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Abstract 
 

Background: The new guidelines for cardiopulmonary resuscitation states that the family 

should be given the opportunity to be present at the resuscitation of a close relative. A cardiac 

arrest is an emotional experience for the family. In addition to being part of the resuscitation 

effort, the nurse also needs to take care of the family. 

 

Aim: The aim of this study was to describe nurses’ experiences of family presence during 

resuscitation. 

 

Method: A literature review has been made of 13 studies where differences and similarities 

were analyzed. The articles were published between the years of 2009 – 2013  

 

Result: The nurses’ experiences were divided into three categories; Factors that affect family 

presence, The nurse’ experience surrounding the presence of the family, Factors affecting 

family presence in the resuscitation room. The result showed that, the feeling of confidence, 

the ability to work under stressful conditions, the reactions of the family and external 

prerequisites and the presences of a family support person were important. All nurses had 

unique experiences that influenced their attitudes towards family presence during 

resuscitation. 

 

Conclusion: Every resuscitation is unique and the family’s presence should be evaluated. The 

need for a family support person was identified as an important factor to ease the family’s 

presence. Local protocols should be created that clearly states the decision process and whom 

become the family support person. Travelbee’s nursing theory facilitates the comprehension 

of the interactions between the family and the nurse. 

 

 

Keywords: Family Presence, Family support person, Guidelines for cardiopulmonary 

resuscitation, Nurses’ experiences, Resuscitation.   
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Inledning 

År 2012 rapporterades i Sverige 4 872 plötsliga och oväntade hjärtstopp och efter 

återupplivning överlevde 1 090 patienter (Västra Götalandsregionen, 2013). I Svenska rådet för 

hjärt-lungräddnings (HLR-rådet) riktlinjer påpekas det att omhändertagandet av patientens 

familj är viktigt, samt att de ska ges en möjlighet att välja att närvara vid sin anhöriges 

återupplivning om de så önskar. Enligt riktlinjerna ska det även finnas en personal avsatt för att 

stödja familjen under återupplivningen (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011). Då 

riktlinjerna är relativt nya och sjuksköterskans huvudsakliga uppgift vid hjärt-lungräddning 

(HLR) är att rädda liv, är det viktigt att studera sjuksköterskans erfarenheter av familjens 

närvaro. Författarna undrar om riktlinjerna stämmer överens med hur det ser ut i praktiken. I 

denna studie kommer därför sjuksköterskans erfarenhet av familjens närvaro vid återupplivning 

på sjukhus att undersökas. 

 

 

Bakgrund 

Hjärtat 

Hjärtats uppgift är att upprätthålla cirkulationen genom att pumpa runt blodet i kroppen och 

förse kroppens celler och vävnader med syre och näringsämnen. Genom elektriska impulser, 

som startar i sinusknutan, kontraheras musklerna i hjärtat och blodet leds via hjärta och lungor 

till aorta och vidare ut i kroppen. Från aortan utgår kransartärerna, dessa består av tre stora 

grenar som försörjer varsin del av hjärtat med syrerikt blod (Henriksson & Rasmusson, 2007).  

Det finns flera olika orsaker till att ett hjärta slutar att slå. En vanlig orsak till hjärtstopp är 

kranskärlssjukdom, där ett eller flera kranskärl täpps igen av plack över tid. Hjärtat får då inte 

tillräckligt med syre vid ansträngning.  

Syrebrist i hjärtmuskelceller kan även leda till elektrisk instabilitet som kan framkalla olika 

arytmier. En livshotande arytmi är kammarflimmer, även kallat ventrikelflimmer. 

Kammarflimmer kan beskrivas som ett elektriskt kaos i båda kamrarna i hjärtat. Istället för att 

pumpa ut blodet, fladdrar kamrarna oberoende av varandra och detta leder till hjärtstopp 

(Wikström, 2012). Vid hjärtstopp får kroppens celler varken syre eller näringsämnen och 

cellerna kan inte heller bli av med avfallsprodukter och koldioxid. Kroppens organfunktion 

påverkas av syrebristen och inom några få minuter inträffar vävnadsdöd (Henriksson & 

Rasmusson, 2007). Onormal eller agonal andning kan ses under de första minuterna vid ett 

hjärtstopp. Den agonala andningen beskrivs som långsam och mer ansträngd än normalt och 

har en suckande karaktär. Utan åtgärd leder agonal andning till andningsuppehåll och är en tidig 

varningssignal på hjärtstopp, därför ska livräddande åtgärder påbörjas på dessa patienter 

(Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011).  

 

HLR-rådet publicerar svenska riktlinjer för hur hjärtstopp ska behandlas. Målsättningen är att 

rädda liv och detta ska uppnås genom att personer med hjärtstopp blir omhändertagna på bästa 

sätt, vilket illustreras genom kedjan som räddar liv. Kedjan består av fyra viktiga länkar, som 

innefattar att identifiera tidiga varningssignaler och larma, att så fort som möjligt starta HLR 

och defibrillera samt att patienten får fortsatt behandling av den bakomliggande orsaken till 

hjärtstoppet. Det viktigaste för den drabbade är tiden. Utgången för patienten beror främst på 

hur fort de fyra länkarna i kedjan genomförs och möjligheten att överleva minskar med cirka 

10 % för varje minut som gått från det att hjärtat stannat, tills dess att behandlingen startats 

(Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2009, 2011).  
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När hjärtstopp är konstaterat startas hjärt-lungräddning (HLR), som är en livsuppehållande 

metod, där räddaren manuellt ersätter hjärtats pumpförmåga genom att trycka på bröstkorgen. 

HLR består av en återkommande serie med 30 bröstkompressioner följt av två inblåsningar. 

Trycket som skapas av kompressionerna får blodet att cirkulera ut i kroppen. Cirkulationen 

upprätthålls när kompressionerna utförs kontinuerligt och hjärnan får då sitt livsviktiga syre. 

Vid kammarflimmer är bröstkompressioner inte tillräckligt för att få hjärtat att börja slå igen. 

Det enda sättet att häva ett kammarflimmer sker genom defibrillering. Defibrillering innebär att 

en elektrisk stöt leds genom hjärtat, vilket leder till at det elektriska kaoset slås ut och 

sinusknutan kan återigen påbörja elektriska impulser. Vid defibrillering får varken patienten 

eller sängen vidröras.  

 

När ett hjärtstopp inträffar på sjukhus tillkallas akutteamet, som är utbildade i avancerad HLR. 

Teamet övertar återupplivningsarbetet från avdelningspersonalen och består av både läkare och 

sjuksköterskor med olika specialutbildningar (Wikström, 2012). De båda professionerna 

kompletterar varandras kunskaper i en situation där det krävs snabba beslut som kan innebära 

liv eller död (Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, u. å.). Behandlingen fortsätts tills patienten uppvisar tydliga livstecken, eller tills 

en läkare väljer att avbryta behandlingen (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011). 

 

 

Teoretiska perspektiv vid hjärtstopp 

Joyce Travelbee är en omvårdnadsteoretiker vars teori bygger på att sjuksköterskan genom 

interaktion hjälper patienter och anhöriga att finna mening i lidande och sjukdom. Begreppet 

människa definieras som en unik och oersättlig individ. Människan är obeslutsam och 

konfronteras hela tiden av olika val och konflikter i vardagen. Människan har förmågan att i 

ena stunden tänka logiskt och rationellt för att i andra stunder tänka ologiska och irrationella 

tankar. Människan är medveten om att alla någon gång ska dö, men trots det undanträngs detta 

faktum och döden uppfattas som ett abstrakt och teoretiskt begrepp. Alla individer; 

sjuksköterskor, patienter och deras familjer, är i grunden människor med dessa attribut 

(Travelbee, 1971). 

Grundprincipen när en patient drabbas av ett plötsligt hjärtstopp är att återupplivningsarbetet 

omedelbart ska påbörjas av personalen, såvida det inte dokumenterats ett ställningstagande som 

fastställer att HLR inte ska utföras (Svenska Läkaresällskapet et al., u. å.). 

 

 

Patientperspektivet 

Travelbee (1971) anser att begreppet patient är en stereotyp som används för att avhumanisera 

individen, som istället definieras av sin sjukdom eller de arbetsmoment som sjuksköterskan 

utför. Enligt Travelbee (1971) finns det därför inga patienter. En patient är enligt Travelbee 

(1971) en unik människa som är i behov av omvårdnad och hjälp från andra människor. 

Begreppet patient kommer ändå fortsättningsvis att användas i detta arbete. 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SOSFS 1982:763) står det att vården ska respektera 

patientens självbestämmande. Som en del i planeringen av vården ska patienter som bedöms 

vara i riskzonen för att drabbas av hjärtstopp diskutera ställningstagandet till att de inte vill bli 

återupplivade. Ställningstagandet ska dokumenteras och beslut tas av läkaren i samråd med 

patienten och eventuellt anhöriga. Beslutet ska grundas på en individuell bedömning av 

patientens hälsotillstånd och prognos, risker ska vägas mot nyttan med återupplivningen och 

patientens önskan ska respekteras. När patienten inte har beslutsförmåga ska patientens tidigare 
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uttryckta önskan gälla och för att ta reda på denna önskan kan familjen eller annan vårdpersonal 

rådfrågas. En läkare kan besluta att inte påbörja eller att avbryta en pågående återupplivning 

när det bedöms utsiktslöst att patienten ska få tillbaka spontan cirkulation och andning även om 

det går emot patientens uttryckta önskan. Att få tillbaka spontan cirkulation och andning 

garanterar inte att patienten får ett värdigt liv, syrebrist i hjärnan kan leda till olika grader av 

funktionsnedsättningar (Svenska Läkaresällskapet, u. å.). 

 

I Mcmahon-Parkes, Moule, Benger och Albarran (2009) studie undersöktes vad patienterna 

ansåg om att låta deras familj närvara vid en eventuell återupplivning. Patienterna tyckte att 

familjen kunde agera som deras talesperson när de inte kunde ta egna beslut, men att ett beslut 

taget av en anhörig inte alltid överensstämde med patientens önskan. Patienterna trodde även 

att det kunde vara svårt för deras familj att ta genomtänkta beslut under en 

återupplivningssituation och en oro uttrycktes för att personalen skulle prioritera 

omhändertagandet av de anhöriga mer än själva återupplivningsarbetet. Patientsäkerhetslagen 

(PSL, SFS 2010:659, kap. 6, 12 §) fastslår att hälso- och sjukvårdspersonalen är bunden till 

tystnadsplikten. Patienter i studien av Mcmahon-Parkes et al. (2009) ansåg inte att 

tystnadsplikten utgjorde ett hinder för att deras familjer skulle få närvara i 

återupplivningsrummet, men att personalen kunde vara diskreta med känslig information. Flera 

patienter i studien ansåg att familjen kunde få ett avslut genom att närvara vid återupplivningen 

om patienten avled, men att detta även kunde ge familjen ett traumatiskt minne för livet. Vissa 

patienter ansåg att det var familjens beslut att välja om de ville närvara eller inte (Mcmahon-

Parkes et al., 2009). 

 

 

Familjeperspektivet 

International Council of Nurses (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) definierar begreppet 

familj som en social enhet som består av medlemmar förbundna genom blod, släktskap, 

emotionell eller laglig samhörighet. Enligt Travelbee (1971) är patienten medlem i en familj 

och det som händer med patienten, berör även de övriga medlemmarna i familjen. Familjens 

reaktioner på patientens sjukdom kommer att kommuniceras tillbaka till patienten (Travelbee, 

1971). Fenomenet att familjen närvarar vid återupplivningen av en anhörig började år 1982 på 

Foote Hospital i Michigan, USA. Och har nu accepterats runt om i världen. Projektet startades 

av en sjukhuspräst tillsammans med en liten grupp läkare och sjuksköterskor på sjukhusets 

akutmottagning och pågick under nio år (Hanson & Strawser, 1992). Meyers, Eichhorn, 

Guzzetta, Clark, Klein och Taliaferro (2000) skriver att patientens anhöriga ofta visas till ett 

väntrum när ett hjärtstopp inträffar, där de får vänta medan återupplivningsarbetet pågår. Med 

familjens närvaro vid återupplivning menas att familjen finns på plats i återupplivningsrummet 

och har visuell eller fysisk kontakt med patienten. De har då möjlighet att stötta patienten under 

återupplivningen (Meyers et al., 2000). I de senaste riktlinjerna för HLR, publicerade år 2011, 

finns nu speciella anvisningar för att anhöriga ska få möjlighet att närvara vid återupplivning. 

HLR-rådet betonar att omhändertagandet av familjen är viktigt. Och att de ska om det är möjligt 

få välja om de vill närvara vid återupplivningen av sin anhörige. Det specificeras även att det 

ska finnas särskilt avdelad personal som stöttar familjen under återupplivningsförsöket 

(Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011). När patienten inte har beslutsförmåga kan 

familjen rådfrågas om de känner till patientens önskan, exempelvis i frågan om patienten vill 

avstå från att bli återupplivad. Det är viktigt att poängtera att det inte är familjens beslut, utan 

att det är patientens önskan som ska respekteras (Svenska Läkaresällskapet et al., u.å). Ett 

plötsligt och oväntat dödsfall, kan upplevas svårare än då döden är förväntad. Tidigare förluster 

och erfarenheter kan avgöra hur sorgen hos familjen ger sig uttryck, även faktorer som 

personlighet, ålder, kön och upplevd hälsa kan komma och spela in i sorgearbetet (Grimby & 
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Johansson, 2012). Att tillåta familjen att närvara vid återupplivning, kan minska deras negativa 

känslor (Andershed & Ternestedt, 2000). Aron Antonovsky (2005) beskriver begreppet, 

KASAM, människans Känsla Av Sammanhang, där förmågan att förstå och förutsäga, hantera 

och finna mening är viktiga faktorer. Han menar att förmågan att se meningsfullhet i en svår 

situation är det mest betydelsefulla för att kunna hantera den.  

 

Travelbee (1971) tar upp det vårdvetenskapliga begreppet lidande och att familjen i varierande 

grad kan uppleva detta. Lidande behöver inte uppstå, men hon tar upp att familjen kan uppleva 

lidande vid en nära anhörigs svåra sjukdom (Travelbee, 1971). Lidande kan även uppstå när 

familjen tillsammans med läkaren väljer att avbryta återupplivningen. Det är viktigt att 

poängtera för familjen att återupplivningen inte avslutas förrän allt verkligen har gjorts för att 

försöka rädda personens liv (Svenska Läkaresällskapet et al., u. å.). 

Cullberg (2006) beskriver hur en människa kan reagera i en kris och delar in krisen i fyra delar; 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Cullberg förklarar att 

den akuta krisen, består av de två faserna chockfasen och reaktionsfasen. Och under den akuta 

krisen överlappar dessa två faser varandra och tillsammans kan de komma att pågå i upp till sex 

veckor. En chockad familjemedlem kan i den akuta chockfasen, som är den fas som är mest 

aktuell under en återupplivningssituation, bete sig förvirrat och verka frånvarande, och även få 

svårt att minnas den information som har getts. Vid en stark chockreaktion, så kan det vara 

lämpligt att en vårdpersonal är vid personens sida. Chockfasen kan pågå ett kort ögonblick, upp 

till några dygn. I nästa fas, reaktionsfasen, kan personen börja inse allvaret i situationen och 

omedvetna försvarsmekanismer kan uppträda. Dessa försvarsmekanismer kan ge sig uttryck i 

att förneka allvaret i situationen, föra över skuldkänslor mot omgivningen, lägga ansvaret på 

det inträffade på en tredje person. Det kan även handla om ett undertryckande av känslor och 

att på ett medvetet plan inte visa sin sorg för andra. Förutom psykiska reaktioner på sorgen, 

som kan komma under en återupplivning, så kan sorgen även ta sig uttryck i fysiska symtom 

såsom hjärtklappning, huvudvärk, obehagskänslor från magen och olustkänslor i kroppen. När 

personens egna resurser att bearbeta krisen inte längre räcker till, så kan sjukvården behöva 

hjälpa till genom att hänvisa till de stöd och resurser som finns. (Cullberg, 2006). Ofta finns 

diakoner och präster tillgängliga, om familjen uppvisar tecken på att behöva mer stöd, utöver 

det som sjukvårdspersonalen kan erbjuda (Svenska Läkaresällskapet et al., u.å.). 

 

I Leske, McAndrew, och Brasel (2013) studie beskrivs känslor som familjemedlemmar 

upplevde när de närvarade under återupplivningsförsök av deras anhörige. Medlemmar ur 

familjerna beskriver att deras egen bakgrund påverkar deras erfarenhet och upplevelse från 

återupplivningen på olika sätt. Familjerna beskriver även tacksamheten över att ha fått vara med 

i återupplivningsrummet och sett att allt har gjorts för att rädda deras anhöriges liv. Att vara på 

plats och känna att de stöttar och finns där för patienten var viktigt. Samt att kunna ge 

personalen nödvändig information som kan vara avgörande i behandlingen. Hur 

familjemedlemmar hanterar den påfrestning och kris som det innebär att bevittna ett 

återupplivningsförsök av en nära anhörig är individuellt, men de flesta respondenterna skulle 

rekommendera andra familjer att närvara om de får möjlighet till det (Leske et al., 2013). 

 

 

Sjuksköterskeperspektivet 

Sjuksköterskan är en människa som besitter specialiserad kunskap och använder sig av denna 

kunskap i sitt arbete för att försöka hjälpa patienten till bättre hälsa genom att motverka sjukdom 

och minska lidandet (Travelbee, 1971). Det är sjuksköterskans ansvar att lindra lidande, främja 
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hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa samt även följa lagar, riktlinjer och rutiner 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007; Socialstyrelsen, 2005). 

En sjuksköterskas arbete grundas på omvårdnaden av sjuka patienter. Travelbee (1971) 

beskriver hur en sjuksköterska blir förändrad av alla möten med lidande och död. Detta leder 

till att sjuksköterskan genomgår en personlig sårbarhetskris. Hur krisen hanteras kan få 

konsekvenser för hur sjuksköterskan kommer att bemöta andra människor. Som skydd mot sin 

egen ångest utvecklas skyddsmekanismer, där sjuksköterskan kan använda sig av ytlighet, 

humor, eller bete sig oseriöst mot patienterna. Patientens familj kan upplevas som ett 

irritationsobjekt för sjuksköterskan; ett slags nödvändigt ont som skapar problem. Dessa 

negativa uppfattningar från sjuksköterskan kan bidra till att familjen känner sig som ett 

problem, istället för att de är en familj med problem. Genom stöd från arbetsgivaren och 

reflektion kan sjuksköterskan istället använda sig av transcendens, vilket är förmågan att som 

sjuksköterska överskrida självet, för att uppfatta och reagera på de sjuka, lidande och döende 

patienterna, utan att själv uppleva ett lidande (Travelbee, 1971). 

 

 

Sjuksköterskans bemötande 

Travelbee (1971) definierar sjukvården som en mellanmänsklig process, där sjuksköterskan 

interagerar med sjuka och friska personer för att skapa en relation. Sjuksköterskan måste vara 

medveten om sin människosyn, för den mellanmänskliga relationen påverkas av hennes 

förmåga att känna empati och sympati. Empatin grundar sig i att sjuksköterskan kan tolka in 

och bedöma hur den andra individen mår och upplever sin situation. Sympatin kommer av viljan 

att hjälpa personen att må bättre och att bry sig om personens välbefinnande. Sjuksköterskan 

ska i sitt arbete se till helheten och låta arbetet vila på beprövad erfarenhet och på de lagar, 

förordningar och föreskrifter som finns. Sjuksköterskan ska besitta de kunskaper som krävs för 

att återuppliva patienten samt kunna bemöta patientens familj på ett respektfullt sätt. Och ska 

genom stöd och vägledning visa respekt för familjen och ge dem och patienten bästa möjliga 

självbestämmande i vården. Sjuksköterskan behöver även kunskap om bemötandet av anhöriga 

som befinner sig i kris, där personen pendlar mellan en rationell och en irrationell 

sinnesstämning (Travelbee, 1971; Socialstyrelsen, 2005). Travelbee (1971) menar även att en 

sjuksköterska som inte inser familjens värde för patienten, och istället ignorerar dem för att 

sjuksköterskan inte anser att det är sin uppgift att ta hand om familjen, skadar patienten. 

Clarke, Watson och Brewer (2009) beskriver sjuksköterskekonsten att behålla fokus på livets 

kvalitet, ha inre helande egenskaper, se till objektets mening och att använda sig av vårdandets 

vetenskap. Den mellanmänskliga relationen kännetecknas av en ömsesidig respekt och genom 

transcendens kan sjuksköterskan hjälpa patienten och familjen att finna mening med lidandet 

och acceptera situationen (Travelbee, 1971). 

 

 

Problemformulering 

I Sjuksköterskans arbete ingår det att bemöta patienter och dennes familj på ett värdigt sätt. När 

ett hjärtstopp inträffar har patienten inte möjlighet att besluta om de anhöriga ska få närvara 

eller inte vid återupplivningen. Ibland konfronteras sjuksköterskan med konflikter och problem 

som kan uppstå mellan de rådande riktlinjer och lagar som berör återupplivningar, och familjens 

önskemål. I svåra stunder kan det logiska tänkandet bli irrationellt och de anhörigas närvaro 

upplevas svårt att bemöta. Det ingår ändå i sjuksköterskans uppgift att vägleda familjen och 

samtidigt visa respekt för både patient och familj i dessa svåra beslut. Flera faktorer har 

betydelse för händelseförloppet under en återupplivning, och det är angeläget att undersöka 

närmare vad sjuksköterskor har för erfarenheter av familjens närvaro under återupplivning. 
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Syfte 

Undersöka sjuksköterskors erfarenheter kring familjens närvaro under återupplivning.  

 

 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt har gjorts i syfte att kartlägga kunskapsfältet angående sjuksköterskans 

erfarenheter kring anhörigas närvaro vid återupplivning. Detta har gjorts genom att 

sammanställa kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar enligt Friberg (2006a). En 

litteraturöversikt görs för att få en överblick över vad forskningen säger inom området. Genom 

att sammanställa resultatet i artiklarna bildades kategorier och underkategorier, som speglar 

huvudfynden i forskningen. Resultatet kan komma att belysa en kunskapslucka eller ett problem 

som behöver forskas vidare på (Friberg, 2006a). 

 

 

Litteratursökning 

För att undersöka vilka sökord som var relevanta för syftet gjordes en inledande 

litteratursökning. En sådan sökning görs för att få en överblick över det vetenskapliga fältet 

som ska studeras (Östlundh, 2006). Sökorden som då användes var family presence och 

resuscitation, Sökresultatet gav titlar som visade att begreppet Family Presence During 

Resuscitation samt dess förkortning FPDR, är ett vedertaget begrepp, som syftar på situationer 

där anhöriga varit närvarande vid återupplivning. Begreppet och dess förkortning användes vid 

sökningarna. 

 

Enligt Östlundh (2006) är den egentliga litteratursökningen en mer noggrann och precis sökning 

mot syftet, som görs både systematiskt och osystematiskt. Den systematiska sökningen gjordes 

i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), som är 

profilerad mot omvårdnad och i PubMed/Medline, som har medicinsk inriktning. Dessa två 

databaser användes då syftet med arbetet speglas av både omvårdnad och medicin. Alla 

sökningar utfördes med samma kombination av sökord i både CINAHL och PubMed. Den 

systematiska litteratursökningen gjordes på sökorden family, resuscitation, nurse, support, 

family-witnessed och begreppet family presence during resuscitation samt FPDR som alla gav 

relevanta träffar. Kombinationen family, resuscitation, nurse och support gav tillsammans flest 

relevanta träffar som svarade mot vårt syfte (Bilaga I) och i de övriga sökningarna framkom 

inga nya artiklar. 

 

Vi har använt oss av tre olika söktekniska funktioner för att sortera ut de artiklar som svarar 

mot vårt syfte. Fältsökning var en sökfunktion där sökningen sker på ett ord inom en speciell 

del i artikeln. En sökning i artiklarnas abstrakt ger en större sannolikhet att artiklarna handlar 

om fenomenet, då abstrakten är en kort sammanfattning, skriven av författarna, innehållande 

artikelns alla delar (Östlundh, 2006). Vi gjorde en fältsökning på orden family, resuscitation 

och attitudes inom fältet abstract. En andra sökfunktion var boolesk söklogik som används för 

att kombinera olika sökord med varandra. Operatorerna AND, OR och NOT används mellan 
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två eller flera sökord, för att hitta artiklar som innehåller kombinationer av sökord (Östlundh, 

2006). Vi har använt oss av operatoren AND för att kombinera flera av våra sökord (Bilaga I). 

Den tredje och sista sökfunktionen var trunkering som innebär att sökningen sker på stammen 

av ordet. En (*) sätts på ordet för att söka på ordets alla böjelser, till exempel ordet nurs* kan 

ge träffar på orden nurse, nurses, nursing och så vidare (Östlundh, 2006). Trunkering av orden 

nurs*, support* och famil*, genererade inte några nya artiklar.  

 

En osystematisk sökning kan göras som komplement till den systematiska sökningen, det kan 

vara att söka nya artiklar genom författarnamn, områdessökningar, söka igenom referenslistor 

i exempelvis översiktsartiklar. Östlundh (2006) beskriver den osystematiska sökningen som ett 

komplement för att inte riskera att gå miste eller missa relevanta artiklar. Vi har i vår 

osystematiska sökning hittat ytterligare sökord i keywords i de systematiskt framsökta 

artiklarna. Sökorden som hittades var: relatives, family-centered care, family-centred care, next 

of kin och intimate. Dessa sökningar genererade inga nya artiklar. Med sökordet attitudes i 

kombination med family presence during resuscitation, hittades ytterligare två nya artiklar 

(Bilaga I). Sökningar som inte gav relevanta träffar som svarade mot syftet, eller sökningar som 

inte genererade nya artiklar redovisas inte. 

 

I den systematiska sökningen framkom 11 artiklar och i den osystematiska sökningen framkom 

två artiklar. Resultatet av alla artikelsökningar blev fem kvantitativa artiklar, fem kvalitativa 

samt tre artiklar som var både kvantitativa och kvalitativa. Totalt inkluderades 13 artiklar i sin 

helhet. Alla artiklar lästes igenom och skrevs in i en översiktstabell (Bilaga II). 

 

 

Urval 

En litteraturavgränsning görs för att få en hanterbar mängd artiklar. Artiklar inkluderas och 

exkluderas enligt valda kriterier (Friberg, 2006b). Inklusionskriterier i vår sökning innefattade 

att artiklarna skulle belysa erfarenheter kring familjens närvaro ur ett sjuksköterskeperspektiv, 

det vill säga de artiklar där sjuksköterskornas erfarenheter tydligt framgick. För att få så aktuell 

forskning som möjligt, inkluderades artiklar mellan åren 2009 till 2013. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades samt att de skulle vara skrivna på engelska. När den 

systematiska sökningen inte längre genererade nya träffar, valdes enligt exklusionskriterier de 

artiklar med titlar som inte överensstämde med vårt syfte bort. Exklusionskriterierna uteslöt 

artiklar som var litteraturöversikter, som berörde barn, prehospital återupplivning, hade patient- 

och familjeperspektiv samt artiklar vars syfte var att utvärdera skalor, enkäter eller utbildningar. 

Även artiklar som utvärderade sjuksköterskors reaktioner utifrån filmade iscensatta scenarion 

valdes bort. Av de titlar som svarade mot vårt syfte lästes abstrakten och då sorterades 

ytterligare artiklar bort enligt exklusionkriterierna. En kvalitetsgranskning är nödvändig för att 

kvaliteten ska anses godtycklig (Friberg, 2006b), i CINAHL finns hjälpfunktionen Peer 

Rewiewed som endast ger träffar från tidskrifter som vetenskapligt granskar sina artiklar 

(Östlundh, 2006). Ulrichsweb (https://ulrichsweb-serialssolutions-com.ezproxy.server.hv.se/) 

är en databas som innehåller information om tidskrifter, bland annat kontrolleras tidskrifternas 

vetenskapliga granskning av publicerade artiklar. De tidskrifter som har blivit vetenskapligt 

granskade och godkända blir stämplade; refereed. Alla artiklar kvalitetsgranskades med hjälp 

av Ulrichsweb innan de lästes i sin helhet. De artiklar som stämde överens med inklusions- och 

exklusionskriterierna samt var refereed valdes att ingå i detta examensarbete. 
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Analys 

Vi har valt att analysera enligt Friberg (2006a). I ett första steg lästes de artiklar som motsvarade 

syftet igenom upprepade gånger. Detta gjorde vi var för sig och anteckningar skrevs utifrån 

innehållet, detta för att få en överblick av artiklarnas innehåll och bekanta oss med materialet. 

Det resultat som motsvarade vårt syfte klipptes ut ur alla artiklar och färgkodades så att 

ursprungsartikeln lätt kunde spåras. I nästa steg särskildes det kvantitativa materialet från det 

kvalitativa. Friberg (2006a) menar att särskiljningen av materialet är viktigt, därför att det 

kvalitativa ska redovisas i textform och det kvantitativa ska redovisas i siffror. De kvalitativa 

resultaten som klippts ut, lästes igenom igen och underkategorier identifierades och sorterades 

utefter likheter och skillnader i en process där diskussion pågick tills konsensus uppstod enligt 

Friberg (2006a). Tjugo underkategorier framkom och materialet i varje underkategori 

sammanfattades i en övergripande beskrivning av innehållet. Det kvantitativa materialet 

sorterades i en översikt för att få en överblick. Relevant statistik fördes in i underkategorierna 

där det styrkte resultatet enligt Friberg (2006a).  

Efter ytterligare en genomläsning slogs flera underkategorier ihop, då de behandlade likheter 

och skillnader inom samma område. Sju underkategorier skapades och tre övergripande 

kategorier framträdde. 
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Resultat 

Tre övergripande kategorier framträdde; faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete, 

sjuksköterskans erfarenhet kring närvaron av familjen samt faktorer som påverkar familjens 

närvaro i återupplivningsrummet (Tabell 1). 

 

 
Tabell 1: Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete 

 

Att vara trygg i yrket 

 

Att kunna arbeta under stress 

 

Sjuksköterskans erfarenhet kring närvaron av 

familjen 

 

Gynnsamma erfarenheter 

 

Ogynnsamma erfarenheter 

 

Att ge ett värdigt avslut 

 

Faktorer som påverkar familjens närvaro i 

återupplivningsrummet  

 

Olika förutsättningarna för familjens 

närvaro i rummet 

 

Stödpersonens närvaro 

 

 

 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete 

I denna kategori beskrivs de faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete i 

återupplivningssituationer när patientens familj är närvarande. Dessa faktorer består av; att 

vara trygg i yrket och att kunna arbeta under stress. 

 

 

Att vara trygg i sitt yrke 

I studierna av Lowry (2012) och Walker (2013) beskrev sjuksköterskor betydelsen av att känna 

trygghet i sitt yrkesutövande. Denna trygghet kunde bidra till att personalen tillät familjen att 

närvara vid återupplivning av en nära anhörig, trots att de visade starka känslor. Dessa känslor 

var en del av en naturlig och förväntad reaktion som inte behövde störa återupplivningen. Att 

vara trygg i sin yrkesroll innebar att familjens närvaro inte upplevdes lika hotfull, och en lång 

yrkeserfarenhet kunde bidra till att sjuksköterskan accepterade familjens närvaro bättre 

(Walker, 2013). Tidigare erfarenhet av familjer närvarade vid återupplivningar, ledde till ökad 

trygghet, ansåg 52 (83%) sjuksköterskor i studien av Tomlinson, Golden, Mallory och Comer 

(2010). Till skillnad från studien av Wacht, Dopelt, Snir och Davidovitch (2010) där ingen 

korrelation hittades mellan erfarna sjuksköterskor och en positiv inställning till familjers 

närvaro vid återupplivningsförsök. I studien av McClement, Fallis och Pereira (2009) beskrev 

en sjuksköterska med kort yrkeserfarenhet, vikten av att känna sig trygg och vara säker på sin 

förmåga, innan anhöriga tilläts närvara vid ett återupplivningsförsök.  
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Att kunna arbeta under stress 

I studierna av McClement et al. (2009), Wacht et al. (2010) och Walker (2013) beskrev 

sjuksköterskor känslan av att bli övervakad av familjen under arbetets gång, och att detta gav 

obehagskänslor och ökade stressnivån i en redan stressad situation. Detta styrktes i studien av 

Günes och Zaybak (2009) där 122 (91 %) sjuksköterskor hade svårigheter att koncentrera sig 

när anhöriga bevittnade återupplivningen. I Studien av Axelsson et al. (2010) ansåg 195 (48 %) 

sjuksköterskor tvärtemot att det inte var svårt att koncentrera sig med anhöriga närvarande. I en 

annan studie hade sjuksköterskorna erfarenhet av att använda sig av olika copingmekanismer 

för att hantera stressen, och det kunde bestå av att använda humor inom arbetslaget, vilket 

patientens familj kunde uppfatta som frånstötande och kränkande (McClement et al., 2009). I 

studien av Köberich, Kaltwasser, Rothaug och Albarran (2010) ansåg 132 (80 %) 

sjuksköterskor, att i en stressig situation kunde återupplivningsteamet säga saker som upprörde 

familjen under återupplivningen. Ett sätt att inte låta sig påverkas av familjens sorgereaktion, 

var att jobba mekaniskt. Återupplivningsarbetet krävde ett stort engagemang, som tog mycket 

energi, det var då svårt att lägga händelsen ifrån sig och gå vidare till nästa patient (Davidson, 

Buenavista, Hobbs & Kracht, 2011). I studien av Wacht et al. (2010) beskrevs hur kritik från 

familjen under återupplivningsarbetet kunde uppfattas som ett stressmoment för personalen. 

Detta styrktes i studien av Walker (2013) där sjuksköterskor även beskrev känslan av att inte 

ha familjens förtroende och rädslan för att göra misstag. McClement et al. (2009) beskrev i sin 

studie att de sjuksköterskor som var emot familjens närvaro vid återupplivning, var bekymrade 

över att familjen skulle störa återupplivningen och distrahera teamet. Ytterligare en erfarenhet 

som flera respondenter beskrev i studien av Davidson et al. (2011) var att det upplevdes som 

mycket stressande för personalen att höra familjen bönfalla dem om att rädda deras anhörige. 

Även högljudda skrik och gråt beskrevs som störande moment som distraherade personalen. 

Detta ledde till att det var stressande att utföra de avancerade medicinska arbetsmoment som 

krävdes vid återupplivning, under övervakning av familjen (Walker, 2013). I studierna av 

Lowry (2012), McClement et al. (2009), Wacht et al. (2010) och Walker (2013) beskrev 

respondenterna rädslan för möjligheten att bli stämd av familjen, om de ansåg att ett fel begåtts. 

Ett hundra åttiotre (68 %) deltagare i studien av Sheng, Lim och Rashidi (2010) och 122 (90 

%) sjuksköterskor i Günes och Zaybak (2009) trodde att missuppfattningar från familjen under 

återupplivningsprocessen kunde leda till att de blev stämda och detta kunde då upplevas som 

ett stressmoment. 

 

 

Sjuksköterskans erfarenhet kring närvaron av familjen 

Under denna kategori behandlas sjuksköterskans erfarenheter kring närvaron av familjen 

under en återupplivningssituation. Dessa erfarenheter delas in i tre underkategorier; 

gynnsamma erfarenheter, ogynnsamma erfarenheter och att ge ett värdigt avslut.   

 

 

Gynnsamma erfarenheter 

Sjuksköterskor i flera studier menade av erfarenhet att patienten personifierades genom 

familjens närvaro och att detta påminde om att det var en person; en bror, en son, någons fru 

eller man. Patienten skulle även respekteras av personalen och inte behandlas som ett objekt 

eller ett arbetsmoment (Davidson et al., 2011; McClement et al., 2009; Oman & Duran, 2010). 

Ett motiv till familjens närvaro var att när den bakomliggande orsaken till tillståndet var oklart, 

kunde personalen få relevant information av familjen om vad som inträffat, vilket kunde vara 

avgörande för behandlingen (Köberich et al., 2010; Walker, 2013). En familjemedlem som hade 

varit vårdare i hemmet en tid, och nu lämnat över ansvaret av den sjuke till sjukvården, kunde 
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enligt en sjuksköterska fortsätta att känna sig delaktiga i vårdandet, genom att vara närvarande 

vid återupplivningen (Davidson et al., 2011). Respondenter i flera studier belyste sina 

erfarenheter av att familjer som varit närvarande fick möjligheten att se att allt verkligen hade 

gjorts för att rädda deras anhörige (Davidson et al., 2011; James, Cottle & Hodge, 2011; Lowry, 

2012; McClement et al., 2009; Oman och Duran, 2010). Detta styrktes av 291 (71%) 

sjuksköterskor i studien av Axelsson et al. (2010). Tvåhundratolv (52 %) sjuksköterskor ansåg 

att familjens närvaro bidrog till att de lättare kunde acceptera personalens beslut om att avbryta 

återupplivningen (Axelsson et al., 2010). Sjuksköterskor i James et al. (2011) ansåg att när 

familjen såg att personalen blev berörda av situationen, uppstod en terapeutisk effekt på 

familjen. Respondenterna i både Davidson et al. (2011) och Walker (2013) menade att familjen 

i sin tur hade en lugnande effekt på personalen och att detta gav dem ett känslomässigt utbyte; 

någon de kunde sörja tillsammans med. I Köberich et al. (2010) tyckte 61 (37 %) 

sjuksköterskor, att familjens närvaro i återupplivningsrummet inte förlängde 

återupplivningsförsöket. Sjuksköterskor i studien av Walker (2013) ansåg inte heller att 

familjens närvaro påverkade utgången. Femtiosju (88 %) deltagare i Oman och Duran (2010) 

studie trodde att familjen inte skulle störa återupplivningsprocessen. 

 

 

Ogynnsamma erfarenheter 

Respondenterna i studien av Davidson et al. (2011) menade att personalen mötte så många sjuka 

människor att det kunde vara svårt att komma ihåg att de var personer och inte bara patienter. 

Deras erfarenheter var även att de kände att de jobbade effektivare när de hade en distans till 

patienterna. Flera andra studier visade inte att det skulle vara lugnande för 

återupplivningsteamet att patientens familj var närvarande (Axelsson et al., 2010; Günes & 

Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010). Dessutom ansåg 100 (74 %) (Günes & Zaybak, 2009), 

respektive 102 (78 %) (Al-Mutair, Plummer & Copnell, 2012) sjuksköterskor att det inte 

gynnade familjen att vara närvarande vid återupplivningen. Och 121 (92 %) (Al-Mutair et al., 

2012) respektive 32 (50 %) (Oman och Duran, 2010) respondenter trodde inte heller patienten 

gynnades av att familjen var närvarande. I studien av Al-Mutair et al. (2012) trodde 103 (78 %) 

sjuksköterskor att familjen uppfattade återupplivningssituationen som kaotisk. En 

sjuksköterska beskrev en svår situation, där en nära anhörig inte ville att de skulle avbryta 

återupplivningen av patienten. Trots att personalen gjort klart för henne att de hade gjort allt de 

kunnat, så fortsatte hon att be att de skulle fortsätta med återupplivningen (McClement et al., 

2009). I flera studier (Axelsson et al., 2010; Günes & Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010) höll 

majoriteten av sjuksköterskorna inte med om att det var familjens uppgift att ta beslutet att 

återupplivningen skulle avbrytas, detta ansågs inte vara anledningen till att familjen närvarade 

i återupplivningsrummet. I studien av Günes och Zaybak (2009) ansåg 98 (73 %) sjuksköterskor 

att när familjen inte förstod varför vissa återupplivningsmetoder användes, så kunde de börja 

argumentera med återupplivningsteamet.  

 

Sjuksköterskors erfarenheter var att det kunde vara påfrestande för familjen att bevittna ett 

återupplivningsförsök (Davidson et al., 2011). Sjuksköterskor i Köberich et al. (2010) beskrev 

anhörigas fysiska och psykiska stressreaktioner såsom svimning, kräkning, högljudda skrik och 

störande av intilliggande patienter. Sjuksköterskor i två olika studier beskrev hur 

familjemedlemmarna betedde sig utåtagerande, försökte ta tag i saker i rummet, sprang ut och 

rev med sig saker i farten samt förhindrade återupplivningsteamet att arbeta effektiv, genom att 

slänga sig över patienten (James et al., 2011; McClement et al., 2009). Tvåhundra tjugofyra (83 

%) deltagare i Sheng et al. (2010) menade att familjen troligtvis skulle störa 

återupplivningsprocessen om de var närvarande. Flera sjuksköterskor uttryckte en oro över hur 

familjen skulle kunna hantera alla intryck som kunde komma av blodiga scener (Davidson et 
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al., 2011; James et al., 2011; Lowry, 2012). En återupplivning kan innebära groteska scener och 

ljud, och kan uppfattas som något brutalt. Att i denna situation uppmuntra till familjens närvaro, 

menade sjuksköterskor, kunde ge dem ett traumatiskt minne av den sista stunden med sin 

anhörige (Davidson et al., 2011; McClement et al., 2009; Wacht et al., 2010; Walker, 2013). 

Etthundra tjugofem (93 %) sjuksköterskor i Günes och Zaybak (2009) studie trodde att familjen 

skulle bära med sig svåra minnen från återupplivningen, i samma studie trodde 116 (87 %) 

sjuksköterskor att det skulle bli ett alltför stort psykiskt lidande för familjen att vara närvarande. 

 

 

Att ge ett värdigt avslut 

Sjuksköterskor i flera studier beskrev en process där familjen gick från hopp för att patienten 

skulle överleva, till att inse och acceptera att patienten skulle avlida. Att vara närvarande under 

återupplivningsförsökets förlopp gjorde, ansåg sjuksköterskor, att familjen insåg allvaret i 

situationen och de kunde då bearbeta steg för steg, att deras älskade inte kunde räddas, samt 

medverka i beslutet att avbryta behandlingen (Davidson et al., 2011; James et al., 2011; Lowry, 

2012; McClement et al., 2009; Oman & Duran, 2010; Walker, 2013). Att bevittna 

återupplivningen lämnade inga obesvarade frågor angående vad som kunde gjorts ytterligare 

eller annorlunda och gav även familjen ett meningsfullt avslut (Davidson et al., 2011; 

McClement et al., 2009; Oman & Duran, 2010). En sjuksköterska beskrev att när teamet insåg 

att patienten inte kunde räddas, så fick familjen komma fram och ta farväl innan behandlingen 

avslutades. Effekten av beslutet att låta familjen ta farväl gjorde att individen kände sig som en 

bättre sjuksköterska, en bättre person (Davidson et al., 2011). Detta styrktes av 205 (50 %) 

sjuksköterskor i Axelsson et al. (2010) som tyckte att det var viktigt, att familjer som närvarade 

fick en möjlighet att ta farväl. Familjens möjlighet att hålla i handen, prata med och uttrycka 

sina känslor till patienten, ansågs av sjuksköterskor vara det mest givande för familjen och gav 

dem ett värdigt avslut (James et al., 2011; Lowry, 2012; McClement et al., 2009; Walker, 2013). 

Sjuksköterskorna i studien av Davidson et al. (2011) ansåg att familjens närvaro hjälpte dem 

att påbörja sorgeprocessen utan att anklaga personalen. Tvåhundratre (50 %) sjuksköterskor 

ansåg att familjen blev hjälpta i sorgeprocessen om de varit närvarade när patienten avlidit 

(Axelsson et al., 2010). Medan nästan lika många procent av sjuksköterskorna i studien av 

Günes och Zaybak (2009) svarade att de inte trodde att familjen blev hjälpta av att närvara. 

 

 

Faktorer som påverka familjens närvaro i återupplivningsrummet 

Denna kategori speglar de faktorer som utifrån sjuksköterskans erfarenheter måste uppfyllas 

för att familjen ska kunna närvara vid återupplivningen. I dessa ingår; olika förutsättningar 

för familjens närvaro i rummet, samt stödpersonens närvaro. 

 

 

Olika förutsättningar för familjens närvaro i rummet 

En förutsättning för att få närvara var att sjuksköterskor bedömde familjens reaktioner och 

utvärderade om det var lämpligt att de närvarade vid återupplivningen (James et al., 2011; 

Köberich et al., 2010). I studien av Lowry (2012) tyckte däremot sjuksköterskorna att det var 

en självklarhet att familjen skulle erbjudas att närvara vid återupplivningsförsöket av en nära 

anhörig, om förutsättningarna tillät. I studierna av Davidson et al. (2011), Lowry (2012) och 

Oman och Duran (2010) hade respondenterna erfarenhet från att arbeta efter lokala riktlinjer 

för familjens närvaro. Lokala riktlinjer för familjens närvaro rapporterades av 27 (7 %) 

respektive 9 (6 %) sjuksköterskor i studierna av Axelsson et al. (2010) och Köberich et al. 

(2010). Femtiotvå (40 %) sjuksköterskor i studien av Al-Mutair et al. (2012) tyckte att det borde 
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finnas lokala riktlinjer för när familjen skulle få närvara. I studien av Günes och Zaybak (2009) 

var det ingen av sjuksköterskorna som svarade att de hade lokala riktlinjer på sjukhuset och i 

studien av Tomlinson et al. (2010) svarade 15 (19 %) respondenter felaktigt att det fanns lokala 

riktlinjer medan 22 (28 %) respondenter svarade korrekt, att det inte fanns, resten 42 (53 %) 

respondenter svarade att de inte visste om det fanns lokala riktlinjer. I flera studier ansågs det 

att en förutsättning för att familjen skulle kunna närvara var att återupplivningsteamet 

tillsammans tog beslutet om familjen skulle tillåtas närvara vid återupplivningen (Axelsson et 

al., 2010; Günes & Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010). Sjuksköterskor i studierna av 

Köberich et al. (2010) och Walker (2013) menade att vissa krav var tvungna att uppfyllas för 

att familjen skulle få komma in i rummet. En bedömning av patientens skada, i vilken fas 

återupplivningsförsöket var, samt familjens uppförande, behövde tas hänsyn till innan familjen 

tilläts närvara vid återupplivningen (Köberich et al., 2010; Walker, 2013). I fyra olika studier 

uttryckte majoriteten av sjuksköterskorna en oro över att tystnadsplikten mot patienten bröts 

om familjen tilläts vara närvarande vid återupplivningen (Al-Mutair et al., 2012; Axelsson et 

al., 2010; Günes & Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010). Andra förutsättningar som skulle tas 

hänsyn till var säkerhetsfrågor såsom rummets storlek, personaltillgänglighet och tid (Köberich 

et al., 2010; Walker, 2013). Etthundra trettiofyra (93 %) sjuksköterskor i studien av Günes och 

Zaybak (2009) tyckte inte att det fanns tillräckligt med personal i återupplivningsteamet för att 

en person skulle ha som uppgift att ta hand om familjen under hela återupplivningen. Ytterligare 

en förutsättning för att kunna ta hand om familjen angavs i studien av McClement et al. (2009) 

där en sjuksköterska beskrev att återupplivningsrum ofta var små i storleken och därför kunde 

familjens närvaro göra att personalens utrymme begränsades och arbetet påverkades negativt. 

Detta styrktes av majoriteten av sjuksköterskorna i både Axelsson et al. (2010) och Köberich et 

al. (2010). I en annan studie beskrev en sjuksköterska en händelse i återupplivningsrummet, där 

det stora antalet personer i familjen försvårade arbetet under återupplivningen (Lowry, 2012). 

En sjuksköterska i James et al. (2011) menade att familjen borde vara placerade i rummet så de 

kunde se processen, men ändå inte vara distraherande för teamet. Även en paus där familjen, 

om de var upprörda, kunde lämna återupplivningsrummet och senare komma tillbaka kunde 

vara lämpligt (James et al., 2011). En potentiellt farlig situation beskrevs av en sjuksköterska 

där en familjemedlem tog tag i sängräcket samtidigt som återupplivningsteamet skulle 

defibrillera patienten, sjuksköterskan tyckte att det borde vara en förutsättning i arbetet under 

återupplivningen att någon ansvarade för familjens säkerhet (McClement et al., 2009). I Wacht 

et al. (2013) uttryckte en sjuksköterska att i situationer där familjer var närvarande, behövde 

återupplivningsteamet utökas med en säkerhetsvakt och en extra sjuksköterska för att skydda 

teamet i hotfulla situationer. Sjuksköterskor i Köberich et al. (2010) menade att familjen endast 

borde tillåtas att närvara vid återupplivning om en stödperson fanns tillgänglig för att stötta 

dem.  

 

 

Stödpersonens närvaro 

Utifrån erfarenhet menade sjuksköterskor i flera studier att det behövdes en person som stöttade 

familjer som närvarade vid återupplivningssituationer (Davidson et al., 2011; James et al., 2011; 

Köberich et al., 2010; Lowry 2012; McClement et al., 2009; Oman & Duran, 2010). Detta 

styrktes av 370 (90 %) sjuksköterskor i Axelsson et al. (2010) och av 122 (74 %) sjuksköterskor 

i Köberich et al. (2010). En stödperson kunde vara en sjuksköterska, socialarbetare, präst eller 

en annan person som var kompetent för åtagandet. En viktig uppgift för stödpersonen var att 

förbereda och stödja familjer som önskade vara närvarande vid en återupplivning av en anhörig 

(McClement et al., 2009; Oman & Duran, 2010). Eftersom personer med olika yrkesbakgrund 

kunde agera som stödperson, ansåg sjuksköterskorna, att det var viktigt att ha kunskap om de 

medicinska åtgärderna kring återupplivning. Dels för att kunna besvara familjens frågor, samt 
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kunna hantera de emotionella reaktioner som familjen kunde uppvisa vid återupplivning (James 

et al., 2011). Sjuksköterskornas erfarenhet var att präster som stödperson värderades högt, men 

dessa fanns inte tillgängliga dygnet runt på sjukhusen (Lowry, 2012). Sjuksköterskor förklarade 

att en viktig uppgift för stödpersonen var förberedelsen av familjen, genom att informera om 

vad de kunde komma att mötas av i återupplivningsrummet. Stödpersonens uppgift, enligt 

sjuksköterskornas erfarenhet, kunde även vara att föra ut familjen ur återupplivningsrummet 

om de blev för upprörda av situationen (James et al., 2011; McClement et al., 2009; Walker, 

2013). I Oman och Duran (2010) beskrev en sjuksköterska en situation där reaktionen hos 

familjemedlemmen var så hysterisk att en stödperson inte var tillräcklig, stödpersonen byttes 

därför ut flera gånger mellan olika yrkesgrupper. I situationer där det inte fanns någon 

stödperson och det plötsligt skedde ett hjärtstopp, visste alla sjuksköterskor sin uppgift vid 

återupplivningen. I dessa situationer, menade sjuksköterskor, att det var lätt att familjen 

glömdes bort (Walker, 2013). Flera sjuksköterskor beskrev det som en självklar uppgift för 

stödpersonen att möta upp familjen när de anlände och att stödpersonen hade en viktig roll för 

familjen och teamet under återupplivningen (Lowry, 2012). Sjuksköterskorna i studien av 

Walker (2013) tyckte däremot att det kunde vara svårt att veta vem i personalstyrkan som skulle 

ta sig an rollen som stödperson, men att de ändå försökte att tillmötesgå familjens önskan om 

att närvara.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av familjers närvaro vid 

återupplivning och därför valdes litteraturöversikt som metod. Forskning inom området har 

bedrivits under de senaste tjugo åren och författarna ville undersöka den senaste forskningen 

och skapa en översikt inom området. I en litteraturöversikt analyseras både kvalitativ forskning, 

där sjuksköterskornas erfarenheter framkommer i intervjuer. Och kvantitativ forskning, som i 

enkätundersökningar styrker resultatet och visar i vilken omfattning erfarenheterna erfars 

(Friberg, 2006a). Att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ forskning skapar en översikt 

över det sökta området, och detta genererar kunskap som kan användas i det praktiska 

vårdarbetet. (Segesten, 2006) 

 

Då vi ville undersöka den senaste forskningen, valdes artiklar publicerade mellan åren 2009 till 

2013. Artiklarna söktes i databaserna CINAHL och Pubmed/Medline, då båda databaserna 

tillsammans ger ett brett utbud av publicerad forskning inom omvårdnad och medicin. I urvalet 

av deltagare i de valda studierna har flera olika yrkesgrupper inkluderats. Eftersom ett 

återupplivningsteam består av läkare, specialistsjuksköterskor och allmänsjuksköterskor som 

arbetar tillsammans med ett gemensamt mål, har dessa yrkesgruppers attityder varit viktiga att 

undersöka. Dock hade alla de inkluderade studierna en majoritet av sjuksköterskor bland 

deltagarna. Vi har valt att inkludera de erfarenheter som tydligt kommer från sjuksköterskorna 

i studierna så långt det har varit möjligt. Detta genom att i de kvalitativa studierna utesluta 

direkta citat från andra yrkesgrupper och de erfarenheter där det inte tydligt framgick att det var 

en sjuksköterska som uttalat sig. I studien av Davidson et al. (2011) bestod urvalet av både 

sjuksköterskor och läkare och det gick inte att spåra vilken yrkeskategori som sagt vad. Vi är 

medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet av vår studie, men valt att inkludera studien 

då även återupplivningsteamets erfarenheter varit viktiga att undersöka. I de kvantitativa 

studiernas resultat togs det resultat med som kunde utläsas komma från sjuksköterskor för att 

styrka upp det kvalitativa resultatet. I studien av Sheng et al., (2010) hade inte de olika 

yrkesgruppernas åsikter särskilts, men majoriteten av deltagarna bestod av sjuksköterskor. Vi 

har valt att exkludera artiklar som handlar om återupplivningar av barn, prehospitala 

återupplivningar och de artiklar som behandlar iscensatta scenarion. För att få fram artiklar som 

motsvarade syftet gjordes både systematiska och osystematiska sökningar. I sökningarna 

användes olika söktekniker. Fältsökning görs för hitta sökorden i artiklarnas abstrakt, denna 

sökteknik avgränsar sökningen kraftigt och det finns en risk att artiklar som svarar mot syftet 

sorteras bort. Men eftersom abstraktet består av en sammanfattning av artikeln riktas sökningen 

in på kärnan av artikeln. Boolesk sökteknik med verktyget AND används för att kombinera de 

olika sökorden med varandra och för att få artiklar som svarar mot syftet. Valet att bara använda 

sig av AND kan ha påverkat sökresultatet och resulterat i att artiklar som kunde ha hittats har 

förbisetts, vilket vi är medvetna om. I en sista sökning trunkerades (*) alla de ord som ingick i 

den systematiska sökningen, detta för att inte missa eventuella relevanta artiklar, trunkeringarna 

genererade fler artiklar, men gav inte några nya artiklar som svarade mot syftet, därför redovisas 

inte dessa sökningar. Osystematiska sökningar görs som komplement till den systematiska 

sökningen och detta gjordes för att inte missa andra relevanta artiklar som inte uppkommit 

under den systematiska sökningen. Sökorden hittades i keywords i de artiklar som framkommit 

i den systematiska sökningen. Under den osystematiska sökningen hittades två artiklar som inte 

framkommit i den systematiska sökningen och som motsvarade syftet. Efter närmare 

genomläsning av de artiklar som motsvarade syftet, så upptäcktes att två artiklar behandlade 

både sjuksköterskor, läkares samt familjers perspektiv och medförde svårigheter i att utläsa vem 
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som uttryckt vad i resultaten. Därför uteslöts dessa artiklar, då risken fanns att vi skulle ha 

inkluderat familjemedlemmars åsikter i resultatet. En artikel uteslöts eftersom den saknade 

refereegranskning i Ulrichsweb och inte heller i artikeln framgick det hur den 

kvalitetsgranskats. Om information saknas om vetenskaplighet och granskning, så anses inte 

artikeln som vetenskaplig (Östlundh, 2006). Ytterligare en artikel valdes bort då 

sjuksköterskorna i studien fick svara på frågor angående sina reaktioner utifrån ett filmat 

scenario med fiktiva personer och detta ansåg inte vi avsåg erfarenheter. Endast de sökningar 

som genererade nya artiklar redovisas (Bilaga I). 

 

Vi har valt att inte välja bort artiklar från någon del av världen, de slutgiltiga artiklarna som 

efter exklusionskriterierna är med i litteraturöversikten, har därför sitt ursprung i flera olika 

länder: Sverige, Tyskland, Saudiarabien, Israel, Canada, Turkiet, Kina, Malaysia, samt två 

artiklar från Storbritannien och tre artiklar från Förenta Staterna (USA). Alla artiklar var skrivna 

på engelska. I ett flertal kvantitativa studier påvisades ett större bortfall bland deltagarna och vi 

är medvetna om att detta kan ha påverkat utfallet och resultatet i vår studie. Alla artiklar har 

kvalitetsgranskats och validerats i Ulricksweb, samt kvalitetskontrollerats enligt de steg som 

Friberg (2006a) beskriver. Alla deltagare i de utvalda studierna har gett informerat samtycke 

och deltagarnas svar har avidentifierats av artikelförfattarna. Detta enligt de etiska regler som 

gäller för forskning på människor (Pilhammar, 2012). Alla artiklar, utom en, har granskats av 

etiska kommittéer. I den artikel som inte blivit granskad av en etisk kommitté så har deltagarna 

gett sitt samtycke till deltagande samt deras identitet skyddats av pseudonymer. I två 

kvantitativa studier och delvis en tredje användes samma frågeformulär och i de resterande 

kvantitativa studierna kunde liknande påståenden urskönjas. Detta ökar reliabiliteten i 

sammanställningen av studierna enligt Polit och Beck (2012). För att kunna jämföra resultaten 

i de kvantitativa studierna med likert-skalor, konverterades siffrorna så att de sorterades i en 

enhetlig skala. Det vill säga att svarsalternativen Strongly disagree adderades med Disagree, 

samt Agree adderades med Strongly agree. Detta adderande hade redan utförts i två av studierna 

(Axelsson et al., 2010; Günes & Zaybak, 2009) och för att kunna jämföra studierna utförde vi 

adderingen även i den tredje artikeln (Köberich, 2010) med överensstämmande enkätfrågor. 

Även Oman och Duran (2010) använde sig av en likert-skala och därför utfördes även 

adderingen på deras enkät. 

 

Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild över resultaten och lexikon har 

används där det har behövts. Enligt Friberg (2006a) görs en litteraturöversikt för att verkligen 

få en helhetsbild över det valda området. Friberg (2006a) menar att det vanligaste, i en studie 

av artiklar, är att analysera likheter och skillnader i resultatet. Detta valde vi att göra. Efter en 

lång process där artiklarnas resultat analyserades och lästes igenom upprepande gånger, och 

särskildes i olika steg, så hittades tre större kategorier; faktorer som påverkar sjuksköterskans 

arbete, sjuksköterskans erfarenhet kring omhändertagandet av familjen samt faktorer som 

påverkar familjens närvaro i återupplivningsrummet. Kategorierna speglar de erfarenheter som 

framkommit i resultaten. Ett antal av de olika erfarenheterna stämde överens med flera olika 

kategorier, vilket gjorde att processen att sortera erfarenheterna blev omfattande och 

tidskrävande.  

 

 

Resultatdiskussion 

I studien av Meyers et al. (2000), påpekade författarna att det var vanligt att familjerna blev 

anvisade till ett anhörigrum medan återupplivningsarbetet pågick, vilket inte står i linje med de 

senaste riktlinjerna (Svenska Läkarsällskapet, u.å.). De nya riktlinjerna säger att familjen ska få 
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möjlighet att välja om de önskar närvara eller inte vid en anhörigs återupplivning. En särskilt 

avdelad personal ska då finnas med som stöd (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011). 

Travelbee (1971) menar att alla människor ställs inför olika val och konflikter i vardagen. Vissa 

val är svåra att göra och andra kan vara mer självklara. En stödperson som är närvarande deltar 

inte aktivt i själva återupplivningsarbetet utan hjälper och stödjer familjen i deras val samt ger 

information och kunskap under återupplivningens gång. Flera studier i resultatet framhöll att 

stödpersonen var viktig (Davidson et al., 2011; James et al., 2011; Köberich et al., 2010; Lowry, 

2012; McClement et al., 2009; Oman & Duran, 2010). Det var inte i alla 

återupplivningssituationer som det fanns tillgång till en stödperson och oklarheter kunde finnas 

kring vem denne person skulle vara (Walker, 2013). Stödpersonen behövde inte vara en 

sjuksköterska, erfarenheter visade att präster och andra personalgrupper också var värdefulla 

stödpersoner (James et al., 2011; McClement et al., 2009; Oman & Duran., 2011). Resultatet 

visar att stödpersonen är viktig inte bara för att personalen ska känna trygghet utan även för att 

ge familjen ett värdigt avslut. 

 

Som sjuksköterska i en återupplivningssituation krävs kunskap, både teoretisk och praktisk. 

Den teoretiska kunskapen som krävs vid en återupplivningssituation innefattar lagar, 

författningar och riktlinjer för återupplivning samt kunskap om hjärtats fysiologi. Det är 

sjuksköterskans ansvar att aktivt söker ny information och kunskap inom området, då 

riktlinjerna uppdateras kontinuerligt och kan innebära förändringar i det praktiska arbetet 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskorna i Tomlinson et al. (2010) menade att praktisk 

erfarenhet ledde till ökad trygghet. Och resultatet visar att de praktiska kunskaperna som byggts 

upp av erfarenheter, är viktiga för att kunna möta de ogynnsamma situationer som kan uppstå 

när en familj närvarar under en återupplivning. Erfarenheter som kan fås genom att aktivt delta 

i återupplivningar. 

 

Ett välfungerande team var en viktig del i att arbetet under återupplivningar fungerade optimalt, 

och resultatet visade även att erfarenhet var en viktig faktor för att motverka stress (Tomlinson 

et al., 2010). Många sjuksköterskor hade ogynnsamma erfarenheter från när patienters 

familjemedlemmar varit närvarande vid återupplivningar. Dessa störningsmoment beskrevs 

som att de anhöriga rörde utrustningen, betedde sig utåtagerande och irrationellt samt 

kritiserade personalen. Och att detta kunde leda till att personalens koncentration stördes och 

effektiviteten i återupplivningen påverkades (James et al., 2011; Köberich et al., 2010; Lowry, 

2012; McClement et al., 2009; Wacht et al., 2010; Walker, 2013). Bristande information till 

anhöriga kunde vara en bakomliggande orsak till dessa störningsmoment och resultatet visade 

på vikten av att en stödperson var närvarande, både för familjen och personalens skull 

(Davidson et al., 2011; James et al., 2011; Köberich et al., 2010; Lowry 2012; McClement et 

al., 2009; Oman & Duran, 2010). Detta visar på att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap 

om de reaktioner som kan uppkomma under chockfasen och reaktionsfasen vid en akut kris 

(Cullberg, 2006; Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011). Kunskapen förbereder 

sjuksköterskan på de reaktioner som familjemedlemmarna kan uppvisa och med insikten att det 

är en normal reaktion uppfattas situationen mindre hotfull. Travelbee (1971) menar att 

handledning är viktigt för att inte upplevelsen ska ge obehagskänslor inför liknande situationer. 

Travelbee (1971) menar även att två personer inte behöver reagera likadant på en påfrestande 

situation, utan att reaktionen är unik för var individ. Sjuksköterskan får då inte glömma att även 

om vissa klarar av att hantera den påfrestning som en återupplivning kan innebära så gör inte 

alla det. Cullberg (2006) menar att starka reaktioner inte är onormalt under rådande 

omständigheter. Hur en situation ska hanteras och huruvida det är möjligt att resonera med en 

person som tänker ologiskt och irrationellt, och om det finns resurser för att ta hand om 

personen, kan upplevas vara en svårighet. Då kan frågeställningen uppkomma om vad som ska 
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prioriteras; återupplivningen eller den utåtagerande familjemedlemmen. I studien av Mcmahon-

Parkes et al. (2009) intervjuades patienter som hade, eller löpte stor risk att drabbas av 

hjärtstopp. Patienterna påtalade en oro över att personalen skulle koncentrera sig mer på 

familjens omhändertagande än på själva återupplivningen. Utifrån flera av studierna så kunde 

patienternas rädsla varit befogad, då resultatet visade att det inte alltid ansågs gynna familjen 

eller patienten att familjen närvarade vid återupplivningar (Axelsson et al. 2010; Günes & 

Zaybak, 2009; James at al. 2011; Köberich et al. 2010; McClement et al. 2009).  

 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011) beskriver kedjan som räddar liv, där ett flertal 

moment under återupplivningen ska utföras så snabbt som möjligt för att patienten ska få så 

stor chans att överleva som möjligt. Och detta kan upplevas stressande för personalen. Under 

den korta tiden som en återupplivning pågår kan även göra att det blir svårt att hinna få familjens 

förtroende då Travelbee (1971) menar att förtroende byggs upp i en process över tid. Familjens 

närvaro kan leda till en ökad stressnivå även för arbetslaget. En källa till stress, som beskrevs 

av flera sjuksköterskor i resultatet var rädslan för att göra misstag och att behöva stå till svars 

för detta (Günes & Zaybak, 2009; Lowry, 2012; McClement et al., 2009; Sheng et al., 2010; 

Wacht et al., 2010; Walker, 2013). Denna oro för att bli stämd, får inte vara en grundorsak för 

att inte tillåta familjens närvaro. I flera studier i resultatet framkom att sjuksköterskor använde 

sig av copingstrategier för att motarbeta stress. Ett sätt som beskrevs var att arbeta mekaniskt 

och inte låta sig påverkas av sorgereaktionerna, även användandet av humor kunde motverka 

stressen. Detta kunde upplevas kränkande för familjen (Davidson et al., 2011; Günes & Zaybak, 

2009; Köberich et al., 2010; McClement et al., 2009; Walker, 2013; Wacht et el., 2010). Att 

arbeta mekaniskt kan anses vara en dålig lösning på ett stressrelaterat problem. Detta styrks av 

Travelbee (1971) som menar att patienten inte är ett arbetsmoment utan en unik människa som 

inte får definieras av sin sjukdom. Travelbee (1971) menar att en sjuksköterska som i sitt arbete 

möter svårigheter kan uppleva en personlig sårbarhetskris och komma att använda sig av 

skyddsmekanismer och bete sig oprofessionellt mot familjen. Det fastslås i 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, att sjuksköterskan ska ha förmåga att 

kommunicera med anhöriga på ett respektfullt och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Om 

sjuksköterskan då istället använder sig av ett transcendent förhållningssätt, leder detta till att 

sjuksköterskan kan se familjen och reagera på deras situation, utan att själv låta sig påverkas av 

lidandet. Detta förhållningssätt kan uppnås genom att vara medveten om sina brister och aktivt 

arbeta för att förändra sitt beteende (Travelbee, 1971). 

 

I de flesta studierna i resultatet beskrevs olika förutsättningar som tillät familjen närvaro under 

återupplivningen och i ett fåtal studier fanns även lokala riktlinjer utarbetade. I bilaga III finns 

de lokala riktlinjerna bifogade, som användes på de sjukhus där Oman och Duran (2010) och 

Lowry (2012) gjorde sina studier. Dessa lokala riktlinjer var utformade som en checklista där 

tillvägagångsättet när familjerna närvarade beskrevs. Där en kontinuerlig bedömning av 

familjemedlemmarnas psykiska tillstånd var viktigt, för att se om de skulle klara av 

påfrestningen. Riktlinjerna innehöll även råd om vilken information och stöd familjerna kunde 

behöva före, under och efter en återupplivningssituation (bilaga III).  

 

Att rummet där återupplivningen skedde var tillräckligt stort var ännu en förutsättning för att 

familjen skulle få möjlighet att närvara (Axelsson et al. 2010; Köberich et al. 2010; Lowry, 

2012; McClement et al. 2009). Teamet behöver utrymme att arbeta och ytterligare en eller flera 

personer som trängs och vill vara nära patienten kan påverka teamets effektivitet. Ett av de 

problem som framkom i resultatet, var att tystnadsplikten som i Sverige regleras av svensk lag 

(SFS 1982:763; SFS 2010:659), kan äventyras av familjen om de närvarar vid en 

återupplivning. Detta är viktigt att tänka på då personalen kan komma att diskutera saker som 
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berör patientens hälsotillstånd och sådant patienten inte vill att familjen ska höra. Detta styrktes 

i studien av Mcmahon-Parkes et al. (2009) där det framkom att patienterna inte såg ett hinder i 

att deras anhörige skulle få närvara, men att de ansåg att personalen skulle vara diskreta med 

känslig information. Även i ICN:s etiska kod står det att sjuksköterskan ska behandla 

information konfidentiellt och använda sitt omdöme när information ska delges till anhöriga 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

 

I studien av McClement (2009) beskrevs erfarenheter från en situation där en familjemedlem 

tog tag i sängräcket när återupplivningsteamet skulle utföra en defibrillering. Det är personen 

som sköter defibrillatorn som även ansvarar för att varna och se till att ingen vidrör varken 

patienten eller sängen (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011). Om det befinner sig många 

människor kring patienten kan de vara svårt att se alla närvarandes händer, speciellt om 

patientens familj inte tänker rationellt. Flertalet sjuksköterskor i studierna hade erfarenhet av 

att möjligheten till fysisk kontakt mellan patienten och familjen under återupplivningsprocessen 

var viktig (James et al., 2011; Lowry, 2012; McClement et al., 2009; Walker, 2013). Men att 

med mer fysisk kontakt mellan patienten och familjen ökar även riskerna runt de 

säkerhetsfrågor som rör defibrillering och begränsar även personalens arbetsutrymme. Det är 

här som stödpersonen har en viktig uppgift att avväga i vilken utsträckning familjen ska få stå 

vid sängkanten eller på utpekad plats i rummet utifrån säkerhetssynpunkt. Stödpersonen kan 

här bli en resurs som avlastar teamet och ger utrymme för positiva erfarenheter. 

 

Att familjer som var på plats vid en avbruten återupplivning fick möjligheten till ett värdigt 

avslut och att få ta farväl av sin familjemedlem, var en erfarenhet som delades av flera 

sjuksköterskor i resultatet (James et al., 2011; Lowry, 2012; McClement et al., 2009; Walker, 

2013). I studien av Mcmahon-Parkes et al (2009) menade patienterna att de trodde att deras 

familjer kunde få ett värdigt avslut genom att vara närvarande. Travelbee (1971) framhåller det 

terapeutiska värdet av att tillåta att avskedet får ta tid. För att om möjligt underlätta för familjen 

här och nu, och underlätta även framtida känslor av händelsen. Att de anhöriga ska visas hänsyn 

och omtanke när någon avlidit styrks även i HSL (SFS 1982:763). Ibland finns ett 

ställningstagande där patienten sedan tidigare önskat att inte bli återupplivad och då är det 

viktigt att den önskan respekteras, även om familjen inte håller med i beslutet. Om familjen inte 

har blivit informerade om detta beslut så kan konflikter uppkomma. Men det är inte familjens 

beslut utan det är läkaren som fattar det slutgiltiga beslutet att inte påbörja eller att avbryta 

återupplivningsförsöket (Svenska läkaresällskapet et al., u. å.). Det är inte förvånande att ett 

värdigt avslut framgick i resultatet då statistiken i Sverige visar på att majoriteten av de som 

drabbas av akut hjärtstopp avlider (Västra Götalandsregionen, 2013). I studien av McClement 

et al. (2009) beskrevs en kaotisk situation där en anhörig inte ville att återupplivningen skulle 

avbrytas. Situationen kunde ha undvikits om en stödperson varit närvarande för att informera 

och stötta den anhörige.  

 

Beroende på var i världen och hur studierna är gjorda verkar sjuksköterskornas erfarenheter 

påverkas av deras kultur, vårdkultur och oliktänkande. De kvantitativa studierna var överlag 

mer negativa (Al-Mutair et al., 2012; Axelsson et al., 2010; Günes & Zaybak, 2009; Sheng et 

al., 2010; Tomlinson et al., 2010). Medan de kvalitativa studierna var övervägande mer positiva 

(Davidson et al., 2011; James et al., 2011; Lowry, 2012; McClement et al., 2009; Walker, 2013). 

Detta blev väldigt tydligt i studier som innehöll både kvantitativ och kvalitativ forskning 

(Köberich et al. 2010; Oman & Duran, 2010; Wacht et al. 2010). Studier utförda i USA, Canada 

och Storbritannien var mer positiva till familjens närvaro vid återupplivning och studierna 

visade att de hade kommit längre i implementeringen av detta. Dessa studier bestod nästan 

uteslutande av kvalitativ forskning (Davidson et al., 2011; James et al., 2011; Lowry, 2012; 
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McClement et al., 2009; Tomlinson et al. 2010; Walker, 2013). Mest negativa till familjens 

närvaro vid återupplivning var de studier gjorda i Saudiarabien, Turkiet, Malaysia, Israel och 

överraskande Tyskland, vilka alla var kvantitativa studier (Al-Mutair et al., 2012; Günes & 

Zaybak, 2009; Köberich et al. 2010; Sheng et al., 2010; Wacht et al. 2010). Orsaken till dessa 

studiers inställning kan vara att dessa länder inte har implementerat familjens närvaro i samma 

utsträckning som de studier utförda i USA, Canada och England, men kan även involvera 

skillnader i kultur och vårdkultur inom de olika länderna. Studien av Axelsson et al. (2010) 

innehöll ett urval av sjuksköterskor från flera europeiska länder och visade att England och 

Irland hade kommit längst i implementeringen av familjens närvaro vid återupplivning samt att 

de var mer positivt inställda till detta än sjuksköterskor från Norge och Sverige. 

 

Förhållandena som beskrivs i resultatet, är tagna ur internationella vetenskapliga artiklar. 

Situationerna behöver inte spegla svenska förhållanden. Återupplivningssituationerna ser olika 

ut beroende på hur vårdkultur, rutiner, resurser, personaltillgång och arbetsmiljö, samt 

sjuksköterskornas erfarenheter påverkar förfaringssättet. I Sverige verkar implementeringen av 

riktlinjerna ta tid. Att anhöriga är närvarande under återupplivningar verkar inte vara rutin.  

Trots att det står i riktlinjerna och det lärs ut på HLR-utbildningarna är det inte vanligt i 

Västsverige att patientens familj närvarar under återupplivningen, enligt Solveig Aune, 

enhetschef på HLR-centrum för utbildning och forskning, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

(personlig kommunikation, 2 mars, 2014). Resultatet visar ändå vikten av att det finns 

utarbetade lokala riktlinjer och att det finns en stödperson utsedd och tillgänglig ifall familjen 

önskar närvara. 

 

 

Konklusion 

En återupplivning kan vara kaotisk och flertalet faktorer spelar in i hur denna situation kan 

erfaras. I vår studie av sjuksköterskors erfarenheter av de familjer som tillåtits närvara under 

återupplivningar så visar resultatet att det finns brister och oklarheter kring hur, och av vem, 

familjen ska tas omhand och att deras närvaro kan upplevas stressigt. Överlag verkar det som 

om stress är en negativ faktor som påverkar sjuksköterskans relation till patientens familj och 

att trygghet är en viktig faktor som påverkar sjuksköterskans arbete positivt. Studien visar även 

att familjens reaktioner kan upplevas som påfrestande och att familjen stör 

återupplivningsarbetet. Flertalet olika faktorer spelar in i om det är lämpligt att familjen 

närvarar. Faktorer som exempelvis återupplivningsrummets storlek och antalet 

familjemedlemmar som önskar närvara. En strategi som utifrån sjuksköterskornas erfarenheter 

kan underlätta familjens närvaro, är närvaron av en stödperson. Stödpersonen kan underlätta 

familjens närvaro genom att informera familjen innan de kommer in i rummet och svara på 

deras frågor under återupplivningen. Stödpersonen kan dessutom föra ut familjen ur rummet 

om deras uppträdande kan anses störa återupplivningsarbetet. Det framkommer i studierna att 

yrkeserfarenhet av gynnsamma situationer, bidrar till en mer positiv inställning till deras 

närvaro under återupplivningen. Det är viktigt att uppmärksamma sjuksköterskornas 

erfarenheter för även om lagar och förordningar talar för familjens rätt till att närvara, så visar 

denna studies analys av sjuksköterskors erfarenheter kring familjers närvaro att det är viktigt 

att det finns speciellt utformade lokala riktlinjer som ger underlag för hur familjen ska tas 

omhand och hur stödet ska utformas. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla 

parter: sjuksköterskor, patienter och deras familjer. 
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Praktiska implikationer och vidare forskning 

Denna studie ger utökade kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter kring familjers närvaro 

under återupplivning. I utbildningen till sjuksköterska uppmärksammas vikten av omvårdnad 

och i detta ingår att se patienten ur ett helhetsperspektiv, där även familjen ingår. I arbetet som 

sjuksköterska ingår det att bemöta patienterna och deras anhöriga även i akuta situationer. Det 

är då viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för familjernas krisreaktioner, som 

kan komma under en återupplivning. Och att sjuksköterskan har kunskap i bemötandet av detta. 

Utifrån sjukskötskornas erfarenheter i studierna belyses vikten av att de lokala riktlinjerna är 

utformade med praktisk information som berör stödpersonens uppgifter och även utformningen 

av de lokala rutinerna är viktigt för att öka förutsättningar för ett bra omhändertagande av 

familjerna. Trygghet skapas genom praktisk och teoretisk kunskap, detta kan uppnås genom 

utbildning och övningar i hur familjerna kan komma att reagera. Information och att skapa 

rutiner kring hur familjen ska tas omhand kan vara ett viktigt steg i att implementera riktlinjerna 

i praktiken. Det är även viktigt att familjens närvaro tas med i HLR-utbildningen under 

sjuksköterskeprogrammet för att ytterligare skapa en förutsättning och medvetenhet om 

familjernas rätt att välja att närvara under återupplivning.  

Det fanns svårigheter med att hitta forskning om hur det ser ut i Sverige och om familjer 

närvarar vid återupplivningen av en nära anhörig. Vi föreslår vidare forskning som visar på hur 

det ser ut på svenska sjukhus idag, och om riktlinjerna tillämpas och implementeras ute i 

verksamheterna gällande familjers närvaro vid återupplivning.  
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 Redovisning av artikelsökning Bilaga I 
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Systematisk sökning

Databas                                   

Cinahl with Full Text
Sökord Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar

#1 AB Family 58 482

#2 AB Resuscitation 5 078

#3 TX Nurse 399 248

#4 TX Support 403 488

#5 #1 AND #2 AND #3 AND #4 71

Begränsningar: Peer-reviewed, 

publiserade mellan 2009 - 2013, 

engelska

33 33 20 15 8

Datum 131127

Databas                   

PubMed/Medline
Sökord Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar

#1 Family [Title/Abstract] 533 390

#2 Resuscitation [Title/Abstract] 37 025

#3 Nurse 312 272

#4 Support 7 125 020

#5 #1 AND #2 AND #3 AND #4 93

Begränsningar: publiserade 

mellan 2009 - 2013, engelska
42 42 23 17 8 (nya artiklar=3)

Datum 131127

Osystematisk sökning

Databas                                   

Cinahl with Full Text
Sökord Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar

#1 AB Attitudes 22 393

#2 Family presence during resuscitation 244

#3 #1 AND #2 36

Begränsningar: Peer-reviewed, 

publiserade mellan 2009 - 2013, 

engelska

16 16 13 8 6 (nya artiklar=1)

Datum 131128

Databas                      

PubMed/Medline
Sökord Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar

#1 Attitudes [Title/Abstract] 74 226

#2 Family presence during resuscitation 333

#3 #1 AND #2 48

Begränsningar:  publiserade 

mellan 2009 - 2013, engelska
26 26 17 10 8 (nya artiklar=1)

Datum 131128

Totalt antal valda artiklar 13
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Författare, År, 

Land, Titel 

Problem Metod Urval Huvudsakligt resultat 

Abbas S Al-Mutair 

Virginia Plummer 

Beverley Copnell 

 

2012 

 

Saudi Arabia 

 

Family presence during 

resuscitation: a descriptive 

study of nurses’ attitudes 

from two Saudi hospitals 

 

Att undersöka saudiska 

sjuksköterskors 

attityder till familjens 

närvaro vid 

återupplivning. 

Kvantitativ. 

Enkät med 25 

frågeställningar. 

132 sjuksköterskor med minst 

ett års yrkeserfarenhet.  

De sjuksköterskor som hade 

erfarenhet av familjens 

närvaro vid återupplivning 

var mer negativa till att 

tillåta familjen närvaro än 

de sjuksköterskor som inte 

hade erfarenhet. 

Åsa B Axelsson 

Bengt Fridlund 

Philip Moons 

Jan Mårtensson 

Wilma Scholte op Reimer 

Karen Smith 

Anna Strömberg 

David R Thompson 

Tone M Norekvål 

 

2010 

 

United Kingdom, Ireland, 

Norway and Sweden 

 

European cardiovascular 

nurses’ experiences of the 

attitudes towards having 

family members present in 

the resuscitation room 

 

 

 

Att undersöka 

europeiska 

cardiovaskulär-

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

attityder till familjens 

närvaro vid 

återupplivning. 

Kvantitativ. 

Enkäten delades ut på 

fyra konferenser för 

cardiovaskulär-

sjuksköterskor i fyra 

olika europeiska länder. 

411 sjuksköterskor som deltog 

på en av de fyra konferenserna. 

Ungefär hälften av alla 

sjuksköterskor hade varit 

med om att familjen 

närvarat. Det fanns ingen 

tydlig attityd till familjens 

närvaro, men om 

sjuksköterskan hade lång 

yrkeserfarenhet var de mer 

positiva till familjens 

närvaro vid återupplivning. 
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Författare, År, 

Land, Titel 

Syfte Metod Urval Huvudsakligt resultat 

Judy E Davidson 

Ruth Buenavista 

Keynan Hobbs 

Kathleen Kracht 

 

2011 

 

California, United States 

 

Identifying factors 

inhibiting or enhancing 

family presence during 

resuscitation in the 

emergency department 

Att utifrån 

sjuksköterskor och 

läkare på akuten 

undersöka hindrande 

och stärkande faktorer 

kring inställningen av 

familjens närvaro vid 

återupplivning. 

 

 

 

 

 

Kvalitativ.  

Ansatsen var Grounded 

Theory med intervjuer 

som följde en lös 

struktur. 

 

Strategiskt urval av 12 

sjuksköterskor och läkare med 

både positiva och negativa 

åsikter angående familjens 

närvaro vid återupplivning.  

 

Både hinder och stärkande 

faktorer identifierades, 

studien är övervägande 

positiv till familjens närvaro 

vid återupplivning. 

 

Ülku Y Günes 

Ayten Zeybak 

 

2009 

 

Turkey 

 

A study of Turkish critical 

care nurses’ perspectives 

regarding family-

witnessed resuscitation  

Att undersöka vilka 

erfarenheter och 

attityder sjuksköterskor 

på ett sjukhus i Izmir, 

Turkiet, hade till 

familjens närvaro vid 

återupplivning. 

Kvantitativ. 

Enkätundersökning. 

135 sjuksköterskor från två 

universitetssjukhus som 

jobbade på intensivavdelning 

eller akuten.  

 

De flesta sjuksköterskorna i 

studien stödjer inte att 

familjen ska få närvara vid 

HLR. 
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Problem Metod Urval Huvudsakligt resultat 

Jayne James 

Elita Cottle 

Reverend Debbie Hodge 

 

2010 

 

United Kingdom 

 

Registered nurses and 

health care Chaplains 

experiences of providing 

the family support person 

role during family 

witnessed resuscitation 

 

 

Studien undersökte 

sjuksköterskor och 

sjukhusprästers 

erfarenheter av att vara 

stödperson till anhöriga 

när de närvarar vid en 

återupplivning.  
 

Kvalitativ.  

En fenomenologisk 

ansats användes där 

djupgående intervjuer 

utfördes för att undersöka 

respondenternas 

erfarenheter. 
 

Fyra sjuksköterskor och tre 

sjukhuspräster från fyra olika 

sjukhus i Storbritannien. Alla 

respondenter hade mer än sex 

års yrkeserfarenhet och de 

flesta hade utfört rollen som 

stödperson vid fler än 30 

tillfällen. 

I resultatet framkom sju 

teman som beskrev hur 

familjens närvaro vid 

återupplivning kunde 

underlättas av en stödperson 

samt stödpersonens 

arbetsuppgifter. 
 

Stefan Köberich 

Arnold Kaltwasser 

Oliver Rothaug 

John Albarran 

 

2010 

 

Germany 

 

Family witnessed 

resuscitation – Experience 

and attitudes of German 

intensive care nurses 

 

 

 

 

 

Att undersöka tyska 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

attityder av familjens 

närvaro vid 

återupplivning. 

Kvantitativ – Kvalitativ.  

Enkät med möjlighet att 

på den sista frågan skriva 

fritt. 

Den kvantitativa delen 

analyserades med 

Descriptive analysis, och 

det kvalitativa  svaret 

analyserades med 

Thematic analysis. 

166 sjuksköterskor som under 

en konferens för sjuksköterskor 

lämnade in en ifylld enkät. 

Majoriteten av de 

sjuksköterskor som haft 

familjer närvarande vid 

återupplivning hade 

negativa erfarenheter och 

attityder. I den kvalitativa 

delen framkom fyra teman. 

De tyska sjuksköterskorna 

var tveksamma till familjens 

närvaro vid återupplivning. 
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Elinar Lowry 

 

2012 

 

Illinois, United States 

 

“It’s just what we do”: A 

qualitative study of 

emergency nurses working 

with well-established 

family presence protocol 

Att beskriva fördelar 

och nackdelar för 

familjer som närvarar 

vid återupplivningar 

utifrån erfarenheter från 

sjuksköterskor som 

jobbar på en 

akutmottagning med 

väletablerade lokala 

riktlinjer för familjens 

närvaro. 

 

Kvalitativ.  

Deskriptiv studie med 

semistrukturerade 

intervjuer där frågorna 

var öppna men följde en 

mall. 

 

Fjorton sjuksköterskor på en 

akutmottagning, som varit med 

om att patientens familj 

närvarat vid återupplivningen 

deltog.  

Sjuksköterskorna var 

positivt inställda till 

familjens närvaro vid 

återupplivning. 

 

Susan E McClement 

Wendy M Fallis 

Asha Pereira 

 

2009 

 

Manitoba, Canada 

 

Family presence during 

resuscitation: Canadian 

critical care nurses’ 

perspectives 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

familjens närvaro vid 

återupplivning. 

Kvalitativ.  

Del av en större 

elektronisk enkät där en 

fråga kunde besvaras i ett 

textfönster. Denna studie 

behandlar bara de 

kvalitativa svaren på 

frågan om det var några 

erfarenheter de ville dela 

med sig av. 

Kommentarerna bestod 

av mellan 1-20 rader text. 

Innehållsanalys användes 

för att analysera texten. 

 

 

 

Ett bekvämlighetsurval av de 

medlemmar i Canadian 

Association of Critical Care 

Nurses som hade uppgett sin e-

mail adress. I hela studien 

deltog 450 sjuksköterskor, och 

av dessa valde 252 att skriva en 

kommentar om sina 

erfarenheter. 

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna 

reflekterade över fördelar 

och nackdelar för både 

familjen och personalen.  
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Syfte Metod Urval Huvudsakligt resultat 

Kathleen S Oman 

Christine R Duran 

 

2010 

 

Colorado, United States 

 

Health care providers’ 

evaluations of family 

presence during 

resuscitation 

Att utvärdera familjens 

närvaro vid 

återupplivning utifrån 

sjukvårdspersonalens 

perspektiv genom att 

undersöka utbredning 

och erfarenheter av 

fenomenet. 

 

 

 
 

Kvantitativ – Kvalitativ. 

Elektronisk enkät med 

sju frågor. Av dessa 

skulle en fråga  besvaras 

deskriptivt och genom 

innehållsanalys 

identifierades teman.  
 

Utifrån 

återupplivningsrapporter 

identifierades alla som deltagit 

i återupplivningsarbetet där en 

familj varit närvarande och 

dessa bjöds in att delta i 

studien. 65 respondenter 

deltog, varav 42 var 

sjuksköterskor. 
 

Enkäten visade att 

personalen var övervägande 

positivt inställda till 

fenomenet.  I den 

deskriptiva delen framkom 

att familjens närvaro var 

fördelaktig och känslosam 

samt att en stödperson var 

nödvändig. 
 

 

 

 

 

Chew K Sheng 

Chee K Lim 

Ahmad Rashidi 

 

2010 

 

Malaysia 

 

A multi-center study of the 

attitudes of Malaysian 

emergency health care 

staff towards allowing 

family presence during 

resuscitation of adult 

patients 

Att undersöka 

sjukvårdspersonalens,  

på akutmottagningar i 

Malaysia, generella 

attityder till familjens 

närvaro vid 

återupplivning. 

Kvantitativ. 

Enkätundersökning. 

270 anställda på 

akutmottagningarna på fyra 

sjukhus deltog i studien. 101 

sjuksköterskor, 87 medical 

officer, 64 medical assistant, 2 

akutläkare, 16 ospecificerade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endast 15 % av deltagarna 

ansåg att familjen skulle få 

närvara vid återupplivning. 
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Syfte Metod Urval Huvudsakligt resultat 

Karen R Tomlinson 

Ina J Golden 

Judy L Mallory 

Linda Comer 

 

2010 

 

Michigan and North 

Carolina, United States 

 

Family presence during 

adult resuscitation: a 

survey of emergency  

department registered 

nurses and staff attitudes 

Att undersöka vad 

sjuksköterskor och 

personal på akuten har 

för attityder och åsikter 

angående familjens 

närvaro vid 

återupplivning.  

Kvantitativ.  

Ansatsen var Chaos 

theory med ett utskick av 

ett frågeformulär som 

skulle besvaras skriftligt. 

I studien undersöktes 

attityderna till familjens 

närvaro vid 

återupplivning samt olika 

medicintekniska 

moment. 

79 personer som arbetade på 

akuten. 51 leg. Sjuksköterskor 

(RN), 1 nurse practitioner, 1 

licensed practical nurse, 15 

physicians, 2 physician 

assistants, 8 technicians samt 1 

ospecificerat. 
 

82 % av sjuksköterskorna i 

studien var positivt inställda 

till att familjer närvarar vid 

återupplivning. 

Oren Wacht 

Keren Dopelt 

Yoram Snir 

Nadav Davidovitch 

 

2010 

 

Israel 

 

Attitudes of emergency 

department staff toward 

family presence during 

resuscitation 

 

 

 

Att undersöka vilka 

attityder läkare och 

sjuksköterskor på 

akuten på Soroka 

Medical Center, Beer 

Sheva, Israel, har till 

familjens närvaro vid 

återupplivning. 

 

Kvalitativ – Kvantitativ. 

Kvalitativ med delvis 

strukturerade intervjuer. 

Teman identifierades och 

analyserades och utifrån 

resultatet konstruerades 

den kvantitativa enkäten. 

Urvalet till den kvalitativa 

delen bestod av totalt 10 

intervjuer. 3 läkare, 5 

sjuksköterskor och 2 kuratorer 

som jobbade på sjukhusets 

akutmottagning. 

 

Urvalet till den kvantitativa 

delen bestod av 84 anställda på 

akutmottagningen. 43 läkare 

och 41 sjuksköterskor. 

 

 

 

 

Kvalitativ: Sjuksköterskorna 

var negativt inställda till 

familjens närvaro. 

 

Kvantitativ: Övervägande 

negativ attityd till familjens 

närvaro vid återupplivning.  

En positiv trend sågs hos 

högre ålder och kvinnor.  
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Wendy M Walker 

 

2013 

 

United Kingdom 

 

Emergency care staff 

experiences of lay 

presence during adult 

cardiopulmonary 

resuscitation: a 

phenomenological study 

Att undersöka 

erfarenheter av att 

lekmän närvarar vid 

återupplivningar. 

 

 

 
 

Kvalitativ.  

En hermeneutisk 

fenomenologisk ansats 

användes där 

semistrukturerade 

intervjuer utfördes. 
 

Åtta ambulansförare och tio 

sjuksköterskor inom samma 

geografiska område i 

Storbritannien. 

Personalen ställer sig positiv 

till familjens närvaro vid 

återupplivning och slår fast 

att familjen inte påverkade 

återupplivningsarbetet 

negativt. 
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