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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Konsekvenserna av att låta anhöriga närvara under återupplivning har studerats 

i vetenskaplig litteratur, mestadels ur vårdpersonals perspektiv. Att som sjuksköterska 

stödja och informera närvarande anhöriga skulle kunna göra en kaotisk och obehaglig 

situation mer förståelig. Då torde det vara viktigt att som sjuksköterska kunna förstå 

närvarande anhörigas upplevelser. 

Syfte: Att belysa närvaro av anhöriga vid återupplivning utifrån anhöriga och patienters 

perspektiv. 

Metod: En litteraturöversikt sammanställdes med tio vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Både positiva och negativa aspekter av anhörigas närvaro vid återupplivning 

hade registrerats i artiklarna. Till de positiva aspekterna räknades att de anhöriga bättre 

kunde förstå patientens situation genom att närvara, samt att anhöriga även kunde fungera 

som ett stöd för sina familjemedlemmar, vilket påpekades av såväl anhöriga som patienter. 

Till de negativa aspekterna räknades att de anhöriga kunde känna sig i vägen för 

vårdpersonal. Oron för att upplevelsen i sig skulle kunna vara alltför plågsam påpekades 

av såväl anhöriga som patienter. 

Slutsats: Att som anhörig få möjlighet att närvara vid återupplivning av en familjemedlem 

kan vara en värdefull upplevelse. Genom att avdela personal som stöd för närvarande 

anhörig och som kan tydliggör de olika medicinska åtgärderna under återupplivningen kan 

skapa förutsättningar för detta. 

Klinisk betydelse: Riktlinjer och etablerade handlingsplaner som underlättar anhörigas 

närvaro vid återupplivning samt ta upp denna aspekt under utbildning i hjärt- och 

lungräddning skulle kunna ge vårdpersonal ökad kunskap och förståelse.  

 

Nyckelord: Återupplivning; Vårdpersonal; Anhöriga; Patient; Närvaro. 



 

Abstract 
Background: Consequences of allowing family to be present during resuscitation has 

been studied in scientific literature, mostly from healthcare professionals´ perspective. 

Support and information given by nurses to the family during resuscitation would 

hopefully improve chaotic and unpleasant situations and make them easier to understand. 

It is important that nurses understand what relatives go through while attending 

resuscitation. 

Aim: To highlight the presence of family members during resuscitation based on family 

members´ and patients´ perspectives. 

Method: A literature review was carried out including ten scientific articles.  

Results: Both positive and negative aspects of relatives´ presence during resuscitation 

have been registered in the articles. Positive aspects included relatives´ better 

understanding of the patient's situation, and that relatives could be a support for their 

family members, as pointed out by both relatives and patients. Negative aspects included 

that the relatives could feel as if being in the way of healthcare professionals. Fear that the 

experience itself would be too painful was emphasized by both relatives and patients.  

Conclusion: The opportunity to attend the resuscitation of a family member can be a 

valuable experience for a relative. Preconditions for family-witnessed resuscitation can be 

created by using a support person who can clarify different medical procedures and 

support the relative.  

Clinical significance: Written guidelines and established action plans that facilitate 

relatives´ presence during resuscitation, and dealing with this aspect in CPR training 

courses, could provide healthcare professionals with increased knowledge and 

understanding.  
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevde vi att det finns en osäkerhet hos 

vårdpersonal kring hjärt- och lungräddning (HLR). När vårdpersonal kommer till en 

patient med hjärtstopp uppstår ofta en anspänd situation och fokus ligger på försöket att 

rädda patientens liv. Om anhöriga finns på plats ligger även deras behov av stöd inom 

vårdpersonalens ansvarsområde. Vi har därför valt att med denna uppsats i 

omvårdnadsämnet söka mer kunskap kring en del av de faktorer som kan ha betydelse för 

hur HLR situationen upplevs. 

 

Bakgrund 

Hjärtstopp 
 
Varje år drabbas cirka 15 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp i Sverige. Av dessa 

inträffar ungefär 10 000 utanför sjukhus och 5 000 på sjukhus (Wikström, 2012). HLR 

påbörjas på ungefär 7 000 personer, varav 4 000 sker utanför sjukhus och 3 000 på 

sjukhus. Totalt överlever cirka 19 procent efter påbörjad HLR (Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, 2011). 

 

Plötsligt hjärtstopp orsakas oftast av ett ventrikelflimmer, som kan beskrivas som ett 

elektriskt kaos i hjärtats kammare (Herlitz, 2012). Hjärtats pumpeffekt uteblir och 

personen drabbas av cirkulationsstillestånd. För varje minut som går tills HLR påbörjas, 

minskar möjligheterna till överlevnad (ibid). Då hjärnan är det organ som är känsligast för 

skador till följd av syrebristen (Wikström, 2012), kan obotliga skador uppstå redan efter 

fem minuter (Herlitz, 2012). 

 

Definition av återupplivning  
 
Återupplivning inbegriper de åtgärder som krävs för att återställa vitala funktioner vid 

upphävd andning och hjärtstillestånd (Återupplivning, u.å). Invasiva ingrepp definieras 

som åtgärder vilka innebär påverkan på eller penetration av kroppens barriärer. Exempel 

på dessa kan vara intubering, dränage, insättning av central venkateter och 
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lumbalpunktion (Maclean et al., 2003). Då återupplivning ofta utgörs av både HLR och 

invasiva åtgärder, används därför detta begrepp i denna uppsats.  

 

Riktlinjer kring hjärt- och lungräddning 
 
Svenska Rådet för hjärt- lungräddning publicerar nya riktlinjer vart femte år. Dessa är 

baserade på American Heart Association och European Resuscitation Council riktlinjer 

(Svenska rådet för hjärt- lungräddning, u.å.). I riktlinjerna för HLR-utbildning betonas 

vikten av att slå larm direkt, för att sedan starta HLR. Denna består av bröstkompressioner 

och inblåsningar via munnen med ett förhållande av 30 : 2 (30 bröstkompressioner och 2 

inblåsningar). Bröstkompressioner innebär att trycka mitt på bröstet 5-6 cm djupt, och 

hålla en takt på 100 - 120 kompressioner per minut (ibid). 

 

Tiden är en av de viktigaste faktorerna vid ett hjärtstopp. Snabba åtgärder ökar chansen till 

att personen överlever (Herlitz et al. 2010). Enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning 

(2012) finns ett antal kliniska larmkriterier som kan förebåda hotande hjärtstopp. Dessa 

kriterier inbegriper blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation och påverkat 

medvetande. I omhändertagandet vid plötsligt hjärtstopp används därför begreppet 

”Kedjan som räddar liv” för att understryka betydelsen av snabb och korrekt handläggning 

(Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2012). Varje länk i kedjan är viktig för 

överlevnaden, se Figur 1. Tidig upptäckt av symtom på hotande hjärtstopp, tidigt larm och 

därefter omgående uppstart av HLR med snar defibrillering krävs för att häva ett 

kammarflimmer eller en kammartakykardi och är kedjans första tre länkar. En hjärtstartare 

(elektrisk chock genom bröstkorgen) är i sådana situationer det livräddande hjälpmedel 

som krävs för att hjärtat ska börja slå igen (Herlitz, 2012). Fortsatt vård efter hjärtstopp för 

att bevara en god livskvalitet är den fjärde och sista länken i denna kedja (Svenska rådet 

för hjärt-lungräddning, 2012). 

 

 
 

Figur 1: Illustration av ”Kedjan som räddar liv” (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2012). 
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Enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2012) är målet att all vårdpersonal ska vara 

HLR-utbildade för att kunna ta hand om hjärtstopp hos såväl vuxna som barn. Deras 

rekommendation är att denna utbildning bör upprepas helst varje halvår, och åtminstone 

en gång om året (ibid).  

 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 
 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor innehåller en 

översikt av hur sjuksköterskan kan bidra till god och säker patientvård (Socialstyrelsen, 

2005). Utöver ett självständigt arbete och ett mångkulturellt kunnande, krävs att 

legitimerade sjuksköterskor har ett vetenskapligt förhållningssätt och professionellt 

ansvar. Detta innebär bland annat att sjuksköterskan bör observera, prioritera och vid 

behov hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd. Professionell och 

personlig kompetensutveckling bör ske kontinuerligt under sjuksköterskans 

yrkesverksamma år. Sjuksköterskans arbetssätt bör kännetecknas av ett etiskt 

förhållningssätt bland annat genom att visa respekt för patientens integritet och värdighet. 

Arbetssättet bör även bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, exempelvis genom att 

analysera och kritisk granska relevant information (ibid.) 
 

Sjuksköterskors upplevelse av återupplivning - faktorer som påverkar 

Betydelsen av regelbunden utbildning 
 
Att som sjuksköterska vara förberedd på ett plötsligt hjärtstopp är en viktig faktor för att 

utföra HLR och hantera situationen på ett effektivt sätt (Hemming, Hudson, Durham & 

Richuso, 2003; Larsson & Engström, 2013; Lin et al., 2009; Källestedt, Berglund, Herlitz, 

Leppert & Enlund, 2012). Då det kan gå långt mellan de tillfällen då HLR måste tillgripas, 

är regelbunden HLR-träning av stor betydelse (ibid). Sjuksköterskor som arbetar på 

kirurg-, medicin- och intensivvårdsavdelningar, där hjärt- och andningsstillestånd är 

vanligt förekommande, har en högre HLR-kompetens än sjuksköterskor på enheter där 

tillbuden är mindre frekventa (Lin et al., 2009). Ökad praktisk HLR-träning skulle kunna 

förbättra kompetensen hos sjuksköterskor på dessa enheter (ibid). I en studie av Hemming 

et al. (2003) pekade majoriteten av sjuksköterskor ut oerfarenhet som det största hindret 

för deras egen och andra sjuksköterskors prestation vid återupplivning. 
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HLR-utbildning leder till ökat självförtroende hos sjuksköterskor inför en verklig HLR-

situation enligt Curran, Fleet och Greene (2012). De kunde visa att kunskap och 

självförtroende endast kvarstod under en begränsad tid om kunskaperna inte användes. 

Självförtroende kopplat till bättre prestation i HLR beskrevs även av Verplancke et al. 

(2008). I Verplancke et al.s studie tillfrågades 296 sjuksköterskor om deras 

självförtroende före HLR-träningen, och specialgjorda dockor kopplade till en dator 

användes för att bland annat visa antal inblåsningar per minut och kompressionsdjup. I 

studien framkom att ju kortare tid som hade gått sedan senast genomförda HLR-

utbildning, desto bättre självförtroende noterades, vilket i sin tur ledde till bättre utförande 

av inblåsningar och kompressioner. Andra hinder som ansågs ha betydelse var till 

exempel att för många personer var närvarande, att ljudnivån i rummet under HLR var för 

hög samt att kommunikationen mellan vårdpersonal var dålig (Hemming et al., 2003). 

Betydelsen av teamarbete i samband med HLR 
 
Ett fungerande teamarbete kan för sjuksköterskor leda till positiva erfarenheter av HLR. 

HLR-arbetet blir mer effektivt och sjuksköterskors stressupplevelse minskar därmed 

(Pups, Weyker & Rodgers, 1997). Ett upplevt bra samarbete och tillit till sina kollegors 

kunskap och erfarenhet har stor betydelse för sjuksköterskornas utövande av effektiv och 

god vård (Larsson & Engström, 2013; Curran et al., 2012). Brist på kommunikation i 

teamet påverkar HLR-arbetet negativt och därför är närvaron av en utsedd teamledare med 

goda och uppdaterade HLR-kunskaper viktig (Curran et al., 2012). 

 

Flera studier visar att stöd från kollegor är en viktig faktor efter återupplivning (Pups et 

al., 1997; Larsson & Engström, 2013) och kan påverka självförtroendet inför framtida 

situationer där HLR krävs (Curran et al., 2012). Utöver reflektioner kring tekniska 

moment kan även reflektioner kring upplevda känslor förbättra framtida prestationer 

(ibid).  Efter en återupplivningssituation kan ironisk humor inom teamet vara ett sätt att 

hantera känslor (Pups et al., 1997). 

Sjuksköterskors erfarenheter av anhörigas närvaro vid återupplivning 
 
Begreppet närstående definieras av Socialstyrelsen som ”en person som den enskilde 

anser sig ha en nära relation till” (Närstående, 2004).  En anhörig däremot är ”en person 

inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” (Anhörig, 2004). Eftersom dessa 
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begrepp är svåra att särskilja har vi som författare till uppsatsen valt att hålla oss till 

begreppet anhöriga.  

 

Enligt de etiska riktlinjerna för HLR bör anhöriga själva få välja om de önskar vara med 

vid HLR, under förutsättning att behandlingen inte påverkas negativt. Vidare påpekas i 

riktlinjerna att stöd ska ges till anhöriga som närvarat vid HLR. Vid behov ska 

vårdpersonal förmedla kontakter för ytterligare stöd och praktisk hjälp till anhöriga 

(Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-

lungräddning, u.å.). 

 

Flera studier undersöker hur närvaron av anhöriga påverkade sjuksköterskornas 

upplevelse av HLR (Al-Mutair, Plummer & Copnell, 2012; Hemming et al., 2003; 

McLaughlin, Melby & Coats, 2013). Om anhöriga väljer att vara närvarande, är det viktigt 

att avsätta personal som tar hand om dem (McLaughlin et al., 2013). Upplevd tidsbrist kan 

försvåra omhändertagandet av anhöriga i återupplivningssituationer (Larsson & Engström, 

2013). Så snart situationen tillåter kan det dock vara betydelsefullt att anhöriga får vara 

närvarande, dels för att informera dem om situationen, men också för att få en mer 

detaljerad bakgrundsinformation om patienten (ibid). I en studie av McLaughlin et al. 

(2013) ansåg över hälften av sjuksköterskorna att de saknar tillräckligt med kunskap om 

hur de ska kunna möta de anhörigas behov under pågående återupplivning. Samtidigt 

ansåg sjuksköterskorna att detta var en del av deras roll som sjuksköterska. Anhöriga får 

möjligheten att se att allt möjligt gjorts för patienten om de får närvara (McLaughlin et al., 

2013; Oman & Duran, 2010). Sjuksköterskor menar även att anhöriga kan vara av nytta 

för patienten genom att deras närvaro hjälper vårdpersonal att bibehålla respekt för 

patienten vilket är viktigt men som ofta glöms bort i återupplivningssituationer (Oman & 

Duran, 2010). Vidare påpekade sjuksköterskor att återupplivning kan vara en traumatisk 

upplevelse för anhöriga och att risken finns att de anhöriga skulle kunna ingripa i 

behandlingen (Al-Mutair et al., 2012).  
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Problemformulering 

Mycket är känt om sjuksköterskors erfarenheter av återupplivning och betydelsen av 

HLR-träning. En del information finns om vårdpersonals upplevelse av att anhöriga är 

närvarande vid återupplivning men mindre är känt om vad anhöriga och patienter har för 

syn på detsamma. För att undvika osäkerhet hos personal angående närvaro och 

omhändertagande av anhöriga vid situationer med återupplivning är det ur ett 

omvårdnadsperspektiv av intresse att belysa anhörigas och patienters upplevelser och 

erfarenheter.  

 

Syfte  

Att belysa närvaro av anhöriga vid återupplivning utifrån anhöriga och patienters 

perspektiv.  

 

Metod 

Design 
 

Denna studie är en så kallad litteraturöversikt, det vill säga en inventering och en 

sammanfattning av kunskapsläget inom ett specifikt område (Segesten 2012). En 

litteraturöversikt kan även visa på begränsningar i tidigare forskning inom ett ämne (ibid). 
 

Urval 
 

Kunskapsläget inventerades genom en bred litteratursökning efter vetenskapliga artiklar 

som undersöker eventuellt positiva och negativa faktorer kring anhörigas närvaro vid 

återupplivning. En dylik inventering av relevant litteratur, inkluderande böcker och 

vetenskapliga artiklar, kan liknas vid att tillägna sig ett helikopterperspektiv över det 

aktuella området (Friberg, 2012). Vidare preciserades syftet genom att bestämma ur vilket 

perspektiv anhörigas närvaro skulle belysas. Fokus lades på både anhörigas och 

patienternas perspektiv i detta arbete. I enlighet med rekommendationer om avgränsningar 

med avseende på tid, språk och dokumenttyp (Östlundh, 2012) inkluderades endast de 

vetenskapliga artiklar aktuella för studiens frågeställning med tillgängliga abstracts och 
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publicerade på engelska mellan åren 1998-2013. En litteraturöversikt kan enligt Friberg 

(2012) inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa vetenskapliga studier. Denna översikt 

innehåller artiklar av båda slag. Ur antal träffar på valda sökkombinationer, utvaldes de 

artiklar som hade en intressant titel för denna studies syfte. Därefter lästes abstractet. De 

artiklar som svarade på studiens syfte men enbart handlade om sjukvårdspersonalens 

perspektiv på anhörigas närvaro vid återupplivning, exkluderades efter den första 

granskningen, liksom artiklar som handlade om närvarande föräldrars upplevelse av HLR 

på deras barn. I ett första urval lästes artiklarna igenom av uppsatsförfattarna var för sig 

för att sedan gemensamt diskuteras huruvida de svarade till det syfte som skulle 

undersökas. De artiklar som inte svarade mot syftet exkluderades, medan deras referenser 

användes till manuell sökning, så som rekommenderas av Friberg (2012). I ett andra urval 

exkluderades artiklar som inte var peer-reviewed eller saknade ett etiskt resonemang 

(Willman, Stoltz & Bahtesevani, 2011). Totalt inkluderades tio studier i den slutliga 

dataanalysen, varav tre studier hade kvalitativ ansats, fem hade kvantitativ ansats och två 

hade en kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats.  

Datainsamlingsmetod 
 
Databaserna som användes i denna studie var PubMed, CINAHL with Full Text och 

MEDLINE, vilka är av betydelse för omvårdnadsvetenskaplig forskning (Polit & Beck, 

2014). Att använda sig av flera olika databaser rekommenderas eftersom detta leder till en 

bredare sökning inom ämnet (ibid). Dessutom användes Karolinska Institutets 

bibliotekskatalog för att hitta artiklar i fulltextversion. I artikelsökningen användes 

följande MeSH termer: cardiac arrest, cardio pulmonary resuscitation, nurse, family och 

patient. Dessa sökord kombinerades med den Booleska söktermen AND (Willman et al., 

2011). Vidare användes trunkeringsfunktion för att undvika att olika böjningsformer av 

samma ord skulle exkluderas. För sökkombinationerna, se sökmatrisen nedan (Tabell 1). 

Vid dessa databassökningar hittades nio artiklar som svarade mot studiens syfte. 

Dessutom kompletterades databassökning med en manuell sökning, vilket även 

rekommenderas av Willman et al. I databasen PubMed användes i det här fallet 

sökfunktionen related articles. Med hjälp av denna sökmetod hittades ytterligare en 

relevant artikel. I de fall då en och samma artikel påträffades vid olika sökningar 

inkluderades den enbart vid en sökning. 
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Tabell 1: Sökmatris av sökkombinationer och urvalsprocessen av artiklar. 
  
Databas / 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

Begränsningar: publiceringsår 1998-2013, Engelska, tillgänglig abstract. 
CPR AND nurs* AND 
relatives 

12 6 2 - 

CPR AND nurs* AND 
family 

80 10 4 Artikel 7 

CINAHL with 
Full Text & 
MEDLINE  
2013-11-11 

Cardiac arrest AND nurs* 
AND relatives 

9 2 - - 

Family AND presence AND 
resuscitation AND patient 

176 12 8 Artikel 1, 
2, 3, 5 

2013-11-19 

Family witnessed AND 
resuscitation  

47 6 -  

CPR AND nurs* AND 
relatives 

159 16 3 Artikel 6 

CPR AND nurs* AND 
family 

149 6 - - 

PubMed 
2013-11-11 

Cardiac arrest AND nurs* 
AND relatives 

72 4 1 - 

Family AND presence AND 
resuscitation AND patient 

177 4 3 Artikel 
10 

2013-11-19 

Family witnessed AND 
resuscitation  

98 14 4 Artikel 8 
+ 9 

Manuell 
sökning 
2013-11-19 

   5 Artikel 4  

 Totalt  80 30 10 

Dataanalys 
 
De utvalda vetenskapliga studiernas kvalitet och resultat granskades med hjälp av två 

olika granskningsmallar: kvalitetsgranskningsmall av studier med kvalitativ ansats från 

SBU (2013) och modifierad kvalitetsbedömningsprotokoll av studier med kvantitativ 

metod (Willman et al., 2011; se bilaga 1). Med hjälp av dessa mallar kunde olika delar av 

studierna granskas, såsom syfte, metod, analys och resultat (ibid). Varje ja-svar i dessa 

mallar ger en poäng, övriga svar ger noll poäng. Mallen för studier med kvalitativ ansats 

kan ge maximalt 21 poäng, medan mallen för studier med kvantitativ ansats kan ge 

maximalt 14 poäng. Totalsumman för respektive studie räknas sedan om till procent 

(Willman, Stoltz & Bahtesevani, 2006). En kvalitetsgradering gjordes med följande 

procentindelning: 80-100% = hög kvalitet; 70-79% = medelhög kvalitet; 60-69% = låg 

kvalitet (ibid). Av de utvalda artiklarna bedömdes åtta vara av hög kvalitet, en av 

medelhög kvalitet och en artikel av låg kvalitet. Samtliga artiklar presenterades i en 

artikelmatris (se bilaga 2). 
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Dataanalysen utfördes enligt Fribergs (2012) analysmodell i tre steg. I första steget lästes 

de utvalda artiklarna var för sig för att sedan tillsammans sammanfatta varje studie och 

skapa en helhetsbild över studierna. I andra steget undersöktes likheter och skillnader i 

syfte, metod, analys och resultat noggrant genom att färglägga med överstrykningspennor. 

De utvalda artiklarna och dess likheter och skillnader presenterades i en översiktstabell (se 

artikelmatris, bilaga 2). I tredje steget sammanställdes därefter artiklarnas resultat. 

Kvalitativa och kvantitativa resultat kan inte presenteras på samma sätt enligt Friberg 

(2012). Kvalitativa artiklar har fokus på ord och kvantitativa artiklar på siffror (ibid). 

Resultatet delades därför upp i kvalitativa och kvantitativa data. En översikt skapades 

genom att sammanställa resultatet i de olika studierna för att sedan kategorisera dem. 

Detta resulterade i två huvudkategorier och fem underkategorier som visas i 

översiktstabell 2 för resultat från studier med kvalitativ design och i översiktstabell 3 för 

resultat från studier med kvantitativ design. Resultat i studier med kombinerad kvalitativ 

och kvantitativ design delades upp i kvalitativ data respektive kvantitativ data och 

förekom i båda tabellerna. 

Etiska aspekter 
 
En litteraturöversikt ska enligt Polit och Beck (2014) ge läsarna en objektiv och 

välorganiserad översikt av aktuella kunskaper inom ett valt område eller ett specifikt 

ämne. Eftersom texterna var på engelska har vi som uppsatsförfattare varit noggranna i vår 

översättning från engelska till svenska för att inte förvränga det vetenskapliga arbete vi 

har refererat till (Kjellström, 2012). Några grundläggande etiska frågor inom forskning 

handlar om deltagarnas frivillighet, integritet, anonymitet och konfidentialitet (Bryman, 

2011). Inom svensk forskning gäller utöver informationskravet och samtyckeskravet, även 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Hänsyn har tagits till dessa frågor genom att 

enbart välja ut studier som var godkända av en etisk kommitté eller att det har förts ett 

etiskt resonemang. Dessutom har stor vikt lagts vid korrekt referenshantering för att 

tydligt visa vilka källor som använts (ibid). 

 

Resultat 

Sammanställningen av alla resultat som svarar mot denna uppsats syfte att belysa närvaro 

av anhöriga vid återupplivning utifrån anhöriga och patienters perspektiv har grupperats 

och presenteras under två huvudkategorier: Anhörigas åsikter om sin närvaro och 
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Patienternas inställning om anhörigas närvaro. Följande fem underkategorier framkom: 

Anhörigas inställning till valmöjligheter, anledningar att närvara, anledningar att inte 

närvara, patienternas positiva inställning till anhörigas närvaro och patienternas 

negativa inställning till anhörigas närvaro. Dessa huvud- och underkategorier och hur de 

förekommer i de utvalda artiklarna redovisas i tabell 2 och 3. 

 
Tabell 2: Resultatöversikt av kvalitativa data om anhörigas och patienternas inställning till 
anhörigas närvaro under återupplivning. 
 

 Anhöriga Patienter 

Huvudkategorier Anhörigas åsikter om sin närvaro Patienternas inställning 
till anhörigas närvaro 

    Underkategori 
 
Artikel 

Inställning till 
valmöjligheter 

Anledningar 
att närvara 

Anledningar 
att inte 
närvara 

Positiv 
inställning 

Negativ 
inställning 

2. Duran  
    et al. (2007) X X  X  
3. Eichhorn 
    et al. (2001)    X X 
6. Mcmahon 
    et al. (2008)    X X 
7. Meyers  
    et al (2004) X X X   
10. Weslien  
    et al. (2006) X X X   

 
Tabell 3: Resultatöversikt av kvantitativ data om anhörigas och patienternas inställning till 
anhörigas närvaro under återupplivning. 
 

 Anhöriga Patienter 

Huvudkategorier Anhörigas åsikter om sin närvaro Patienternas inställning 
till anhörigas närvaro 

    Underkategori 
 
Artikel 

Inställning till 
valmöjligheter 

Anledningar  
att närvara 

Anledningar 
att inte 
närvara 

Positiv 
inställning 

Negativ 
inställning 

1. Benjamin  
    et al. (2004)    X X 
2. Duran  
    et al. (2007) X   X  
4. Grice  
    et al. (2003) 
 

 X X X X 

5. Jabre et al. 
    (2013)  X X    
7. Meyers  
    et al. (2004) X X X   
8. Mortelmans 
    et al. (2010)  X  X X 
9. Robinson  
    et al. (1998)  X    
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Anhörigas inställning till närvaro vid återupplivning 
 

Anhörigas inställning till valmöjligheter 
 

”The experience he is going through, we are going through together.”  

(Meyers et al., 2004, s. 68) 

 
Anhörigas inställning till valmöjligheten att närvara vid återupplivning tas upp i flera 

studier (Duran, Oman, Abel, Koziel, & Szymanski, 2007; Jabre et al., 2013; Meyers et al., 

2004; Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2006). I en del studier upplevde anhöriga 

att det var deras rätt att välja om de ville vara närvarande under återupplivning (Duran et 

al., 2007; Meyers et al., 2004). Vidare påpekar Meyers et al. (2004) i sin intervjustudie att 

anhöriga även såg det som deras skyldighet att vara närvarande. I studien av Duran et al. 

(2007) där 19 anhöriga bevittnade HLR, menade majoriteten att närvaro hade hjälpt dem 

att få en bättre förståelse för situationen och alla utom en anhörig påpekade att de skulle 

göra det igen om en liknande situation skulle uppkomma. Detta poängterar även Meyers et 

al. (2004), där nästan alla intervjuade anhöriga ansåg att det var deras rätt att närvara och 

att de skulle göra om det. I en studie av Weslien et al. (2006) framkom det att även om 

anhöriga ville ha valmöjligheten att närvara, var detta inte samma som att välja att vara 

närvarande. Några familjemedlemmar var övertygade om att vårdpersonal skulle ha tagit 

hänsyn till deras önskan att vara med. Andra anhöriga ville inte vara med och ville inte 

heller tillfrågas (ibid).  

 

Anhöriga tog hänsyn till om patienterna önskade deras närvaro (Weslien et al., 2006). 

Genom att dra egna slutsatser av sina livserfarenheter och personliga krav, valde de 

anhöriga att närvara. Skillnader i anhörigas åsikter speglades i hur förhållandet mellan 

patient och anhöriga såg ut, vilken kunskap anhöriga hade om HLR samt förmågan att 

hantera påfrestande situationer. De familjer som bevittnade återupplivning, som refererats 

i Weslien et al., tog för givet att deras närvaro var tillåten av patienten och vårdpersonal. 

Dessa anhöriga ansåg även att detta hade varit ett bra beslut. I en studie av Jabre et al. 

(2013) som undersökte närvaro av anhöriga vid återupplivning prehospitalt, visade det sig 

att en större del av anhöriga som inte närvarade ångrade sig jämfört med de som var 

närvarande.  
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Anhörigas anledningar att närvara vid återupplivning 
 

”Sometimes they forget to speak in layman´s terms. It helped me to see exactly 

what they were doing.” (Meyers et al., 2004, s. 67) 

 
Närvaro vid återupplivning gav anhöriga en bättre förståelse för patientens tillstånd 

(Duran et al, 2007; Grice, Picton & Deakin, 2003; Meyers et al., 2004, Weslien et al., 

2006). Duran et al. (2007) fann att anhöriga själva trodde att de skulle kunna hantera 

känslor som uppkom om de var med. I studien av Meyers et al. (2004) ville samtliga 

anhöriga vara närvarande och det framkom att nästan alla anhöriga ansåg att deras närvaro 

hjälpte dem att bättre förstå allvaret i patientens tillstånd. Vidare menade en del anhöriga 

att närvaro kunde öka deras kunskap kring patientens tillstånd genom att både visuellt och 

verbalt få en förståelse för händelseförloppet. De uppfattade också att deras närvaro hade 

en positiv effekt för patienten, även om denne inte var vid medvetande.  

 

Ytterligare en anledning att närvara enligt Meyers et al. (2004) var att anhörigas närvaro 

gav tröst och skydd till patienten. Detta tas även upp i studien av Weslien et al. (2006). I 

båda studierna beskrev anhöriga att om de närvarade kunde de bidra med 

bakgrundsinformation om patienten till vårdpersonal, samt ge information till övriga 

familjmedlemmar. Meyers et al. (2004) påpekar att anhörigas närvaro skapade en 

samhörighet med patienten. Weslien et al. (2006) tar upp liknande aspekter där 

samhörighet kunde motverka patientens upplevelse av ensamhet. Detta tas även upp i 

enkätstudien av Grice et al. (2003) där hälften av de anhöriga angav att de önskade 

närvara vid återupplivning för att fungera som stöd så att patienten inte skulle känna sig 

ensam. Därtill angav anhöriga att de genom sin närvaro kunde se att allt som var möjligt 

hade gjorts för patienten, samt att delta i beslutet om att avsluta HLR (ibid). Meyers et al. 

(2004) påpekar att de anhöriga upplevde att deras närvaro fungerade som en påminnelse 

för vårdpersonalen om människan bakom patienten. Närvaro vid återupplivning ansågs 

vidare underlätta anhörigas behov av att kunna säga adjö och komma till ett avslut efter ett 

gemensamt liv (ibid).  

 

Ett annat skäl som angavs var att sorgarbetet underlättades om anhöriga fick närvara 

(Robinson, Mackenzie-Ross, Campbell Hewson, Egleston & Prevost, 1998; Jabre et al., 

2013). I en prospektiv enkätstudie av Mortelmans et al. (2010) uttryckte en mayoritet av 

de anhöriga en önskan om att få stanna hos deras nära och kära vid en eventuell 
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återupplivning. Hälften av dem betonade också att de inte trodde detta skulle bli alltför 

traumatiskt. Robinson et al. (2013) undersökte eventuella skillnader i psykologiska 

effekter hos anhöriga som bevittnat respektive inte bevittnat återupplivning. Endast en 

marginell skillnad kunde påvisas. Ingen av de anhöriga som bevittnat återupplivning hade 

tvingats lämna rummet på grund av att det var för plågsamt. Författarna kunde däremot 

vid uppföljning tre månader senare påvisa en skillnad där anhöriga som bevittnat 

återupplivning uppvisade en lägre nivå av ångest, depression, påträngande föreställningar, 

posttraumatiskt undvikande beteende eller sorg, jämfört med de som inte bevittnat 

återupplivning. Liknande resultat lades fram av Jabre et al. (2013), där anhöriga som inte 

bevittnat återupplivning uppvisade ökad frekvens av posttraumatiska symtom som oro, 

ångest och depression jämfört med de som bevittnat händelseförloppet.  

 

Anhörigas anledningar att inte närvara vid återupplivning 
 

”After all, no one (of the staff) had time for me. So it (not to be present) was quite 

good. There is no time for a sad family member.” (Weslien et al., 2006, s. 70) 

 

I studierna av Meyers et al. (2004) och Wesliens et al. (2006) uttryckte anhöriga att det var 

viktigt att deras närvaro inte skulle påverka återupplivningsprocessen, och därigenom 

kunna utgöra en skada för patienten. Meyers et al. (2004) framhöll även att det var 

vårdpersonalens uppgift att se om en anhörig kan hantera situationen på ett lugnt och 

kontrollerat sätt. Weslien et al. (2006) kom fram till att det var underförstått att de 

anhörigas närvaro skulle vara alltför påfrestande. Anhöriga ville inte riskera att bevittna 

ineffektiv återupplivning och behöva ifrågasätta den vård som gavs. De uttryckte stress 

och rädsla för att inte kunna hantera situationen och att ha hemska minnen kvar av detta 

(ibid). Även i studien av Grice et al. (2003) ville över hälften av de 55 anhöriga inte vara 

närvarande. Den vanligaste anledningen var att det skulle vara en alltför påfrestande 

situation. Mindre än en femtedel av de anhöriga påpekade att deras närvaro kunde störa 

återupplivningsprocessen. Endast ett fåtal av de tillfrågade anhöriga som inte närvarade i 

studien av Meyers et al. (2004) angav att de var oroliga över för att inte kunna hantera 

situationen.  

 



 14 

Patienternas inställning till anhörigas närvaro vid återupplivning 

Patienternas positiva inställning till anhörigas närvaro vid återupplivning 
 

”Most people that do medical (care) for a living sometimes remove themselves 

(emotionally) from the actual (emergency situation) … (unless) there are family 

members there to remind them that I am not just a broken bone and I am not just a 

car wreck, that I am a person, that it is me. I think the family lets them know this 

without really saying anything.” (Eichhorn et al., 2001, s. 52) 

 

Patienternas positiva inställning till anhörigas närvaro vid återupplivning präglas av att 

anhöriga fungerar som ett stöd för dem (Benjamin, Holger & Carr, 2004; Duran et al., 

2007; Eichhorn et al., 2001; Grice et al., 2003; Mcmahon-Parkes, Moule, Benger & 

Albarran, 2009, Mortelmans et al., 2010). Eichhorn et al. (2001) menar att ur ett 

patientperspektiv underlättar anhörigas närvaro situationen för vårdpersonal att se 

patienten som en enskild individ. Patienterna resonerade även kring att de skulle få en 

bättre och mer omsorgsfull vård om deras anhöriga var närvarande. De talade också om att 

de kom varandra närmare, dels under själva händelsen men även efteråt. Patienterna var 

övertygade om att familjer har ett naturligt behov av att vara tillsammans och hade en 

uppfattning om att deras anhöriga hjälpte dem att ta sig igenom krisen. Därför ansåg alla 

patienter att det var deras rätt att anhöriga närvarade (ibid). Även patienter som 

intervjuades i studien av Duran et al. (2007) ansåg att det var deras rätt att ha anhöriga 

närvarande då detta skulle kunna ha en lugnande effekt och att möjligheten skulle erbjudas 

de anhöriga. I studien av Benjamin et al. (2004) ansåg var tredje patient att det skulle vara 

en fördel att ha anhöriga med under återupplivning. De som talade för anhörigas närvaro 

relaterade detta till upplevt stöd från anhöriga, vilket också majoriteten av patienterna i 

studien av Mortelmans et al. (2010) bekräftade. 

 

Eichhorn et al. (2001) kom fram till att det finns ett samband mellan att patienter känner 

sig mer säkra och mindre rädda och anhörigas närvaro. Ingen av patienterna i studien 

beskrev att de känt obehag av att ha en anhörig närvarande. Dessutom ansåg alla patienter 

att de kände sig älskade, stöttade och mindre ensamma av att de anhöriga närvarade i 

deras svåra situation. Detta åstadkoms genom att närvarande anhöriga aktivt deltog genom 

kramar, handhållande och lyssnande på patienternas rädslor. Betydelsen av dessa åtgärder 

framhålls även av Mcmahon-Parkes et al. (2009). De visade att anhörigas närvaro kunde 
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inspirera patienten att kämpa för överlevnad. Vidare påpekade patienterna i samma studie 

att närvarande anhöriga skulle kunna reducera sin ångest och oro angående eventuella 

misstankar eller missförstånd som skulle kunna uppstå.  

 

Eichhorn et al. (2001) och Mcmahon-Parkes et al. (2009) angav att patienterna även 

beskrev anhöriga som sina advokater. Detta genom att de anhöriga kunde inse patientens 

behov och förmedla denna information vidare till vårdpersonal då patienterna själva inte 

kunde göra detta. De trodde att närvarande anhöriga delade deras börda av behovet av att 

förstå och även tog ansvar för att tolka och förklara informationen för dem.  

 

Var tredje patient i studien av Grice et al. (2003) ville ha en anhörig närvarande under 

återupplivning då deras närvaro skulle fungera som ett stöd och att det skulle möjliggöra 

för de anhöriga att se att allt hade gjorts. Några patienter påpekade att det skulle vara 

mindre traumatisk för de anhöriga att närvara än att försöka föreställa sig det som hade 

hänt i ett senare skede (ibid). Detta ansåg även patienterna i studien av Macmahon-Parkes 

et al.(2009). De påpekade även att anhörigas närvaro var värdefull för dem, då de anhöriga 

kunde förklara vad som hade hänt, eftersom de själva kanske inte skulle vara vid 

medvetande. De intervjuade patienterna menade även att det kunde underlätta anhörigas 

sorgarbete. Andra patienter angav att de föredrog att inte vara ensamma om 

återupplivningen skulle misslyckas. De medgav att även om tystnadsplikten bröts, svarade 

de flesta att de ändå inte hade några hemligheter för sina anhöriga. Vidare påpekade även 

patienterna i studien av Benjamin et al. (2004) att de anhöriga skulle kunna beskriva 

behov eller ge bakgrundsinformation till vårdpersonal, och att det kanske skulle vara sista 

gången de sågs. Dock ansåg över hälften av patienterna att de i så fall önskade att en viss 

familjemedlem skulle närvara, såsom maka/make, föräldrar eller deras barn. Det visade 

sig även att de respondenter som var positiva till anhörigas närvaro var yngre (18-49 år) 

(ibid).  
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Patienternas negativa inställning till anhörigas närvaro vid återupplivning 
 

”It would add to an already distressing time. They would have enough to cope 

with.” (Mcmahon-Parkes et al., 2009, s. 225) 

 
Patienternas negativa inställning till anhörigas närvaro vid återupplivning präglas av 

föreställningen att detta skulle kunna vara en alltför traumatisk upplevelse för deras 

anhöriga (Benjamin et al., 2004; Eichhorn et al., 2001; Grice et al., 2003; Mcmahon-

Parkes et al., 2009; Mortelmans et al., 2010). Enligt Eichhorn et al. (2001) ansåg 

patienterna att även om anhörigas närvaro gav både anhöriga och patienter en tröst, kunde 

detta också vara en påfrestande upplevelse för de anhöriga. En patient utryckte det som att 

det skulle utsätta hans fru för en plågsam upplevelse (ibid). Detta kom även fram i studien 

av Grice et al. (2003) där 71 % av patienterna inte ville att anhöriga skulle närvara. Det 

viktigaste skälet till detta var att det skulle vara för plågsamt och smärtsamt för de 

anhöriga, vilket också poängterades av var tredje patient i studien av Mortelmans et al. 

(2010). Vidare beskrev en del patienter i studien av Grice et al. (2003) att om anhöriga 

bevittnade en återupplivning skulle detta kunna lämna ett hemskt minne av situationen, 

vilket också kom fram i studierna av Benjamin et al. (2004) och Mcmahon-Parkes et al. 

(2009). 

 

Andra skäl som angavs till att anhöriga inte borde vara närvarande var att de anhöriga 

skulle kunna vara i vägen (Benjamin et al., 2004; Eichhorn et al., 2001; Grice et al., 2003).  

Vidare beskriver Mcmahon-Parkes et al. (2009) att patienter uttryckte att det kunde vara 

olämpligt för anhöriga att närvara eftersom den plötsliga kollapsen av en nära anhörig 

skulle kunna utlösa en familjekris, vilket skulle kunna ge konsekvenser för familjens 

förmåga att fungera rationellt. En patient i studien beskrev en uppkommen 

intressekonflikt, då patienten räddades till livet för den anhöriges skull och inte för sin 

egen.  
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att belysa vad litteraturen beskriver om anhörigas närvaro 

vid återupplivning utifrån anhöriga och patienters perspektiv. En del anhöriga upplevde att 

det var deras rätt att få välja om de vill vara med eller inte, medan andra inte hade detta 

önskemål. Olika positiva aspekter på att få närvara togs upp av anhöriga och patienter, så 

som: att öka kunskap om patientens tillstånd, att kunna informera vårdpersonal och andra 

anhöriga, att skapa familjsamhörighet och minska patientens upplevda ensamhet, att 

fungera som en påminnelse för personalen om att se människan bakom patienten, och att 

få ta avsked av den avlidne efter återupplivningsförsök. Negativa aspekter på att närvara 

som togs upp av anhöriga och patienter kunde vara: att anhöriga skulle utgöra ett hinder, 

att närvaro kunde vara en påfrestande upplevelse, och att närvaro kunde lämna ett hemskt 

sista minne.  

 

Metoddiskussion  

 

Denna studie är en litteraturöversikt i vilken kunskapsläget inventerats genom en bred 

sökning efter vetenskapliga artiklar (Segesten, 2012). Som uppsatsförfattare är vi 

medvetna om att en inneboende svaghet med denna metod är att vi i vår analys av 

resultaten är begränsade till de resultat som presenterats i respektive originalartikel. Detta 

kan öka risken för feltolkning (Friberg, 2012). En annan svaghet kan vara att vi inte har 

engelska som modersmål och detta faktum kan öka risken för feltolkning av texterna. För 

att minska denna risk har vi varit noggranna vid översättning genom att använda 

språklexikon och sinsemellan diskutera olika ordval.  

 

I början av litteratursökningen begränsades urvalet av artiklar till att vara publicerade 

under åren 2003-2013. Denna sökning visade sig vara för smal och varför den utökades 

till tidsintervallet 1998-2013, vilket gav ett bredare urval i de artiklar som svarade till 

studiens syfte. Vidare används flera databaser som är aktuella inom omvårdnadsforskning 

för en bredare sökning (Axelsson, 2013).  

 

I Polit och Beck (2014) beskrivs olika argument till att välja studier med kvalitativ och 

kvantitativ design i en litteraturstudie. De menar att kvantitativa data kan styrka 

kvalitativa resultat, och att data från studier med kvalitativ design kan förklara kvantitativa 
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resultat. Whittemore och Knafl (2005) menar även att den integrerande litteraturstudien 

kan förstärka den holistiska förståelsen kring ett ämne. Att använda både kvalitativa och 

kvantitativa data kan minska snedvridningar och misstag och kan därför spela en större 

roll i evidensbaserad vård (ibid). En styrka med denna litteraturöversikt är att resultat 

tagits med från såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Dock menar Friberg (2012) att 

det är svårt att jämföra kvalitativa värdeomdömen med kvantitativa data, då kvalitativa 

värde fokuserar på ord och kvantitativa data uppmärksammar numeriska värden (ibid). I 

denna uppsats har därför de kvantitativa respektive kvalitativa resultaten presenterats i två 

separata tabeller för att sedan redovisas tillsammans i löpande text. 

 

En styrka med denna litteraturöversikt är att anhörigas närvaro vid återupplivning har 

belysts ur tre olika perspektiv, nämligen: sjuksköterskornas inställning till anhörigas 

närvaro, de anhörigas inställning till sin egen närvaro, samt slutligen patienternas 

inställning till de anhörigas närvaro.  

 

De refererade studierna har genomförts i olika länder och kulturer, men mestadels härrör 

studierna från USA och England, där sjukhus och akutmottagningar är uppbyggda och 

organiserade på olika sätt, liksom även personalens utbildning. Det blir därför sannolikt 

svårt att hävda att resultaten i denna litteraturöversikt är överförbara till andra kulturer. Då 

endast en svensk studie (Weslien et al., 2006) har inkluderats i denna översikt kan det 

därför också vara svårt att generalisera resultatet. Vi som uppsatsförfattarna anser att våra 

resultat ändå kan ge en uppfattning hur anhöriga ser på närvaro vid återupplivning av en 

familjmedlem i Sverige. Detta eftersom den svenska studien kom fram till liknande 

resultat som de övriga studierna. 

 

Av tio studier genomfördes åtta på akutmottagningar, en studie på en 

intensivvårdsavdelning (Grice et al., 2003) och i en ytterligare studie intervjuades 

anhöriga kring deras närvaro vid återupplivning prehospitalt (Jabre et al., 2013). De två 

sistnämnda studierna visar liknande resultat som de studier vilka genomfördes på 

akutmottagningar. Anhörigas upplevelser kan därför inte anses skilja sig åt utifrån var de 

anhöriga närvarar vid återupplivning.  

 

Samtliga artiklar, förutom en, har välbeskrivna metoddelar. I artikeln av Grice et al. 

(2003) saknas uppgifter om dataanalysmetod. Artikeln inkluderades ändå då den studerat 



 19 

anhörigas närvaro utifrån patienternas och de anhörigas perspektiv och ansågs därför vara 

relevant för syftet med denna litteraturöversikt. Dessutom förde Grice et al. (2003) ett 

etiskt resonemang kring urval av deltagare och studien var godkänd av etisk kommitté 

vilket värderades positivt tills urvalsdiskussionen. 

 

Genom studiehandledning och opponering från studiekamrater i uppsatsens olika faser kan 

dess pålitlighet och trovärdighet förbättras (Henricson & Wallengren, 2012). Detta kan 

hjälpa till att säkerställa att dataanalysen är grundad på data och inte påverkats av 

uppsatsförfattarnas förförståelse. Slutligen nämner Henricson (2012) att även tid är en 

faktor som kan påverka kvaliteten på en litteraturöversikt. Att skriva denna uppsats på tio 

veckor, samt att resultat av endast tio artiklar har tagits med i denna litteraturöversikt kan 

ha påverkat resultatens generaliserbarhet. 

 

Resultatdiskussion  
 

Valmöjlighet till att närvara vid återupplivning av en familjemedlem är ett genomgående 

tema i de utvalda artiklarna (Duran et al, 2007; Jabre et al., 2013; Meyers et al., 2004; 

Weslien et al., 2006). Denna litteraturöversikt visar att det finns övervägande positiva 

aspekter för anhöriga att närvara, men det som kan upplevas positivt för vissa kan för 

andra vara negativt. Ur anhörigas perspektiv är det värdefullt att få en stödperson vid 

återupplivning för att få en bättre förståelse för situationen menar Meyers et al. (2004). I 

denna studie av Meyers et al. ansåg nästan alla av de anhöriga att deras närvaro hjälpte 

såväl dem själva som patienten. Denna positiva inställning till närvaro vid återupplivning 

kan ha påverkats av att alla intervjuade anhöriga hade en sjuksköterska eller präst som 

stödperson i rummet. Denna hypotes styrks även av en studie av Holzhauser, Finucane 

och De Vries (2006) där alla anhöriga som närvarade hade en stödperson med sig i 

återupplivningsrummet. Majoriteten av de anhöriga angav att de fick adekvat stöd under 

återupplivningsprocessen och då även en bättre förståelse för situationen. De etiska 

riktlinjer för HLR är tydliga kring anhörigas närvaro om att vårdpersonal ska ge stöd till 

anhöriga som bevittnar återupplivning (Svenska läkaresällskapet, u.å.).  

 

I denna litteraturöversikt framkom att anhöriga får en bättre förståelse för 

händelseförloppet om de får vara närvarande. Detta är något som påpekades av anhöriga i 

flera studier (Duran et al, 2007; Grice et al., 2003; Meyers et al., 2004; Weslien et al., 
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2006) vilket samstämmer med vad som framkom i intervjustudier med patienter (Eichhorn 

et al., 2001; Duran at al., 2007; Grice et al., 2003; Mcmahon-Parkes et al., 2009; 

Mortelmans et al., 2010). Även tidigare forskningsresultat har visat på att sjuksköterskor 

anser att närvaro av anhöriga är fördelaktigt, då anhöriga kunde se att allt som var möjligt 

hade gjorts för patienten (McLaughling et al., 2013; Oman & Duran, 2010). Detta styrks 

likaså av Hung och Pang (2011) som poängterar att ju mer information anhöriga fick, 

desto bättre kunde de förstå situationen och patientens tillstånd. Dessutom, påpekar Hung 

och Pang, kunde brist på information leda till att anhöriga kände sig mer oroliga.  

 

En ytterligare anledning att ur anhörigas perspektiv vara närvarande var att kunna ge tröst 

och skydd till patienten (Meyers et al., 2004; Weslien et al., 2006; Grice et al., 2003). 

Detta synsätt återkommer i samtliga studier där patienter tillfrågats om anhörigas närvaro 

(Benjamin et al., 2004; Duran et al., 2007; Eichhorn et al., 2001; Grice et al., 2003; 

Mcmahon-Parkes et al., 2009; Mortelmans et al., 2010). Genom anhörigas närvaro 

minskade patienternas rädsla och obehag (Eichhorn et al., 2001; Meyers et al., 2004). Ur 

såväl anhöriga som patienters perspektiv, underlättade de anhörigas närvaro för 

personalen att se människan bakom patienten (ibid). Detta bekräftas av tidigare forskning 

som visar att ur vårdpersonals perspektiv kan anhörigas närvaro hjälpa vårdpersonal att 

upprätthålla patientens personliga integritet, något som annars riskerar att åsidosättas i 

påfrestande situationer som till exempel återupplivning (Oman & Duran, 2010).  

 

I de studier där patienter tillfrågades återkom inställningen att situationen kunde upplevas 

plågsam för anhöriga (Mortelmans et al., 2010; Grice et al., 2003). Ur anhörigas 

perspektiv är den vanligaste anledningen att inte närvara att situationen kan komma att 

upplevas alltför påfrestande (Grice et al., 2003). I motsats till detta ansåg var tredje 

anhörig som tillfrågades av Mortelmans et al. (2010) att närvaro vid återupplivning inte 

skulle vara en alltför traumatisk upplevelse. Detta återkommer också i studien av 

Robinson et al. (1998) där ingen av de anhöriga som bevittnat återupplivning upplevt 

situationen som traumatisk. I en jämförelsestudie med 50 anhöriga där hälften närvarade 

vid återupplivning visade det sig att de anhöriga som närvarat hade lägre nivåer av ångest 

och oro än jämförelsegruppen (Pasquale, Pasquale, Baga, Eid, & Leske, 2010).  

 

I resultatet framkom att en del patienter uttalade en oro om att anhöriga skulle kunna 

ingripa och därmed utgöra ett hinder under återupplivningsprocessen (Benjamin et al., 
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2004; Eichhorn et al., 2001; Grice et al., 2003). Även några anhöriga som inte hade 

bevittnat återupplivning i studien av Grice et al. (2003) uttryckte en oro över att deras 

närvaro kunde störa återupplivningsprocessen vilket även kan påvisas i tidigare forskning 

där sjukvårdspersonal uttryckte en viss oro för att anhöriga ska ingripa och störa under en 

återupplivning (Al-Mutair et al., 2012). Ur perspektivet av närvarande anhöriga har det 

inte hittats någon bekräftelse för denna oro i de utvalda studierna. Däremot har anhöriga 

som närvarat varit rädda för att råka komma i vägen för vårdpersonal (Meyers et al., 2004; 

Weslien et al., 2006). I en studie av Hanson och Strawser (1992) undersöktes bland annat 

hur de anhöriga påverkades av återupplivningsprocessen. Under de nio år som denna 

studie pågick rapporterades inga fall där anhöriga hade ingripit under en återupplivning.  

 

Enligt Hälso-sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska all vård bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Är patienten oförmögen att ta emot information ska 

istället anhöriga informeras (ibid). Då sjuksköterskan ska värna om patientens integritet 

(Socialstyrelsen, 2005), skulle en aspekt till anhörigas närvaro vid återupplivning kunna 

vara att denna äventyras. I studien av Macmahon-Parkes et al. (2009) föredrog patienterna 

att de anhöriga skulle vara närvarande även om detta skulle bryta mot tystnadsplikten, då 

de ändå inte ansåg sig ha några hemligheter för sina familjemedlemmar. Detta stöds även 

av en studie av Albarran, Moule, Benger, McMahon-Parkes, och Lockyer (2009), där 21 

patienter som överlevt återupplivning intervjuades om anhörigas närvaro. Endast ett fåtal 

ansåg risken att avslöja konfidentiell information som ett problem. De flesta patienter 

bedömde att det tvärtom kunde hjälpa deras anhöriga att bättre förstå situationen.  

 

 

Slutsats 

 
Att som anhörig få möjlighet att närvara vid återupplivning av en familjemedlem kan vara 

en värdefull upplevelse. Det är viktigt för de anhöriga att se att allt som kunnat göras har 

gjorts, för att på så sätt bättre kunna hantera och förstå situationen. Anhörigas närvaro kan 

också ha en positiv inverkan på patienten, där anhöriga kan fungera som ett stöd i en 

situation som annars kan upplevas som skrämmande och obehaglig. Att ha en stödperson 

endast avsedd att ta hand om de närvarande anhöriga är en viktig faktor, då denne kan 

tydliggöra information kring de olika medicinska åtgärder som förekommer. För att skapa 
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förutsättningar för detta behöver tydliga riktlinjer och handlingsplaner införas och 

förankras hos all vårdpersonal. 

 

Klinisk betydelse 

 
Då mycket talar för anhörigas närvaro vid återupplivning, är det nödvändigt att 

vårdpersonal är väl förberedda för att kunna möta de anhörigas behov. För att kunna 

stödja de anhöriga i sådana lägen behövs lätt tillgängliga handlingsplaner och etablerade 

riktlinjer. Genom att vid utbildning i HLR för vårdpersonal även utbilda om hur anhöriga 

kan stödjas vid närvaro i en akut situation, kan ökad kunskap och förståelse förbereda 

personal att vara bättre rustade och känna större säkerhet i dessa situationer.  

 

Förslag till vidare forskning 

 
Stöd till närvarande anhöriga vid återupplivning anses vara värdefullt av både anhöriga 

och patienter. Detta finns även med i de etiska riktlinjerna kring HLR. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur det ser ut i dagsläget, om det finns resurser att avsätta en 

personal för närvarande anhöriga. Vidare skulle det vara av betydelse att reflektera över 

vilka strategier det finns för att möta de anhörigas behov under återupplivning av en 

familjmedlem. Detta med åtanke på hur deras sorgebearbetning kan underlättas om de får 

adekvat information och omvårdnad redan under själva händelsen. Vidare skulle det vara 

intressant att undersöka hur situationen upplevs av anhöriga om teamet består av 

”bystanders” som inte har utbildning med ett omvårdnadsperspektiv.  
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Bilaga 1: 
 
Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod.  
(enligt Willman, Stoltz & Bahtesevani, 2011)  
 
Beskrivning av studien 
 
Forskningsmetod   ! RCT    ! CCT (ej randomiserad) 
    ! multicenter, antal center ………………. 
    !    Kontrollgrupp/er ………………………. 
 
Patientkarakteristika   Antal ………………………………. 
    Ålder ……………………………… 
    Man/Kvinna ………………………. 
 
Kriterier för inkludering/exkludering 
Adekvat inkludering/exklusion    ! Ja  !   Nej 
 
Evtl. Intervention ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Finns ett tydligt formulerad problem/syfte  ! Ja   !    Nej  
 
Urvalsförfarandet beskrivet?    ! Ja   !    Nej  
Representativt urval?     ! Ja   ! Nej  
Målgruppen beskriven?     ! Ja   ! Nej  
 
Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven?    ! Ja    !    Nej  
Bortfallsorsak beskriven?    ! Ja  !    Nej 
 
Adekvat statistisk metod?    ! Ja  !    Nej 
 
Etiskt resonemang?     ! Ja  !    Nej 
 
Hur tillförlitligt är resultatet?   
Är instrumenten valida?    ! Ja  !    Nej 
Är instrumenten reliabla?    ! Ja  !    Nej 
Är frågeformulären beskriven?   ! Ja  ! Nej   
 
Är resultatet generaliserbart?    ! Ja  !   Nej 
Diskuteras studiens svagheter?    ! Ja  ! Nej 
 
Huvudfynden………………………………………………………………………… 
Sammanfattande bedömning av kvalitet (Ja-svar = 1 poäng, oklar/Nej-svar = 0 poäng): 
 
! Hög (12-14p) ! Medel (10-11p) ! Låg (9p) 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Granskarens signatur: ………………………. 
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B
ilaga 2: A

rtikelm
atris 

 N
r 

Författare 
T

idskrift 
L

and 
Å

r  

T
itel 

Syfte 
M

etod 
D

atainsam
ling 

U
rval 

D
ataanalys 

R
esultat 

V
eten-

skaplig 
kvalitet 

1 
B

enjam
in, M

., 
H

olger, J., &
 

C
arr, M

.  
 A

cadem
ic 

Em
ergency 

M
edicine 

 U
SA

 
 2004 

Personal preferences 
regarding fam

ily m
em

ber 
presence during 
resuscitation. 

A
tt fastställa patienters 

valm
öjligheter 

angående 
fam

iljem
edlem

m
ars 

närvaro under deras 
egen återupplivning. 

M
etod: K

vantitativ 
 D

atainsam
ling: Enkät m

ed öppna 
frågor 
 U

rval: 200 patienter. 
 D

ataanalys:  
Statistisk analys (Fisher´s exact 
test, t-test) 

D
e flesta respondenterna var 

positivt inställda till 
anhörigas närvaro vid 
återupplivning (n= 144; 
72%

). 22%
 ville inte att 

anhöriga skulle närvara. 
D

e som
 var positiva till 

närvaro var yngre. A
v de 

anhöriga som
 ville ha 

anhöriga närvarande m
enade 

56%
 att detta i så fall skulle 

vara en specifik 
fam

iljm
edlem

. 
 

H
ög 

 

2 
D

uran, C
., 

O
m

an, K
., A

bel, 
J., K

oziel, V
., &

 
Szym

anski, D
.  

 A
m

erican Journal 
O

f C
ritical C

are. 
 U

SA
 

 2007 

A
ttitudes tow

ard and 
beliefs about fam

ily 
presence: A

 survey of 
healthcare providers, 
patients' fam

ilies, and 
patients.  
 

A
tt beskriva och 

jäm
föra attityder och 

föreställningar till 
anhörigas närvaro, 
såväl som

 
vårdpersonal och 
anhöriga m

en även ur 
patienternas 
perspektiv, oavsett 
tidigare erfarenhet 
m

ed anhörigas 
närvaro. 
  

M
etod: K

vantitativ och kvalitativ.  
 D

atainsam
ling: Enkät m

ed öppna 
frågor. 
 U

rval: 72 anhöriga och 62 
patienter. 
 D

ataanalys: Statistisk analys och 
innehållsanalys.  

K
valitativ data: A

nhöriga 
anser att det är deras rätt att 
närvara, och de vill själva 
välja om

 de ska vara m
ed 

eller inte. Ä
ven patienter 

anser att det är deras rätt att 
ha en anhörig m

ed sig. 
A

nhörigas närvaro gynnar 
både de anhöriga och 
patienterna. 
K

vantitativ data: A
v 19 

anhöriga som
 närvarade 

m
enade 89%

 att närvaro 
hjälpte dem

. A
v dessa 19 sa 

97,5%
 att de skulle göra det 

igen.  

H
ög  

 



 
2 

3 
E

ichhorn et al.  
 The A

m
erican 

Journal O
f 

N
ursing,  

 U
SA

 
 2001 

Fam
ily presence during 

invasive procedures and 
resuscitation: H

earing the 
voice of the patient. 
 

A
tt beskriva hur 

patienter upplevt 
anhörigas närvaro vid 
invasiva procedurer 
och H

LR
.  

M
etod: K

valitativ. 
 D

atainsam
ling: Intervju.  

 U
rval: 9 patienter.  

 D
ataanalys: K

onstant jäm
förelse 

teknik. 

Patienterna beskrev både 
positiva och negativa 
effekter av att ha anhöriga 
närvarande. D

e ansåg att 
fördelarna var fler och att 
detta övervägde andra 
eventuella problem

. 

H
ög 

4 
G

rice, A
., Picton, 

P., &
 D

eakin, C
. 

 B
ritish Journal O

f 
A

naesthesia 
 U

K
 

 2003 

Study exam
ining attitudes 

of staff, patients and 
relatives to w

itnessed 
resuscitation in adult 
intensive care units.  
 

A
tt undersöka 

vårdpersonalens 
åsikter kring anhörigas 
närvaro vid H

LR
 på en 

intensivvårds-
avdelning, sam

t 
patienters och deras 
anhörigas attityder 
kring bevittnad åter-
upplivning före elektiv 
kirurisk operation som

 
kräver fortsatt vård på 
IV

A
.  

 

M
etod: K

vantitativ.  
 D

atainsam
ling: Enkät. 

 U
rval: 55 patienter, och 55 

anhöriga.  
 D

ataanalys: Ingen näm
nd. 

A
v 55 anhöriga ville 47%

 
vara närvarande för att se att 
allt m

öjligt gjordes, vara ett 
stöd, sam

t att de inte ville att 
patienten är ensam

. 53 %
 

ville inte närvara pga att det 
skulle vara för plågsam

t 
(33%

), och att det skulle 
kunna störa återupplivnings-
processen (16%

). 71%
 

(n=39) av patienter ville inte 
ha en anhöriga m

ed pga. det 
skulle vara för plågsam

t 
(55%

), kunde utgöra ett 
hinder (9%

).  

Låg 

5 
Jabre et al.  
 The N

ew
 England 

Journal O
f 

M
edicine. 

 Frankrike 
 2013 

Fam
ily presence during 

cardio-pulm
onary 

resuscitation.  
 

A
tt undersöka 

huruvida närvaro vid 
H

LR
 kan m

inska 
sannolikheten för post-
traum

atiskt stress 
sym

tom
 i anhöriga. 

M
etod: K

vantitativ.  
 D

atainsam
ling: 

C
luster-random

iserad, 
kontrollerad studie m

ed 
strukturerad telefonintervju 3m

ån 
efter återupplivning.  
 U

rval: 475 anhöriga (233 i 
experientgruppen, 242 i 
kontrollgruppen). 
 D

ataanalys: Statistisk analys 

PTSD
-sym

tom
 uppkom

 
oftare bland anhöriga som

 
inte bevittnade H

LR
. 

12 %
 av de som

 inte 
bevittnade H

LR
 ångrade att 

de var inte m
ed, m

en bara  
3 %

 av de som
 var m

ed 
ångrade att de bevittnade 
H

LR
. 

H
ög  



 
3 

(student t-test, w
ilcoxon-test, 

Fischer´s exact test). 
6 

M
cm

ahon-
Parkes, K

., 
M

oule, P., 
B

enger, J. &
 

A
lbarran, J.  

 International 
Journal O

f 
N

ursing Studies 
 U

K
 

 2009 

The view
s and 

preferences of 
resuscitated and non-
resuscitated patients 
tow

ards fam
ily-w

itnessed 
resuscitation: A

 
qualitative study. 
 

A
tt undersöka åsikter 

och valm
öjligheter, 

bland patienter som
 

genom
gått 

återupplivning och de 
som

 inkom
m

it som
 

akuta fall, och 
huruvida 
fam

iljem
edlem

m
ar ska 

vara närvarande vid en 
återupplivning. 

M
etod: K

valitativ. 
 D

atainsam
ling: Intervjuer. 

 U
rval: 62 patienter, varav 21 

genom
gått återupplivning och 41 

inkom
m

it som
 akuta fall.  

 D
ataanalys: Innehållsanalys. 

 

H
uvudorsaken var att de 

anhöriga skulle få en korrekt 
bild av de livräddande 
åtgärderna på deras nära och 
kära. En ökad förståelse för 
patientens tillstånd skulle 
kunna göra det lättare att 
kom

m
a till rätta m

ed en 
verklighet av död och ett 
eventuellt avslut. 

H
ög 

 

7 
M

eyers et al. 
  Topics In 
Em

ergency 
M

edicine,  
 U

SA
 

 2004 

Fam
ily presence during 

invasive procedures and 
resuscitation: The 
experience of fam

ily 
m

em
bers, nurses, and 

physicians. 
 

A
tt undersöka 

attityder, fördelar och 
problem

 hos 
vårdgivare och 
anhöriga kring 
anhörigas närvaro vid 
H

LR
 och invasiva 

behandlingar. Sam
t att 

identifiera 
dem

ografiska faktorer 
av deltagarna som

 kan 
förklara skillnader i 
deras uppfattningar. 

M
etod: K

valitativ &
 K

vantitativ. 
 D

atainsam
ling: Intervjuer m

ed 
anhöriga. 
 U

rval: 39 anhöriga.  
  D

ataanalys: Statistisk analys 
(Fisher´s exact och chi-square 
test) &

 innehållsanalys. 

K
valitativ data: A

nhöriga 
ansåg att det var deras rätt 
och skyldighet att vara 
närvarande. A

nhöriga ansåg 
sin närvaro som

 en aktiv del 
i patientbem

ötandet och att 
det är viktig att de inte utgör 
ett hinder för vårdpersonal. 
K

vantitativ data: 97,5%
 

ansåg att det är deras rätt att 
närvara. 95%

 ansåg att deras 
närvaro hjälpte dem

 att 
förstå hur allvarlig 
situationen var och att ”allt” 
gjorts. 8%

 var oroliga att de 
inte kunde hantera 
situationen. 

H
ög 

8 
M

ortelm
ans et al.  

 European Journal 
O

f Em
ergency 

M
edicine 

Patients' and relatives' 
view

 on w
itnessed 

resuscitation in the 
em

ergency departm
ent: a 

prospective study. 

A
tt undersöka 

patienter och deras 
anhöriga om

 deras 
inställning till att 
anhöriga bevittnar en 

M
etod: K

vantitativ. 
 D

atainsam
ling: Enkät. 

 U
rval: 150 patienter, sam

t deras 

M
ajoriteten av både 

patienter (72%
) och anhöriga 

(75%
) föredrog att vara 

närvarande. 49%
 av anhöriga 

m
enade att närvaro skulle 

H
ög 



 
4 

 B
elgien 

 2010 

återupplivning.  
närm

aste anhörig.  
 D

ataanalys: Statistisk analys (chi-
square test). 
 

inte vara för traum
atisk. 31%

 
av patienter trodde att skulle 
vara för traum

atisk för de 
anhöriga.  

9 
R

obinson, S., 
M

ackenzie-R
oss, 

S., C
am

pbell 
H

ew
son, G

., 
E

gleston, C
. &

 
Prevost, A

.  
 Lancet.  
 U

K
 

 1998 

Psychological effect of 
w

itnessed resuscitation 
on bereaved relatives 

A
tt undersöka om

 
anhöriga ville vara 
närvarande vid H

LR
 

av en fam
iljem

edlem
 

och huruvida bevittnad 
H

LR
 hade negativa 

psykologiska effekter 
på sörjande anhöriga. 

M
etod: K

vantitativ. 
 D

atainsam
ling: Enkät. 

 U
rval: R

andom
iserad 

kontrollerad, 18 anhöriga (8 i 
experim

entgrupp och10 i 
kontrollgrupp). 
 D

ataanalys: Statistisk analys 
(M

ann-W
hitney-W

ilcoxon test). 

Inga negativa psykologiska 
effekter rapporterades i den 
bevittnade H

LR
 gruppen. 

Ingen anhörig ångrade att ha 
varit m

ed vid H
LR

. A
tt vara 

närvarande hjälpte till i 
sorgearbete. A

nhöriga som
 

bevittnade H
LR

 visade lägre 
nivå av ångest, depression, 
påträngande föreställningar, 
posttraum

atiskt undvikande 
beteende eller sorg 
3m

ånader efter. 

M
edel  

 

10 
W

eslien, M
., 

N
ilstun, T

., 
L

undqvist, A
. &

 
Fridlund, B

.  
 European Journal 
O

f C
ardiovascular 

N
ursing  

 Sverige 
 2006  
 

N
arratives about 

resuscitation -Fam
ily 

m
em

bers differ about 
presence.  
 

A
tt belysa anhörigas 

erfarenheter och 
åsikter vid närvaro i 
ett återupplivningsrum

 
där deras närstående 
genom

gått H
LR

. 

M
etod: K

valitativ. 
 D

atainsam
ling: Sem

i-
strukturerade intervjuer. 
 U

rval: 17 anhöriga. 
 D

ataanalys: Innehållsanalys. 

A
nhöriga upplevde en oro av 

att vara i vägen för 
vårdpersonal och störa 
återupplivningsarbetet.  
A

nhöriga ansåg att hänsyn 
skulle tas till om

 patienten 
själv skulle ha önskat deras 
närvaro under H

LR
.  

A
nhöriga såg deras närvaro 

som
 en hjälp för både 

vårdpersonal och patienter.  
O

lika uppfattningar fanns 
bland de anhöriga om

 de 
skulle bli tillfrågade om

 att 
närvara.  
 

H
ög 

  


