunde identifieras och handlade bland 

annat om sjuksköterskans erfarenhet och utbildningsnivå, tillgängliga resurser och riktlinjer 

på arbetsplatsen. Många sjuksköterskor upplevde även en oro över hur anhöriga skulle 

reagera.  

 

Slutsats: Resultatet visade att det fanns en stor variation i påverkande faktorer där negativa 

inställningar och upplevelser kunde kopplas till  bland annat organisatoriska brister och oro för 

anhörigas psykiska mående. Anhörig närvaro upplevdes som positivt var när rätt resurser fanns 

att tillgå och bland sjuksköterskor som var vana att arbeta personcentrerat  

 

Nyckelord: Familj, inställning, närvaro, upplevelse, återupplivning 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Nurses who care for acutely ill patients end up many times in situations where 

relatives wish to be present during resuscitation. It is part of the nurse's job to satisfy both the 

patient and family's needs. For relatives present during resuscitation can be experienced both 

traumatic and frightening even if family members often want to attend, according to several 

studies. 

 

Objective: The objective was to describe the nurse's attitudes to, and experience of having the 

patient's family members present during resuscitation. 

 

Method: This study was conducted as a literature review that included 15 articles with both 

qualitative and quantitative approach. The search for articles were conducted in PubMed and 

CINAHL, as well as manually. 
 

Results: The results of the study where presented in seven headings, Experience, Importance 

of the workplace, Bleeding and survival, Staff who take care of relatives, Relatives' 

expectations, Communication and misunderstandings, Stress or motivation. It showed a large 

variation between positive and negative experiences and preferences of having family 

members present during resuscitation. Factors affecting nurses' attitude and experience where 

the nurse experience and level of education, availability of resources and policies in the 

workplace. Many nurses also experienced concerns about how the family would react. 

 

Conclusion: The results showed a great variety of influencing factors, for instance negative 

attitudes and experiences were due to organizational deficiencies and concerns for the 

relatives’ mental health.  The relative presence was perceived as positive when the right 

resources were available and among nurses who worked person-centered.  

 

Keywords: Attitudes, experience, family, presence, resuscitation 
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1. INTRODUKTION 

Att stå bredvid när ens anhörig behöver återupplivas kan upplevas otäckt, skrämmande och 

traumatiskt. Sjuksköterskan har ett ansvar att ta hand om både patient och dess anhöriga. Hen 

ska möjliggöra delaktighet för anhöriga i vården och förvissa sig om att de får information på 

ett sätt som de kan ta till sig (Patientlag 2014:821, SFS 2014:821, kap 3). Utifrån våra egna 

erfarenheter från akutsjukvården så har vi upplevt att i dessa situationer kan det vara svårt att 

finnas för anhöriga då detta kritiska tillstånd kräver stor uppmärksamhet av sjuksköterskan 

där varje sekund är av betydelse för hur det ska gå för patienten. I litteraturen finns beskrivet 

att det är viktigt att sjuksköterskor stöttar anhöriga i svåra situationer och hur vi kan göra detta 

på bästa sätt (Harris Kalfoss, 2011). Däremot har vi funnit mycket lite beskrivet om hur 

sjuksköterskan upplever dessa situationer, hur det påverkar hen psykiskt och i arbetet med 

patienten. Under vår utbildning har frågan diskuterats och därför finns ett intresse att vidare 

utforska ämnet.  

   

2. BAKGRUND 

2.1 När är återupplivning aktuellt? 

Det finns flera olika tillstånd som är eller kan bli potentiellt livshotande för en patient och på 

så vis leda till en situation där återupplivning blir aktuell. I akuta sammanhang rör det sig om 

tillstånd där cirkulation, andning och/eller medvetande sviktar. Här är tiden avgörande och 

arbetet kring dessa patienter bör utföras säkert och effektivt. ABCDE-principen är ett 

strukturerat sätt att undersöka patienten där de livsviktigaste funktionerna undersöks och 

åtgärdas först (Fryckstedt, Matell, & Reichard, 2014; Ericson & Ericson, 2012; Wikström, 

2006). 

 

2.1.1 Undersökning och behandling utifrån ABCDE-principen 

En fri luftväg, A ”airway”, är det som prioriteras först i arbetet med svårt sjuka patienter då 

man arbetar utifrån ABCDE-konceptet. Andningsstopp som inte går att avhjälpas är ett 

mycket kritiskt tillstånd vilket kan leda till att patienten dör inom ett par minuter. När en fri 

luftväg säkrats undersöks respirationspåverkan, B ”breathing”. Då kontrolleras om patienten 

har egen andning, lungfunktion och gasutbyte. Cirkulationspåverkan, C ”circulation”, av 

allvarlig grad som skulle kunna leda till en situation där återupplivning blir aktuellt är stor 

blödning, traumatiskt chocktillstånd, taky- eller bradyarytmi och hjärtstopp (Ericson & 
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Ericson, 2012; Fryckstedt, Matell, & Reichard, 2014; Kam, Lai, Lam, So, Lau, & Cheung, 

2010; Wikström, 2006).  

 

Vid D ”disability” bedöms patientens neurologiska status och medvetandegrad för att finna 

eventuella skador på hjärnan (Bengtsson Linde, 2005; Kam et al., 2010). E ”exposure” 

innebär en helkroppsundersökning där patienten undersöks från topp till tå för att hitta skador 

som tidigare missats. (Bengtsson Linde, 2005; Kam et al., 2010; Wikström, 2006). 

 

2.2 Sjuksköterskans uppgifter vid akut sjuka patienter 

Det är sjuksköterskans uppgift att prioritera inom vilken tidsram patienten behöver träffa 

läkare det vill säga, triagera patienterna. Bedömningen grundas på patientens symtom och 

allmäntillstånd. De patienter som är allvarligt sjuka bör tas om hand av ett akutteam på ett 

akutrum direkt då patienten är i akut behov av läkarvård. Dessa patienter inkommer oftast 

med ambulans och triagering har då skett utav ambulanspersonalen som rapporterat detta till 

sjuksköterskan på akutmottagningen. Sjuksköterskan är en viktig del i teamet kring arbetet 

med patienten på akutrummet. Det finns många praktiska moment som faller på hens lott. Hen 

ska bland annat säkra en perifer infart, administrera läkemedelsordinationer, dokumentera, 

utföra undersökningar som vitalparametrar och EKG, assistera läkare och utföra ordinationer 

som katetrisering etcetera. (Wikström, 2006).   

 

Enligt Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2010), ställs 

det höga krav på akutsjuksköterskan då det är många aspekter hen ska utgå ifrån. Från att 

triagera patienterna rätt för snabb handläggning till att samordna omvårdnadsarbetet kring 

patienten. Hen ska informera och involvera såväl patienten och anhöriga i vårdbesluten och 

det ska göras på ett respektfullt sätt som inte kränker integritet eller värdighet. Detta beskrivs 

vidare i Svensk sjuksköterskeförening [SFF] (2010) att integritet och värdighet inte upphör 

bara för att patienten själv inte förmår hävda den. Sjuksköterskans arbete ska alltid främja 

dessa och så även för patientens anhöriga. Sjuksköterskan arbetar för att främja patientens 

autonomi och om patienten inte kan hävda sina egna behov och önskningar så tar 

sjuksköterskan hjälp av patientens anhöriga. Sjuksköterskan arbetar med respekt för patient 

och anhörig och de ska kunna känna trygghet i den vård som ges. 
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2.3 Personcentrerad vård 

Den personcentrerade vården har de senaste åren blivit allt mer uppmärksammad och 

integrerad i vården. Personcentrerad vård innebär ett förhållande mellan sjuksköterska och 

patient som fungerar som ett kompanjonskap där beslut fattas tillsammans grundat på 

patienten och dennes anhörigas önskemål (Walton, 2013). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] (2010) handlar personcentrerad vård om att man inte enbart ska 

se till patentens fysiska behov utan även de psykiska behoven som det andliga, existentiella 

och de sociala. Att patienten inte blir ett sjukdomsobjekt, som exempel stroken på rum tre, 

utan ses som den unika människa hen är. De menar även att den personcentrerade vården 

inkluderar andra personer som är viktiga för patienten, vilket kan vara en partner, sina 

närstående men även sociala sammanhang. Svensk sjuksköterskeförening (2015) beskriver att 

familjen är en del av ett större sammanhang och ibland måste vården ta hänsyn till att det 

påverkar eller kommer påverka familjens liv. Walton (2013) redovisar att patienter och 

anhöriga önskar information, tröst, stöd och möjlighet att få vara nära patienten under 

vårdupplevelsen. Syftet med den personcentrerade vården är att möta dessa önskningar utifrån 

varje enskilt fall. Beslut ska inte grundas på vad som passar vården och/eller vårdaren utan 

utifrån patient och anhörigas önskningar och behov. I studien av Canzan, Heilemann, Saiani,  

Mortari och Ambrosi (2014) såg sjuksköterskor varje patient som en unik individ, jobbade 

nära familjerna och försökte engagera dem i arbetet med patienten som en del i ett 

helhetstänk. Patienter uppskattade att sjuksköterskorna behandlade dem som individer, visade 

respekt för känslor och värdighet, tog sig tid att lyssna och i studien kallade man detta synlig 

omsorg. Patienterna uppmärksammade att sjuksköterskorna kunde förstå kroppsspråk även 

om inga ord var uttalade (a.a.).   

 

2.4 Anhörignärvaro 

Svenska Läkarsällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-

lungräddning (2013) menar att det kan vara bra för anhöriga att få möjlighet att närvara vid 

återupplivningsförsök. Upplevelsen av att anhöriga närvarar på rummet vid återupplivning 

belyses sällan i litteraturen ur ett sjuksköterskeperspektiv. De gånger ämnet berörs så grundar 

det sig oftast på palliativa sammanhang där sjuksköterskan har möjlighet att arbeta med de 

anhöriga under en längre tidsperiod. Exempelvis beskriver Harris Kalfoss (2011) hur 

sjuksköterskan kan hjälpa anhöriga i palliativa sammanhang genom att berätta om vad som 

sker och varför.  
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2.4.1 Anhörigas närvaro, påverkan på de anhöriga och återupplivningen 

Oczkowski, Mazzetti, Cupido och Fox-Robichaud (2015a) visade på att återupplivningens 

kvalitet inte påverkades av anhörigas närvaro under återupplivning. Resultatet visade även att 

det kunde förbättra de anhörigas psykiska hälsa genom att exempelvis lindra ångest. I syfte att 

skapa en referens för riktlinjer kring anhörigas närvaro under återupplivning så har 

Oczkowski, Mazzetti, Cupido och Fox-Robichaud (2015b) gjort en litteraturöversikt som 

visar på att anhöriga bör få närvara vid återupplivning utav vuxna patienter. Detta har 

fastställts efter att för- och nackdelar övervägts och med etiska principer om autonomi och 

rättvisa i åtanke. I studien framkom att anhöriga överlag har en positiv inställning till att få 

närvara under återupplivning. Den visar även på att om fler anhöriga fick erbjudandet att 

närvara så skulle de göra det. De anhöriga som i studien inte ville närvara uppgav ändå att de 

önskade bli erbjudna möjligheten. I en annan studie av Hung och Pang (2010) menade 

anhöriga att de skulle behärska sig och ha självkontroll för att få närvara på akutrummet, så 

teamet inte blev besvärade eller hindrade i sitt arbete med patienten. De flesta av deltagarna 

angav att den största stressen var emotionell och det var att bli separerad från patienten om 

denne inte skulle överleva. De hade även en stark önskan över att närvara i rummet där 

återupplivningen ägde rum. 

 

2.5 Problemformulering 

Återupplivning är ett kritiskt moment som kräver stor uppmärksamhet och noggrannhet av 

sjuksköterskan. Om anhöriga finns närvarande i den situationen är det även sjuksköterskans 

uppgift att ta ansvar för dem och tillgodose deras behov i form av exempelvis tröst, stöd och 

information. Det kan bli ett dilemma för sjuksköterskan i hur hen ska kunna hantera dess 

uppgifter samtidigt. Därför vill vi belysa sjuksköterskans upplevelse av situationen. 

Litteraturöversikten kommer att undersöka sjuksköterskans inställning till, och upplevelse av 

att ha anhöriga närvarande vid återupplivning, vilket är viktigt för att visa på eventuella för- 

och nackdelar som upplevs och hur dessa påverkar arbetet i praxis. Sjuksköterskans 

inställning till och upplevelse av anhörignärvaro är av betydelse för det arbete som utförs då 

det kan ha en avgörande roll för om anhöriga tillåts att närvara, hur anhöriga bemöts på 

akutrummet, samt om det påverkar arbetet med patienten.  

 

2.6 Syfte 

Att genom en litteraturöversikt beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans inställning till, 

och upplevelse av att ha patientens anhöriga närvarande vid återupplivningsförsök.   
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2.7 Definition av centrala begrepp 

I denna studie avser: 

Anhöriga, släkting, vän eller annan person som står patienten nära. 

Akutteamet, den personal som finns närvarande vid återupplivning. 

Återupplivning, de insatser som vidtas hos patienter med livshotande cirkulatorisk- och/eller 

respiratorisksvikt, så som hjärtstopp, andningsstopp och medvetslöshet. 

 

3. METOD 

3.1 Design 

Denna litteraturöversikt är en sammanställning och en kritisk granskning av befintlig 

forskning kring sjuksköterskors inställningar och upplevelser av att ha anhöriga närvarande 

vid återupplivning. Enligt Friberg (2012) är en litteraturöversikt ett strukturerat arbetssätt som 

syftar till att ta fram en beskrivande bakgrund av redan befintlig forskning inom valt område 

och kan användas som motivering till vidare forskning.  

 

3.2 Urval av litteratur 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna PubMed och Cinahl och genom en manuell 

sökning har författarna granskat referenslistor i relevanta studier. Den manuella sökningen 

redovisas i tabell 1. Utifrån litteraturöversiktens syfte och frågeställningar identifierades 

sökord. De sökord som användes var: resuscitation, family, presence, attitudes, nurs, 

pediatric, Europe. Sökorden kombinerades i olika följder med booleska operatorerna AND 

och NOT. För att täcka in flera varianter av ett begrepp användes trunkering av vissa sökord. 

Databassökningarna redovisas i tabell 2.  

 

Artiklar som inkluderades var de som angav vårdpersonalens perspektiv av familjenärvaro vid 

återupplivning och som var publicerade mellan 2005-2015. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades. Artiklar som exkluderades var de som enbart angav anhörigas 

perspektiv av anhörignärvaro vid återupplivning, som endast behandlade upplevelser av 

anhörignärvaro vid pediatrisk återupplivning (Forsberg & Wengström, 2003).  
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Tabell 1, Manuell sökning 

Databas 

 

Titel på vald artikel till 
resultatet n=1 

Författare till 
vald artikel till 
resultatet 

Tagen från referenslistan  i 
artikel 

Författare  

PubMed Attitudes toward and 
beliefs about family 
presence: a survey of 
healthcare providers, 
patients´ families, and 
patients 

Duran, CR., 
Oman, KS., Abel, 
JJ., Koziel, VM. & 
Szymanski, D. 

Attitudes of healthcare staff and 
patients’ family members 
towards family presence during 
resuscitation in adult critical 
care units 
 

Leung, N.Y. 
& Chow, S. 

 

Tabell 2, Databassökningar 

Databas Sökord 
 

Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Antal valda 
artiklar till 
resultat, n=  

Cinahl resuscitation AND family 

presence NOT pediatric 

246 246 19 10 5 

Cinahl resuscitation AND family 

presence AND Attitudes of 

nurs* NOT 

pediatric 

75 75 12 

 

6 2 

Cinahl resuscitation AND family 

presence AND experience 

59 59 13 5 0 

Cinahl resuscitation AND family 

presence AND Europe 

9 9 9 4 2 

PubMed resuscitation AND family 

presence NOT pediatric 

195 195 21 8 4 

PubMed resuscitation AND family 

presence AND attitudes of 

nurs* NOT pediatric 

74 74 4 0 0 

PubMed resuscitation AND family 

presence AND experience 

58 58 9 3 1 

 

PubMed resuscitation AND family 

presence AND Europe 

32 32 11 5 0 

 

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet  

Samtliga artiklar granskades utifrån en modifierad variant av Willman, Stoltz, & Bahtsevani 

(2006) och Forsberg & Wengström (2008) granskningsmall för kvalitativa- eller kvantitativa 

studier. Mallen innehöll ja och nej frågor där varje ja gav 1 poäng och varje nej gav 0 poäng. 

Poängen räknades ihop och kvaliteten på artikeln bestämdes utifrån dess procentuella värde 
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där hög kvalitet motsvarade 20-25 poäng/80% och över, medel 18-19 poäng/60-79%, låg <18 

poäng/<60%, se bilaga 1 och 2. Artiklar exkluderades. De utvalda artiklarna 

kvalitetsgranskades och en artikel visade sig hamnade på ett procentuellt värde under 60% 

och var av låg kvalitet och fick därför exkluderades. Resterande artiklar var av medel eller 

hög kvalité. När granskningen var genomförd kom litteraturöversikten att omfatta totalt 15 

artiklar. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Studiens syfte, problemformulering och inledning arbetades fram tillsammans. Det 

förberedande arbetet med artikelsökning, granskning av artiklar och bakgrundsfakta 

fördelades jämt mellan författarna. Var och en utförde identiska sökningar i varsin databas. 

Abstrakter och artiklar som ansågs vara relevanta valdes ut och granskades sedan av 

medförfattaren. Ett slutgiltigt urval av artiklar utfördes sedan gemensamt. Sammanställning 

av resultat och diskussion framställdes tillsammans. Arbetet med formalia och 

referenshantering har fortlöpande utförts av båda.   

 

3.5 Analys 

Artikelsökning inleddes i enlighet med hur Friberg (2012) beskriver det systematiska arbetet 

genom en strukturerad databassökning. Utvalda sökord användes i olika kombinationer med 

booleska operatorer och trunkeringar i de olika databaserna. Titlarna lästes igenom och de 

som tydligt avvek från studiens syfte förkastades direkt. Om titeln tycktes svara upp på 

översiktens syfte lästes studiens abstrakt. Sedan granskades de artiklar vars abstrakt var 

relevant utifrån syfte och frågeställningar. Artiklar som berörde exklusionskriterierna eller 

som inte uppfyllde inklusionskriterierna förkastades.  

 

Flera referenser var återkommande i de lästa artiklarna vilket ledde till en sekundärsökning 

där de lästa artiklarnas referenslistor granskades. Detta resulterade i att ännu en artikel 

inkluderades . De artiklar som inkluderats var av varierande nationalitet. För att försöka täcka 

upp ett resultat som skulle kunna vara representativt för ett internationellt perspektiv 

genomfördes en ytterligare sökning som riktades in på de delar av världen som ej var 

representerade. Sökningen resulterade i två artiklar som stämde med vårt syfte. Ett 

översättningsprogram samt ett svensk-engelskt lexikon användes för att översätta delar av 

artiklarna för att inte missuppfatta textens innehåll.  
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Friberg (2012) föreslår att vald litteratur delas in i likheter och skillnader för att få en bra 

överblick. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har resultatet analyserats. För att 

identifiera likheter och skillnader delades resultaten från de olika artiklarna in i olika 

kategorier. Ur varje artikel plockades nyckelfynd fram som värderades som antingen positiva, 

negativa eller neutrala. Det gav oss en bra översikt av innehållet och skillnader mellan 

artiklarna kunde identifieras. Artiklarnas resultat sammanfattades och presenterades i en 

översiktstabell, se tabell 3. 

 

3.6 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att valda artiklar har fått etiskt 

godkännande eller att ett noggrant etiskt övervägande genomförts. De belyser även att alla 

resultat ska presenteras oavsett om de stödjer forskarens egen åsikt eller inte. Författarna har 

tagit del av Sykepleiernes Samarbeid i Nordens (2003) etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning och har haft dessa i åtanke vid den etiska granskningen av valda 

artiklar. Vald litteratur har studerats noggrant av båda författarna som läst igenom dem flera 

gånger för att få en sanningsenlig uppfattning av artiklarnas innehåll. De artiklar som ingår i 

litteraturöversikten var alla etiskt godkända. Majoriteten av studierna hade frivilligt 

deltagande och var anonyma. Resultatet framställdes ur ett opartiskt perspektiv och var ej 

färgat av författarnas egna åsikter.  

 

4. RESULTAT 

Resultatet kom att omfatta 15 artiklar. Studierna var utförda i Australien, Turkiet, USA, 

Israel, Tyskland, Malaysia, Kanade, Kina, Saudiarabien och i två av artiklarna ingick flera 

Europeiska länder. Resultatet har presenterats som sju kategorier; Erfarenhet, Arbetsplatsens 

betydelse, Blödning och överlevnad, Personal som tar hand om anhöriga, Anhörigas 

förväntningar, Kommunikation och missförstånd och Stress eller motivation. 

 

4.1 Erfarenhet 

Twibell et al., (2008) och Tudor, Berger, Polivka, Chelbowy och Thomas (2014) har i sina 

studier använt sig utav mätskalor som visade på sjuksköterskans självförtroende vid 

anhörignärvaro vid återupplivning och upplevda fördelar-och risker vid anhörignärvaro vid 

återupplivning. Gemensamt för studierna var att sjuksköterskor som var medlem i en eller 

flera professionella organisationer, var specialistutbildade och som tidigare bjudit in anhöriga 
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att närvara upplevde fler fördelar och färre risker. Att mer erfarna sjuksköterskor var mer 

positivt inställda framkommer även i Axelsson et al., (2010) och Chapman, Bushby, Watkins 

och Combs (2014). Sjuksköterskor som hade tidigare negativa erfarenheter av att ha anhöriga 

närvarande hade på grund av detta en negativ inställning till att bjuda in anhöriga att närvara 

(Günes & Zaybak, 2009; Lederman & Wacht, 2014). Många sjuksköterskor som aldrig 

tidigare medverkat under ett återupplivningsförsök där anhöriga närvarat uttryckte att de inte 

heller önskade anhörignärvaro (Al-Mutair, Plummer & Copnell, 2012; Günes & Zaybak, 

2009; Köberich et al., 2010; Leung & Chow, 2012; Sheng et al., 2010; Tudor et al., 2014). Al-

Mutair et al. (2012) och Leung och Chow (2012) redovisade att sjuksköterskorna i Kina och 

Saudiarabien inte trodde att det var bra för anhöriga att närvara.  

 

4.2 Arbetsplatsens betydelse 

Sjuksköterskor som arbetade på akutmottagning upplevde i båda studierna fler fördelar 

(Twibell et al., 2008; Tudor et al., 2014). Tudor et al. (2014) redovisar även att det stämmer in 

på dem som arbetar på intensivvårdsavdelningar. Twibell et al. (2008) kunde inte visa på 

någon skillnad mellan intensivvårdssjuksköterskor och sjuksköterskorna som arbetade inom 

övriga verksamheter. Inte heller Duran, Oman, Abel, Koziel och Szymanski (2007) eller 

Fulbrook, Albarran och Latour (2005) kunde visa någon signifikant skillnad i inställning 

mellan intensivvård- och icke intensivvårdssjuksköterskor.  

 

4.3 Blödning och överlevnad 

Itzhaki, Bal-Tal och Barnoy (2011) genomförde en studie i Israel som undersökte 

sjuksköterskornas inställning till anhörignärvaro påverkas av olika faktorer. Resultatet visade 

att synlig blödning och om patienten överlevde eller inte gav en mer negativ inställning. Det 

framkommer även i Duran et al. (2007), Fulbrook et al. (2005), Sheng, Lim och Rashidi 

(2010) och Tudor et al. (2014) att omständigheter kring patienten som befaras kunna uppröra 

anhöriga som exempelvis synlig blödning är faktorer som påverkar sjuksköterskans 

inställning till anhörignärvaro. 

 

4.4 Personal som tar hand om anhöriga 

En återkommande faktor var att sjuksköterskorna kunde tänka sig att låta anhöriga närvara om 

det fanns möjlighet att avsätta en personal som hade som enda uppgift att ta hand om anhöriga 

(Axelsson et al., 2010; Chapman et al., 2014; Fulbrook et al., 2005; Itzhaki et al., 2011; 
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Köberich, Kalwasser, Rothaug & Albarran, 2010; Lederman & Wacht, 2014; Leung & Chow, 

2012; McClement, Fallis & Pereira, 2009; Sheng et al., 2010; Tudor et al., 2014). Enligt 

Günes och Zaybak (2009) var många sjuksköterskor negativt inställda till anhörignärvaro då 

detta inte var möjligt på grund av otillräckligt med personal för att ta hand om anhöriga på ett 

adekvat sätt i dessa situationer. Fulbrook et al. (2005) redovisar att ca 80% av 

sjuksköterskorna var positiva till att ha anhöriga närvarande om det fanns personal som 

tilldelades som enda uppgift att ansvara för de anhöriga. Även Tudor et al. (2014) redovisar i 

sitt resultat att detta var en av de främsta orsakerna till att sjuksköterskor var negativa 

inställningar till anhörignärvaro. Sjuksköterskorna utryckte att arbetet med återupplivning av 

patienten var den primära arbetsuppgiften och att det inte var rimligt att samtidigt förväntas ta 

hand om anhöriga.  

 

4.5 Anhörigas förväntningar  

Flera sjuksköterskor uppgav att anhöriga ofta har orealistiska förväntningar av hur det går till 

vid återupplivning. I många fall har de endast återupplivning från tv/film som referensram för 

hur det ska gå till. Sjuksköterskorna var oroliga för hur anhöriga skulle reagera i en sådan 

situation där förväntningarna inte stämde överens med verkligheten (Duran et al., 2007; 

Lederman & Wacht, 2014; McClement et al., 2009; Tudor et al., 2014). Lederman och Wacht 

(2014) beskriver hur en sjuksköterska upplevt en situation där anhöriga inte velat acceptera ett 

avslut av återupplivningen och insisterat på att dom skulle återuppliva patienten som på tv.  

I flera studier framkommer att sjuksköterskorna var oroliga för att anhörigas närvaro skulle 

hindra personalen från att tala fritt med varandra och på så vis försvåra kommunikationen i 

akutteamet (Fulbrook et al., 2005; Lederman & Wacht, 2014) att de skulle blanda sig i arbetet 

med patienten (Al-Mutair et al., 2012; Duran et al., 2007; Fulbrook et al., 2005; Günes & 

Zaybak, 2009; Lederman & Wacht, 2014; Tudor et al., 2014) och att de skulle bli aggressiva 

och/eller hotfulla (Duran et al., 2007; Köberich et al., 2010; Lederman & Wacht, 2014; 

McClement et al., 2009; Tudor et al., 2014). Flera situationer lyfts fram av Köberich et al. 

(2010) där bland annat upprörda anhöriga blivit både fysiskt och verbalt hotfulla på 

akutrummet.  

 

4.6 Kommunikation och missförstånd  

Det fanns sjuksköterskor som trodde att risken för rättsliga följder skulle minska i och med 

anhörignärvaro då de fick möjlighet att se exakt vad som skedde på akutrummet och därmed 
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minska risken för missförstånd (Lederman & Wacht, 2014). Fulbrook et al. (2005) redovisar 

att 75% av sjuksköterskorna var oroliga för att personal i akutteamet skulle säga någonting 

som  upprörde anhöriga. Flera var också oroliga över att kommentarer eller andra 

missförstånd skulle kunna leda till rättsliga följder (Fulbrook et al., 2005; Günes & Zaybak, 

2009; Lederman & Wacht, 2014). Axelsson et al. (2010), Fulbrook et al. (2005) och Sheng et 

al. (2010) redovisar att mer än hälften av sjuksköterskorna  ansåg att det var viktigt att 

anhöriga fick möjlighet att delta i det som mycket väl kunde komma bli patientens sista stund 

i livet. De trodde också att det skulle kunna hjälpa till med sorgearbetet. Lederman och Wacht 

(2014) och McClement et al. (2009) instämmer i att det är viktigt att anhöriga får vara med 

ända till slutet.  

 

4.7 Stress eller motivation 

Vissa sjuksköterskor kände att de skulle bli stressade av att anhöriga stod och tittade på, och 

befarade att det skulle leda till negativa effekter på akutteamet under arbete med patienten 

(Al-Mutair et al., 2012; Demir, 2008; Duran et al., 2007; Fulbrook et al., 2005; Günes & 

Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010; Lederman & Wacht, 2014; Sheng et al., 2010; Tudor et 

al., 2014). Axelsson et al. (2010) redovisar att 48% av sjuksköterskorna inte trodde att 

anhörignärvaro skulle upplevas stressande av personalen eller försvåra arbetet. Lederman och 

Wacht (2014) tyckte att anhörigas närvaro gav sjuksköterskan extra motivation att göra sitt 

allra bästa. I Duran et al. (2007) beskriver en sjuksköterska hur hen blev mer och mer bekväm 

med anhörignärvaro ju fler gånger hen var med om det. Fulbrook et al. (2005) redovisar att 

24% trodde det skulle förbättra vården om man lät anhöriga närvara. Cirka hälften av 

sjuksköterskorna som hade varit med om anhörignärvaro hade upplevt det positivt. Enligt 

Lederman och Wacht (2014) trodde 76% av sjuksköterskorna att anhöriga ville delta och att 

det skulle öka deras förtroende för personalen. 

 
5. DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar på att det finns en stor variation i sjuksköterskors inställning och upplevelser 

av att ha anhöriga närvarande vid återupplivning (Axelsson et al., 2010; Twibell et al., 2008; 

Tudor et al., 2014). Skillnader i inställning och upplevelser identifierades på enskilda 

arbetsplatser men även ur ett internationellt perspektiv. De främsta skälen till negativa 

inställningar till anhörignärvaro var; oro för att anhöriga skulle drabbas av psykiska trauman 
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av att bevittna återupplivningen, att anhöriga skulle blanda sig i arbetet med patienten, att 

anhöriga skulle bli aggressiva/hotfulla eller att anhöriga skulle vara fysiskt i vägen på 

akutrummet (Al-Mutair et al., 2012; Axelsson et al., 2010; Chapman et al., 2014; Demir, 

2008; Duran et al., 2007; Fulbrook et al., 2005; Günes & Zaybak, 2009; Itzhaki et al., 2011; 

Köberich et al., 2010; Lederman & Wacht, 2014; Leung & Chow, 2012; McClement et al., 

2009; Sheng et al., 2010; Twibell et al., 2008; Tudor et al., 2014). Positiv inställning hade de 

sjuksköterskor som upplevde att anhörignärvaro gav anhöriga möjlighet att dela patientens 

eventuellt sista stund i livet, och som trodde att det skulle vara positivt för de anhöriga att 

närvara  (Axelsson et al., 2010; Fulbrook et al., 2005; Lederman & Wacht, 2014; McClement 

et al., 2009). Faktorer som påverkade sjuksköterskans inställning till anhörignärvaro handlade 

om erfarenhet, utbildning, vilka resurser som fanns att tillgå och omständigheter i det aktuella 

fallet (Axelsson et al., 2010; Chapman et al., 2014; Duran et al., 2007; Fulbrook et al., 2005; 

Günes & Zaybak, 2009; Itzhaki et al., 2011; Köberich et al., 2010; Lederman & Wacht, 2014; 

Leung & Chow, 2012; McClement et al., 2009; Tudor et al., 2014). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Att mer erfarna sjuksköterskor tenderade att ha en positivare inställning till anhörignärvaro 

framkommer i flera av artiklarna (Axelsson et al., 2010; Chapman et al., 2014; Twibell et al., 

2008; Tudor et al., 2014). Att sjuksköterskor med liten erfarenhet, eller ingen erfarenhet alls 

av anhörignärvaro hade en negativ inställning skulle kunna tyda på att erfarenheter medför en 

trygghet som resulterar i positivare inställning och upplevelse hos sjuksköterskan.  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor som var medlem i en eller flera professionella 

organisationer hade positivare inställning till anhörignärvaro (Twibell et al., 2008; Tudor et 

al., 2014). SSF (2015) och Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) är exempel på svenska organisationer som förespråkar 

anhörignärvaro. American Association of Critical-Care Nurses [AACN] (2015) är ytterligare 

en organisation som förespråkar detta. Medlemskap i liknande organisationer skulle kunna 

bidra till ökat engagemang gällande implementeringsarbete inom ämnet. Moons och Norekvål 

(2008) skriver i en artikel om hur medlemmar i tre stora europeiska organisationer  gick 

samman i ett gemensamt ställningstagande med syftet att anhörignärvaro vid återupplivning 

ska bli vedertaget i klinisk praxis. Detta stödjer hypotesen att sjuksköterskor i professionella 

organisationer har en mer positiv inställning.  
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Artiklar undersökte om enheten sjuksköterskan arbetade på var av betydelse för hur hen 

upplevde anhörignärvaro och om det påverkade hens inställning till detta. Twibell et al. 

(2008) och Tudor et al. (2014)  undersökte om enheten var av betydelse och en skillnad 

framkom där sjuksköterskor som arbetade på akutmottagning och på intensivvårdsavdelning 

var mer positiva. Axelsson et al. (2010) redovisar att det bland akutsjuksköterskor även var 

mer vanligt att arbeta personcentrerat och närstående blev oftare involverade i arbetet kring 

patienten än på övriga avdelningar. Detta skulle kunna kopplas till att dessa sköterskor 

antagligen har mer erfarenhet av anhörignärvaro vid återupplivning då dessa enheter i högre 

utsträckning utsätts för situationer där det skulle kunna bli aktuellt. Att sjuksköterskor som 

arbetar personcentrerat tenderar att ha en positiv inställning till anhörignärvaro styrks i en 

studie av Baumhover och Huges (2009). Walton (2013) beskriver hur det personcentrerade 

förhållningssättet ser på delaktighet från anhörigas sida som en naturlig del i arbetet om 

patienten själv önskar det. Förhållningssättet bör rimligen bidra till en positiv inställning till 

anhörignärvaro.  

 

Enligt Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening (2010) och 

SSF (2010) ansvarar sjuksköterskan för att patient och dess närstående blir en del i 

vårdprocessen och delaktiga i beslutsfattanden. I Fulbrook et al. (2005) och McClement et al. 

(2009) uppgav sjuksköterskorna att involvera anhöriga i patientens sista tid i livet upplevdes 

som en fördel för både patient och närstående. Sjuksköterskorna trodde att möjligheten för 

närstående att få närvaro på akutrummet gjorde att de såg att allt blev gjort för patienten samt 

gav dem en möjlighet att få säga adjö. Chapman et al. (2014) beskrev att anhörignärvaro 

bidrog till att akutteamet i högre utsträckning tänkte på patienten som en människa, en unik 

individ, i stället för som ett objekt med en defekt som skulle åtgärdas. Det gav även ett ökat 

integritetstänk och medvetenhet som visade sig i att de bland annat var noggrannare med att 

inte blotta patienten för att bevara hens värdighet. Att värna om patientens integritet och 

undvika onödig exponering vid anhörignärvaro uppmärksammas även av Sheng et al. (2010). 

 

Ett ytterligare argument för att ett personcentrerat förhållningsätt vid återupplivning 

framkommer i Hung och Pang (2010) som beskriver utifrån ett anhörigperspektiv att den 

största emotionella stressen för anhöriga var att bli separerad från patienten då rädsla fanns att 

utgången av återupplivningen blev negativ. De uppgav att det var viktigt att få se och närvara. 

Att få röra vid patienten beskrevs som viktigt för den psykiska och emotionella tillhörigheten. 

En sjuksköterska i McClement et al. (2009) frågade sina kollegor om dom ville befinna sig i 
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ett rum fullt med främmande människor när dom var döende, med sina anhöriga i ett rum lång 

bort från dem eller om dom önskade ha sina älskade vid sin sida i en sådan situation. En 

annan beskrev en önskan om att ha någon som älskade hen vid sin sida när hen dog, inte en 

hög med främlingar. Dessa uttalanden tydliggör viktiga fördelar med personcentrerad vård vid 

återupplivning. 

 

Studierna var övervägande överens om vilka faktorer som påverkade sjuksköterskornas 

inställning och upplevelse negativt. Dessa faktorer tycktes grunda sig i oro över att anhöriga 

skulle drabbas av psykiska/emotionella trauman (Al-Mutair et al., 2012; Axelsson et al., 2010; 

Chapman et al., 2014; Demir, 2008; Duran et al., 2007; Fulbrook et al., 2005; Günes & 

Zaybak, 2009; Itzhaki et al., 2011; Köberich et al., 2010; Lederman & Wacht, 2014; Leung & 

Chow, 2012; McClement et al., 2009; Sheng et al., 2010; Twibell et al., 2008; Tudor et al., 

2014). Oczkowski (2015a) presenterar i sin litteraturstudie ett resultat som visar på att 

anhörignärvaro under återupplivning kan ha positiv effekt på anhöriga psykiskt. Även 

Svenska rådet för hjärt- lungräddning (2013) anger i sina rekommendationer att det kan vara 

bra för anhöriga. Då samtliga studier i översikten visar på att sjuksköterskor världen över 

oroar sig över att anhöriga skulle kunna drabbas av psykiska trauman av att närvara trots att 

aktuell forskning visar på fördelar med anhörignärvaro, kan slutsatsen dras att medvetenheten 

om rådande forskning inom ämnet är bristfällig. Demir (2008) frågar i sin studie om 

sjuksköterskorna läst några artiklar eller forskning i ämnet, varav 86,1% nekade till detta. Det 

skulle kunna tyda på att även implementeringen av ny forskning inte lyckats särskilt bra. 

  

Flera sjuksköterskor uttryckte en oro över att ha med anhöriga på akutrummet då de befarade 

att anhöriga skulle blanda sig i arbetet kring patienten, de skulle vara i vägen på akutrummet 

eller störa akutteamet på andra sätt (Al-Mutair et al., 2012; Demi, 2008; Duran et al., 2007; 

Fulbrook et al., 2005; Günes & Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010; Lederman & Wacht, 

2014; McClement et al., 2009; Sheng et al., 2010; Tudor et al., 2014). I Hung och Pang 

(2010) framkom att anhöriga var medvetna om att deras närvaro kunna störa akutteamet 

och/eller vara opassande. Vidare belyste de vikten av självkontroll och passande uppförande 

från deras sida om de fick möjlighet att närvara. Detta talar emot hypotesen om att anhöriga 

skulle blanda sig i arbetet och störa akutteamet. Hypotesen styrks däremot av Köberich et al. 

(2010) och Lederman och Wacht (2014) där sjuksköterskor tidigare erfarit situationer där 

anhörigas närvaro stört arbetet med patienten. 
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Sjuksköterskorna befarade att det som sades mellan personalen på akutrummet skulle 

misstolkas eller förvirra anhöriga om det inte fanns en personal till anhörigas förfogande som 

kunde förklara innebörden för dem (Tudor et al., 2014). Majoriteten av sjuksköterskorna 

utryckte att de ville ha möjligheten att ha extra personal vars enda uppgift var att ta hand om 

anhöriga (Axelsson et al., 2010; Chapman et al., 2014; Fulbrook et al., 2005; Itzhaki et al., 

2011; Köberich et al., 2010; Lederman & Wacht, 2014; Leung & Chow, 2012; McClement et 

al., 2009; Tudor et al., 2014). Dessa önskningar går i linje med det som lärs ut under 

grundutbildningen samt det som flera viktiga organisationer inom omvårdnad tar upp om att 

sjuksköterskans ansvar omfattar såväl patienten som hens anhöriga (SSF, 2010, 2015; 

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2010; ICN, 2014). 

Varför sjuksköterskor runt om i världen upplever detta som ett problem skulle kunna ha sin 

förklaring i att de flesta arbetsplatser idag inte har möjlighet att tillgodose detta. I Günes och 

Zaybak (2009) studie från Turkiet påpekades personalbristen som orsak och detta skulle 

mycket väl kunna stämma överens med hur det ser ut i exempelvis Sverige där det råder brist 

på sjuksköterskor. Att det inte är vedertaget i praxis att avsätta personal för anhöriga i dessa 

sammanhang visar på att det brister i utövandet av den personcentrerade vården vars budskap 

förespråkar detta. Walton (2013) beskriver ur personcentrerat synsätt att vården inte ska 

utformas efter det som passar vårdaren bäst utan ska grundas på vad som är bäst för patient 

och anhörig. Då både sjuksköterskors önskan och rådande forskning styrker att det vore bra 

att avsätta en personal som ansvarar för att ta hand om anhöriga vid återupplivning, bör vidare 

vikt läggas vi att finna vägar att möjliggöra detta i praktiken.  

 

I flera studier uppgav sjuksköterskorna att det på deras arbetsplats saknades riktlinjer gällande 

anhörignärvaro vid återupplivning. Även om riktlinjer fanns så rådde en oklarhet i vad som 

faktiskt gällde (Al-Mutair et al., 2012; Axelsson et al., 2010; Duran et al., 2007; Günes & 

Zaybak, 2009). Det framkommer även i flera av studierna att det råder en viss oklarhet om 

vem som fattar beslutet om anhöriga ska få närvara eller inte (Fulbrook et al., 2005; Tudor et 

al., 2014). Fulbrook et al. (2005) visar på att 29% trodde det var läkarens beslut, i samma 

studie ansåg nästan hälften av deltagarna att det ska vara sjuksköterskan som borde besluta. 

Enligt etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddning (2013) så är det ansvarig läkare som har det 

slutgiltiga ansvaret för ställningstagandet i frågan. Om detta är allmänt känt bland landets 

sjuksköterskor är oklart. Att det på många arbetsplatser saknas tydliga riktlinjer gällande 

anhörignärvaro är anmärkningsvärt då flera organisationer, både nationellt och internationellt 

har publicerat rekommendationer inom ämnet (AACN, 2015; SSF, 2010, 2015; 
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Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening 2010; ICN, 2014). 

Tydliga riktlinjer skulle kunna bidra till att eliminera dessa oklarheter. I förlängningen skulle 

det kunna leda till att sjuksköterskan finner en ökad trygghet i situationen och en positivare 

inställning. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Uppsatsen utfördes som en litteraturöversikt med syfte att belysa sjuksköterskans inställning 

till och upplevelse av att ha anhöriga närvarande vid återupplivning. Enligt  Forsberg och 

Wengström (2003) är en litteraturstudie en fördelaktig metod att använda när målet är att 

samla befintlig forskning för att kunna skapa en tydlig överblick.  

 

De sökord som initialt användes vid sökningar av artiklar var resuscitation, family, presence, 

attitudes of nurse och experience. Sökresultaten med dessa sökord genererade i många träffar 

med artiklar som berörde pediatrisk vård. Där av kom sökordet pediatrik att inkluderas i 

sökningarna i kombination med den booleska operationen NOT. För att översikten skulle få 

ett internationellt perspektiv samt för att finna artiklar vars innehåll motsvarade vår svenska 

sjukvårdskultur bättre, inkluderades sökordet Europe. Sökningarna begränsades till en början 

till artiklar med ett publiceringsdatum som inte överskred tio år. Vid den utökade sökningen 

som syftade till att finna flera europeiska studier kom tidsintervallet att utökas då resultatet 

vid första sökningen ej var tillfredställande. Sökningar av artiklar utfördes i databaserna 

PubMed och Cinahl. Det är båda breda databaser som täcker området omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2003). PubMed innehåller huvudsakligen vetenskapliga artiklar och var därför 

passande att söka i. Båda databaserna kom att användas då somliga tidskrifter endast finns 

tillgängliga i Cinahl (a.a.). Sökningar i ytterligare databaser skulle eventuellt ha genererat i 

flera relevanta artiklar. Under arbetet med artikelsökning påträffades en återkommande 

referens i flertalet relevanta artiklar. Därför genomfördes en manuell sökning som resulterade 

i att ytterligare en artikel som inkluderades.   

 

5.3.1 Limitationer och svagheter 

Studien kom att omfatta artiklar som var övervägande kvantitativa- eller en blandning av 

kvantitativa och kvalitativa. Enligt Segesten (2012) syftar kvalitativ forskning till fördjupad 

förståelsen av den valda undersökningsgruppens upplevelser och erfarenheter inom valt 

vårdsammanhang. Utifrån översiktens syfte var det därför önskvärt att använda kvalitativa 
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studier. Sökningarna genererade övervägande kvantitativa studier, den kvantitativa metoden 

medför en begränsning i deltagarnas svar. Flera studier utfördes med frågeformulär där 

svarsalternativen var begränsade till förutbestämda alternativ. Detta kan anses vara en svaghet 

i arbetet. Somliga studier erbjöd deltagarna att komplettera sina svar med egna kommentarer 

som analyserades och redovisades som en del i resultatet. Några studier hade ett relativt stort 

bortfall. Bortfallens storlek kan förklaras av bristande intresse för ämnet vilket kan ha varit av 

betydelse för resultatet. Två av de artiklar som inkluderats i översikten var av medelkvalitet, 

resterande var av hög kvalitet. Detta kan anses vara en styrka i arbetet.  

 

Studiens syfte var att beskriva faktorer som påverkar både sjuksköterskans inställning och 

upplevelse av anhörignärvaro vid återupplivning. Populationen i flera av artiklarna 

inkluderade sjuksköterskor som aldrig upplevt någon sådan situation. Detta resulterade i att 

resultatet av sjuksköterskans upplevelser grundats på både faktiska upplevda situationer, 

fiktiva patientfall samt deltagarnas egna antaganden. Det medför en svaghet i studiens 

resultat. Studien eftersträvades redovisa ett internationellt resultat. Denna studie är dock 

bristfälligt representativ ur ett internationellt perspektiv då relativt få nationaliteter 

representeras. Vidare har hänsyn ej tagits till skillnader i kulturella och religiösa 

samhällsaspekter som kan vara av betydelse för rådande vårdkultur. Detta  var ett medvetet 

val då författarna efter övervägande ansett att det ej var nödvändigt i den aktuella översikten. 

 

5.4 Etikdiskussion 

Reflektion och diskussion kring etiska aspekter har förts fortlöpande genom arbetets gång. 

Inledningsvis i arbetet fördjupade författarna sina kunskaper inom forskningsetiken genom att 

ta del av aktuella riktlinjer inom ämnet. Vikt lades på att finna artiklar som var av god etisk 

kvalitet där det tydligt framgick att det tagits hänsyn till etiska aspekter. Då vi båda har 

tidigare erfarenheter inom valt ämne, och då även egna upplevelser och inställningar har stor 

vikt lagts på att trots detta framföra resultatet oberoende av dessa åsikter.  

 

5.5 Kliniska betydelse för samhället 

Resultatet visar på att sjuksköterskor efterfrågade tydligare riktlinjer kring anhörignärvaro vid 

återupplivning. Då flera internationella organisationer redan utformat rekommendationer 

inom ämnet skulle dessa kunna användas i utformandet av riktlinjer för specifika 

arbetsplatser. Detta skulle leda till ökad trygghet samt positivare inställning hos 

sjuksköterskorna. Resultatet visar även på att sjuksköterskor med mer utbildning tycks ha 
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positivare inställning och upplevelser, därför skulle det kunna vara gynnsamt med mer 

utbildning internt på arbetsplatsen. Varje år är det i Sverige obligatoriskt att genomgå en HLR 

utbildning på arbetsplatsen. Vid detta utbildningstillfälle vore det av värde att även ta till sig 

HLR-rådets rekommendationer om att det är bra för anhöriga att närvara.  

 

Då sjuksköterskan hade i uppgift att både ta hand om patient och närstående under ett 

återupplivningsförsök kände hen sig inte tillräcklig. En önskan från flertalet av 

sjuksköterskorna i studierna var att det skulle finnas en avsatt person som tog hand om 

anhöriga, som kunde informera genom hela processen. Att på arbetsplatserna se till att 

bemanningen av sjuksköterskor tillåter detta skulle bidra till att sjuksköterskan kunde utföra 

sitt jobb på ett tillfredsställande sätt och därmed troligen påverka upplevelsen och 

inställningen positivt. 

 

5.6 Slutsats  

Inställningen till och upplevelsen av anhörignärvaro berodde på vilka förutsättningar 

sjuksköterskan hade för att hantera situationen på ett professionellt sätt. Det visade sig finnas 

faktorer som påverkar sjuksköterskans inställning och upplevelse både negativt och positivt. 

Positiva faktorer handlade om utbildning, erfarenhet och rätt förutsättningar på arbetsplatsen. 

Det faktorer som påverkade negativt handlade om oro för hur de anhöriga skulle reagera och 

hantera situationen.  

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Det tycks råda en osäkerhet bland sjuksköterskor kring ämnet vilket antyder att vidare 

forskning bör genomföras för att identifiera specifika faktorer som påverkar. Då riktlinjer om 

anhörignärvaro vid återupplivning finns framtaget av flera organisationer rekommenderas 

vidare forskning utifrån dessa riktlinjer för att finna strategier för implementering, följsamhet 

kring dessa samt hur de påverkar sjuksköterskan och anhöriga.
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5. RESULTATTABELL 
Tabell 3, Resultat 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte 
 

Metod 
(n= antal deltagare) 

Resultat Kvalitet 

Al-Mutair, A., 
Plummer, V. & 
Copnell, B.  
Saudiarabien 
2012 

Family presence 
during resuscitation: a 
descriptive study of 
nurses´ attitudes from 
two Saudi hospital. 

Identifiera sjuksköterskors 
inställningar mot anhörigas 
närvaro vid återupplivning i det 
muslimska samhället.  

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 
(n=132) 

Majoriteten av sjuksköterskorna som 
ingick i studien stödjer inte anhörigas 
närvaro vid återupplivning. De trodde 
inte att det vart till anhörigas fördel att 
närvara. 

Hög 93% 

Axelsson, Å., 
Fridlund, B., 
Moons, P., 
Mårtensson, J., 
Scholte op 
Reimer, W., 
Smith, K., 
Strömberg, A., 
Thompson, D., &  
Norekvål, T. 
Europa 
2009 

European 
cardiovascular 
nurses’ experiences 
of and attitudes 
towards having 
family members 
present in the 
resuscitation room 

Undersöka sjuksköterskornas 
inställning och upplevelser 
angående anhörignärvaro vid 
återupplivning av vuxna 
patienter. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär översatt på 
olika språk. 
(n=411) 

Europeiska sjuksköterskornas 
upplevelser av anhörignärvaro var lika 
fördelat mellan positiva och negativa. 
Mer erfarna sjuksköterskor var mer 
positivt inställda. Sjuksköterskor från 
Storbritannien och Irland hade 
positivare inställning till 
anhörignärvaro än sjuksköterskor från 
Sverige och Norge. 

Hög 83% 

Chapman, R., 
Bushby, 
A.,Watkins, R. 
& Combs, S. 
Australien 
2013 

Australian emergency 
department health 
professionals’ reasons 
to invite or not invite 
family witnessed 
resuscitation: a 
qualitative 
perspective 

Vilka faktorer har betydelse för 
om familjen blir inbjuden eller 
inte vid återupplivning. 

Kvalitativ. 
Frågeformulär med öppna 
frågor. 
(n=221) 
 

Sjuksköterskor med mer erfarenhet som 
varit med om familjenärvaro bjöd in till 
närvaro medans mindre erfarna 
sjuksköterskor var mer negativt 
inställda. 

Medel 76% 

Demir, F. 
Turkiet 
2008 

Presence of patients’ 
families during 
cardiopulmonary 
resuscitation: 
physicians’ and 
nurses’ opinions 

Vilka åsikter har vårdpersonal 
om familjenärvaro vid 
återupplivning på enheten. 
 

Kvantitativ och kvalitativ. 
Frågeformulär med 
svarsalternativ samt öppna 
frågor  
(n=144) 

82,6% tyckte inte att det passade att 
anhöriga närvarade.  

Kvantitativ 
Hög 83% 
 
Kvalitativ 
Hög 88% 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Metod 
(n= antal deltagare) 

Resultat Kvalitet 

Duran, C.R., 
Oman, K.S., 
Abel, J.J., 
Koziel, V.M. & 
Szymanski, D.  
USA 
2007 

Attitudes toward and 
beliefs about family 
presence: a survey of 
healthcare providers, 
patients´ families, and 
patients. 

Att beskriva och jämföra hälso- 
och sjukvårdspersonals, 
anhörigas och patienters 
inställningar och uppfattning 
om anhörignärvaro vid 
återupplivning. 

Kvantitativ och kvalitativ 
studie. 
Frågeformulär med 
svarsalternativ samt öppna-
frågor. 
(n=336) 

Anhöriga, patienter och personal var 
alla positivt inställda till 
anhörignärvaro. Sjuksköterskor var mer 
positiva än läkare. Personal var dock 
oroade över säkerheten, emotionellt 
reaktioner från anhöriga och 
prestationsångest. 

Kvantitativ 
Hög 83% 
 
Kvalitativ 
Hög 88% 

Fulbrook, J., 
Albarra, J.W., 
& Latour, J.M. 
2005 
Europa 

A European survey of 
critical care nurses’ 
attitudes and 
experiences of having 
family members 
present during 
cardiopulmonary 
resuscitation 

Undersöka Europeiska 
intensivvårds sjuksköterskors 
upplevelser och inställningar 
till närvaron av anhöriga under 
hjärt-lungräddning (HLR). 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 
(n=124) 

Generellt stödde europeiska 
sjuksköterskor att anhöriga bevittnar 
återupplivning. Sjuksköterskor från det 
europeiska fastlandet var mindre 
erfarna och mindre säker på 
konsekvenserna av anhörignärvaron än 
Storbritanniens sjuksköterskor.  
 

Hög 100% 

Günes, Ü.Y. & 
Zaybak, A.  
Turkiet 
2009 

A study of Turkish 
critical care nurses´ 
perspectives regarding 
family-witnessed 
resuscitation. 

Att fastställa Turkiska 
sjuksköterskors upplevelser och 
inställningar av anhörigas 
närvaro under hjärt- och 
lungräddning. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 
(n=135) 

Många sjuksköterskor har ingen 
kunskap om att ha anhörig närvarande 
vid återupplivning och stödjer inte det i 
klinisk praxis. 

Hög 90% 
 

Itzhaki, M., 
Bar-Tal, Y. & 
Barnoy, S.  
Israel 
2011 

Reactions of staff 
members and lay 
people to family 
presence during 
resuscitation: the 
effect of visible 
bleeding, resuscitation 
outcome and gender. 

Att undersöka synen på 
effekterna anhörig närvaro vid 
återupplivning ur hälso- och 
sjukvårds personals och 
lekmäns perspektiv. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 
(n=421). 

Både personal och lekmän uppfattade 
anhörignärvaro vid återupplivning 
negativt. Av personalen var kvinnor 
mer negativa än män och tvärt om 
bland lekmännen. Synlig blödning och 
misslyckat resultat påverkade båda 
grupperna markant.  

Hög 90% 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Metod 
(n= antal deltagare) 

Resultat Kvalitet 

Köberich, S., 
Kaltwasser, A., 
Rothaug, O. & 
Albarran, J.  
Tyskland 
2010 

Family witnessed 
resuscitation – 
experience and 
attitudes of German 
intensive care nurses. 

Undersöka Tyska 
akutsjuksköterskornas 
inställningar och 
erfarenheter gentemot 
anhörigas närvaro vid 
återupplivning. 

Kvantitativ och kvalitativ. 
Frågeformulär med 
svarsalternativ samt öppna 
frågor. 
(n=166) 

Sjuksköterskorna hade en återhållsam 
inställning på grund av sina 
inställningar och oro inför anhöriga 
samt personal angående välbefinnande. 

Kvantitativ 
Hög 97% 
 
Kvalitativa 
Hög 92% 

Lederman, Z. 
& Wacht, O.  
USA 
2014 

Family presence 
during resuscitation: 
attitudes of Yale-New 
Haven hospital staff. 

Att bedöma hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
inställning till att anhöriga 
närvarar vid återupplivning 
på akutmottagningen, Yale-
New Haven Hospital. 

Kvalitativ. 
Frågeformulär.  
(n=100) 

Mer än 70% av personalen var positiva 
till möjligheten att låta anhöriga närvara 
vid återupplivning samt trodde att 
anhöriga önskade att får närvara. 

Hög 84% 

Leung, N.Y. & 
Chow, S.  
Kina 
2012 

Attitudes of 
healthcare staff and 
patients´ family 
members towards 
family presence 
during resuscitation in 
adult critical care 
units. 

Undersöka hälso- och 
sjukvårdspersonals samt 
anhörigas inställningar 
gentemot anhörigas närvaro 
vid återupplivning i Hong 
Kong. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 
(n=163 hälso- och 
sjukvårdspersonal) 
Frågeformulär. 
(n=69 anhöriga) 

I studien var det en betydande skillnad 
mellan inställningarna från 
sjukvårdspersonal och anhörigas 
gentemot anhörigas närvaro vid 
återupplivning. Om anhöriga fick stöd 
av en personal med adekvat utbildning 
skulle sjuksköterskorna vara mer 
stödjande till att anhöriga närvarar. 

Kvantitativ 
Hög 83% 
 
 

McClement, S., 
Fallis, W. & 
Pereira.  
Kanada 
2009 

Family presence 
during resuscitation: 
Canadian critical care 
nurses’ perspectives. 

Att undersöka inställning 
till och utförande av att ha 
anhöriga närvarande vid 
återupplivning samt 
förklara de framträdande 
problem som 
sjuksköterskorna som 
deltog upplevt.  

Kvalitativ. 
Frågeformulär 
(n=450)  
Av dessa gav   
(n=242) kvalitativa 
kommentarer. 

Både anhöriga och akutteamet påverkas 
av att anhöriga närvara vid 
återupplivning. När sjuksköterska 
beslutar om anhöriga ska få närvara så 
övervägs dessa effekter.    

Hög 88% 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Metod 
(n= antal deltagare) 

Resultat Kvalitet 

Sheng, C.K., 
Lim, C.K., & 
Rashidi, A. 2009 
Malaysia 

A multi-center study 
on the attitudes of 
Malaysian emergency 
health care staff 
towards allowing 
family presence 
during resuscitation of 
adult patients 

Att fastställa inställningar 
av sjukvårdspersonal i 
Malaysia mot att anhöriga 
bevittnar pågående 
medicinska ingrepp under 
återupplivning. 
 

Kvantitativ.  
Tvåspråkigt frågeformulär 
( malajiska och Engelska) 
(n=270) 

Endast 15,8% av personalen var för att 
tillåta anhöriga att bevittna 
återupplivning. 38,5% ansåg att 
anhöriga har rätt att närvara vid 
återupplivning. Personalen var betydligt 
mer benägna att låta anhöriga närvara 
om förfarandena uppfattas sannolikt bli 
framgångsrika. 

Hög 97% 

Twibell, R,. 
Siela, D., 
Riwitis, C., 
Wheatley, J., 
Riegle, T., 
Bousman, D., 
Cable, S.,  
Caudill, P., 
Harrington, S., 
Hollars, R., 
Johnson, D & 
Neal, A.  
USA 
2008 

Nurses perception of 
their self-confidence 
and the benefits and 
risk of family 
presence during 
resuscitation 

Att jämföra olika variablers 
påverkan på 
sjuksköterskans upplevelse 
av fördelar och risker samt 
självförtroende vid 
anhörignärvaro vid 
återupplivning.    

Kvantitativ (n=375)  
För att samla in data om 
uppfattningen av risker, fördelar 
och självförtroende i 
förhållande till familjenärvaro 
användes FPR-BS. FPS-CS 
användes för att samla in data 
om uppfattningen av att hantera 
återupplivning med anhöriga 
närvarande. Demografiska 
variabler i populationen 
samlades in med riktade frågor.   

Variabler som påverkade 
sjuksköterskors uppfattning av 
anhörignärvaro var bland annat tidigare 
erfarenheter, arbetsplats, tillhörande till 
professionell organisation och 
utbildning. 

Hög 90% 

Tudor, K.  
Berger, J., 
Polivka, BJ., 
Chlebowy, R. & 
Thomas, B.  
USA 
2014 

Nurses' perceptions of 
family presence 
during resuscitation. 

Att utforska 
sjuksköterskors upplevelser 
av att ha anhöriga 
närvarande vid 
återupplivning, uppfattning 
av fördelar och risker samt 
deras självförtroende i att 
ha anhöriga närvarande. 

Kvantitativ och kvalitativ studie 
Beskrivande cross-sectional 
design (n=154) 
 
Data samlades in via en enkät 
med två olika skalor; FPR-BS 
och FPS-CS. Kvalitativ data i 
form av öppna frågor och 
kommentarer, delades in i 
kategorier och analyserades.  

Sjuksköterskors självförtroende var 
starkt relaterat till upplevda fördelar av 
anhörigas närvaro vid återupplivning. 
Självförtroendet var relaterat till 
tidigare erfarenheter och utbildning. 
Hinder för att anhörigas närvaro var 
prestationsångest, oro för att anhöriga 
skulle lägga sig i arbetet, vara i vägen 
eller drabbas av psykiska men. 

Kvantitativ 
Medel 79% 
 
Kvalitativ 
Hög 88% 
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6.1 Bilaga 1  

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 

Maxpoäng: 25 

Kvalitet: <18p / <60% = låg ,  18-19p / 60-79% = medel,  20-25p / 80-100% = hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 
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6.2 Bilaga 2  
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 
Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  <20p / <60% = låg     20-22p / 60-79% = medel 23-29p / 80-100% = hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 

 


