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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Den årliga incidensen av hjärtstopp i Sverige beräknas till omkring 15 000. För 
varje minut som går minskar chansen till överlevnad vid ett hjärtstopp med 10%. 
Sjuksköterskans uppgifter är att påbörja och utföra hjärt- och lungräddning (HLR), informera 
anhöriga om situationen, ge stöd och svara på frågor. 
 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av anhörigas närvaro i samband 
med hjärt- och lungräddning.   
 
Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Studien är baserad på systematiska och 
manuella sökningar. I resultatet sammanställdes 10 utvalda vetenskapliga artiklar genom en 
innehållsanalys.  
 
Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde anhörigas närvaro i form av fördelar 
och risker som påverkade arbetssituationen. De upplevde att deras arbete med patienten 
bekräftades genom uppskattning och tacksamhet från anhöriga. Vid anhörigas närvaro fick de 
anhöriga chans att delge viktig information till sjuksköterskorna i form av personliga 
önskemål beträffande patienten vilket i sin tur kunde påverka omvårdnaden till mer 
individanpassad. Omvårdnaden beskrevs även kunna påverkas negativt då anhöriga kunde 
lägga sig i mer än de förmår och orsaka skada. Sjuksköterskor beskrev en känsla av att bli 
iakttagen som kunde orsaka ökad stress och press.  
 
Slutsats: Anhörigas närvaro vid HLR beskrevs av sjuksköterskor påverka arbetssituationen 
och omvårdnaden.  
 
Nyckelord: anhöriga, hjärt- och lungräddning, sjuksköterska och upplevelse.  
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1. Inledning  
Den årliga incidensen av hjärtstopp i Sverige beräknas till omkring 15 000, varav ungefär 5 
000 av tillbuden sker på sjukhus (Wikström, 2012). Det som beskrevs avgörande för chansen 
till överlevnad var tiden till påbörjad behandling med hjärt- och lungräddning (HLR). För 
varje minut som går minskar chansen till överlevnad med 10% (Svenska rådet för hjärt-
lungräddning, 2017). Sjuksköterskan har viktiga uppgifter i samband med hjärtstopp i form av 
att påbörja och utföra behandling med HLR. Utöver behandling med HLR tillhör det 
sjuksköterskans arbetsuppgifter att informera anhöriga om situationen, ge stöd och svara på 
frågor för att underlätta för anhöriga och se till deras behov av omvårdnad (Larsson & 
Engström, 2013). 
 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av anhörigas närvaro vid HLR valdes som ämne till 
litteraturstudien då det fanns en önskan att skapa djupare förståelse. Författarna har inte några 
tidigare erfarenheter av anhörigas närvaro vid HLR men ett intresse för akutsjukvården.  

2. Bakgrund       
2.1 Hjärtstopp 
Hjärtat är en muskel vars uppgift är att pumpa ut syrerikt blod till kroppens alla celler. Vid ett 
hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga vilket resulterar i att kroppen inte får tillräckligt med 
syre. Hjärtstopp kan bero på rubbningar i hjärtrytmen där ventrikelflimmer är vanligast och 
kan liknas med ett elektriskt kaos i hjärtats kammare. Hjärtstopp kan även bero på att hjärtats 
elektriska aktivitet helt upphör vilket i medicinska termer benämns asystoli (Svenska rådet för 
hjärt-lungräddning, 2017). Då hjärtats båda kammare börjar flimra istället för att pumpa 
upphör personens blodtryck och puls, personen blir då medvetslös efter ca 10–15 sekunder 
och andningen upphör. Det är därmed livsavgörande att snabbt påbörja behandling 
(Wikström, 2012). Marijon och kollegors (2016) studie visade på varningssignaler som 
förekommit hos ungefär 50% av inträffade hjärtstopp. De mest framträdande symtomen var 
bröstsmärta, andnöd, svimningskänsla eller svimning. Deltagarna hade upplevt minst ett av 
symtomen inom fyra veckor innan det inträffade hjärtstoppet. Varningssignalerna hade i 
många fall ignoreras.  
 
2.2 Hjärt- och lungräddning 
Varje år sker flera tusen plötsliga hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Vid ett hjärtstopp ska 
sjukvårdspersonalen omedelbart påbörja HLR. Genom bröstkompressioner och 
ventilationsstöd kan en begränsad cirkulation upprätthållas och därmed syresättning till vitala 
organ (Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2017). För att bryta det elektriska kaoset som 
kan vara orsaken till hjärtstopp krävs defibrillering. Defibrillering innebär en strömstöt över 
bröstkorgen och är den enda botande behandlingen för ventrikelflimmer (Wikström, 2012). 
 
Korrekt utförd HLR med kompressioner och ventilationsstöd motsvarar 25–35 procent av ett 
friskt hjärtats slagkraft. Kompressionstakt och djup är avgörande för kvaliteten på HLR och 
det är därför av stor vikt att personen som utför kompressioner byts ut med jämna mellanrum 
för att upprätthålla kvalitén. Vid utförandet av bröstkompressioner placeras händerna på 
bröstbenet för att sedan trycka ned bröstkorgen 5–6 cm i en takt på 100–120 tryck per minut. 
Personen som utför HLR trycker 30 gånger, därefter sker två inblåsningar. En inblåsning ska 
ta en sekund och ge en synlig höjning av bröstkorgen. Kompressioner och inblåsningar ska 
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hela tiden pågå förutom när defibrillering sker. Tiden till defibrillering är avgörande för 
personens överlevnad och ska helst ske inom tre minuter efter ett inträffat hjärtstopp 
(Wikström, 2012). Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2017) beskriver att målen för 
hjärtstoppsbehandling inom sjukvården är: 

• Larma inom en minut.  
• Starta hjärt- och lungräddning inom en minut. 
• Defibrillera inom tre minuter. 
• Följa upp all utförd hjärtstoppsbehandling. 

Vikten av att tidigt påbörja HLR betonas i Herlitz, Bång, Alsén & Aune (2002) artikel. 
Resultatet i studien visade att överlevnad efter hjärtstopp var dubbelt så stor där patienterna 
fick HLR inom en minut kontra efter en minut.  
 
Enligt Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-
lungräddning (2013) bör anhöriga få närvara under HLR om önskemål från den anhöriges 
sida finns. Under förutsättning att försöket till återupplivning inte påverkas negativt. 
Sjukvårdspersonalen kan fråga de anhöriga vad patienten önskat avseende HLR men i 
slutändan är det inte anhöriga som ansvarar för det slutliga ställningstagandet. Jermark och 
Rosen (2017) visade att familjens närvaro under återupplivningsförsök kunde ge fördelar i 
form av tröst till patienten/familjen. Familjen fick möjlighet att förespråka sin älskade, delge 
viktig information om händelsen, förmåga att förstå situationen och försäkra sig om att allt är 
gjort för att hjälpa personen. 
 
2.3 Beslut om ej hjärt- och lungräddning för inneliggande patienter  
En grundprincip vid hjärtstopp är att omgående påbörja HLR om det inte finns andra 
ställningstaganden dokumenterat att det inte ska utföras. Ett sådant ställningstagande benämns 
ej HLR och verkställs av en legitimerad läkare som är väl insatt i patientens situation. Ej HLR 
innebär ett beslut om att inte utföra HLR på en patient vid hjärtstopp och är individuellt 
baserad. Ett sådant beslut kan exempelvis motiveras av att patienten själv inte vill behandlas 
med HLR (Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för 
hjärt-lungräddning, 2013). Det är viktigt att se till hela patienten och bedöma om patienten är 
införstådd i sitt ställningstagande, vad det innebär och fått individuellt anpassad information i 
enlighet med patientlagen (SFS 2014:821, kap 3, 6 § & 7 §). 
 
Ej HLR kan motiveras av att patienten inte bedöms kunna upprätthålla spontan cirkulation 
och andning, eller att det inte är till fördel för patienten med HLR även om det finns viss 
möjlighet till uppkomst av spontan cirkulation och andning. Det bedöms av ansvarig läkare 
(Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt-
lungräddning, 2013). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande 
behandling (SOSFS 2011:7) ska tillämpas vid HLR för att säkra och trygga vården av en 
patient med livshotande tillstånd.  
 
2.4 Etiska konflikter i samband med hjärt- och lungräddning  
Etiska konflikter inom sjukvården är något alla sjuksköterskor kommer bemöta under sin 
karriär oavsett vårdsammanhang, det av anledningen att en vårdrelation uppstår. 
Vårdrelationen har en central roll inom sjukvården och skapar utrymme för patienten att 
etablera förtroende till vården och sjuksköterskan men det ger även utrymme för etiska 
konflikter. Konflikterna kan uppkomma av olika faktorer. En faktor som etiska konflikter 
inom sjukvården visat sig grunda i är hur omvårdnaden sker kring patienten. Olika åsikter och 
tankar kan förekomma hos såväl anhöriga, patient och sjuksköterska. Exempelvis i situationer 
där genomförande av HLR är ett alternativ eller inte (Sandman & Nordmark, 2006).  

 



 3  
 

 

 
Larsson och Engström (2013) beskrev att sjuksköterskor ibland ansåg det svårt att avgöra hur 
länge HLR skall pågå för att vara etiskt korrekt för patienten. Sjuksköterskor placerades i 
situationer där de tänkte på huruvida det var rättvist att starta återupplivningsförsök och vilket 
liv patienten skulle få efter återupplivning. Sjuksköterskornas erfarenheter var att de många 
gånger tillhandahållit behandling med HLR i situationer där de vet att patienten inte går att 
återuppliva och att det upplevdes som inte etiskt korrekt. Omvårdnad i sådana situationer 
upplevdes som mycket svårt hos sjuksköterskor och var ständigt utmanande.   
 
2.5 Omvårdnadsteori 
Joyce Travelbee (1971) har utvecklat en omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer. 
Mellanmänskliga relationer bör möta både patientens och närståendes behov och 
sjuksköterskans mål i omvårdnaden. Det är något som medvetet skapas av sjuksköterskan och 
bygger på ett ömsesidigt förlopp. För att uppnå mellanmänsklig relation måste sjuksköterska, 
patienten och anhöriga ta hjälp av varandra, men det är sjuksköterskans ansvar att skapa och 
utforma relationen. Mellanmänskliga relationer innebär framförallt upplevelser i mötet mellan 
sjuksköterska och vårdtagare (ibid). Upplevelser som formas av olika förhållningssätt, 
exempelvis känslor, uppfattningar, agerade eller tankesätt. Varje individ uppfattar och agerar 
olika därav vikten av att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt och ser hela individen som 
unik. Fokus i den mellanmänskliga relationen är att patient och anhöriga blir besvarade utefter 
deras omvårdnadsbehov. Det ligger inom sjuksköterskans ansvarsområde att kunna besvara 
patienters och anhörigas behov (ibid). Om omvårdnadsbehoven blir bemötta av 
sjuksköterskan på ett gott sätt kan det hjälpa individen att hantera upplevelsen av ett 
sjukdomsförlopp eller lidande. I praktiken innebär det att sjuksköterskan under HLR kan 
påverka anhörigas upplevelser genom att bemöta deras omvårdnadsbehov. För att uppnå en 
mellanmänsklig relation behöver ett antal interaktions-faser behöver genomgås. Faserna 
innefattar första mötet, framväxt av identitet, upplevelse av empati och sympati och ömsesidig 
förståelse och kontakt (ibid).  
 
Travelbee (1971) understryker även kommunikationen som en viktig del för att skapa en 
mellanmänsklig relation och för att kunna genomföra omvårdnadsåtgärder. Både verbal och 
icke-verbal kommunikation förekommer för att överföra tankar och känslor. Det betyder att 
sjuksköterskan ska kunna använda språket i muntlig och skriftlig form för att överföra och ta 
emot information. Det är även av stor vikt att förstå och kunna tolka ansiktsuttryck, skrik, 
gråt, kroppsspråk, beröring m.m. för att ta in information. Kommunikation tillsammans med 
interaktion gör det möjligt för sjuksköterskan att uppnå god omvårdnad. Det är viktigt att 
sjuksköterskan bortser från egna tankar och är medveten om att alla upplevelser är unika och 
personliga. Lidande hos en individ upplevs olika och kan ge olika reaktioner (ibid).  

3. Problemformulering  
Den årliga incidensen av hjärtstopp i Sverige beräknas till flera tusen människor, varav en 
tredjedel sker på sjukhus. Avgörande för chansen till överlevnad hos patienten med hjärtstopp 
är tiden till påbörjad behandling med HLR. Sjuksköterskan har en viktig roll i det arbetet och 
hjärtstopp är ett tillstånd som kan uppkomma under den yrkesverksamma karriären. På 
sjukhuset möter sjuksköterskan inte bara patienten, utan familj eller närstående till personen 
med hjärtstopp kan komma att finnas närvarande. Det är därför viktigt att uppmärksamma 
ämnet och göra sjuksköterskor medvetna om den potentiella händelsen. För att på så vis 
förbereda sjuksköterskan på hur en situation med hjärtstopp som involverar anhöriga kan 
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hanteras på bästa sätt. Det kan uppmana till egenreflektion och hur den enskilde 
sjuksköterskan ställer sig till anhörigas närvaro i en sådan akut situation.  

4. Syftesformulering 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av anhörigas närvaro i samband med hjärt- 
och lungräddning.  

5. Metod  
5.1 Studiens design  
En litteraturstudie med systematiska och manuella sökningar, studien baserades på tidigare 
publicerade vetenskapliga artiklar. För att besvara syftet användes en deskriptiv design 
(Kristensson, 2014).  
 
5.2 Sökstrategi  
Databaserna Cinahl plus with full text, MEDLINE och PsycINFO valdes ut för att söka fram 
relevanta vetenskapliga artiklar. Meningsbärande ord som valdes ut var: Sjuksköterska, 
anhöriga, upplevelse, närvaro och HLR. Orden översattes till engelska och samtliga söktes 
genom Svensk MeSH: “Cardiopulmonary, resuscitation”, “CPR”, “nurse” och “family”. 
“Presence” och “experience” söktes fram genom engelskt lexikon. Orden anpassades efter 
vilken databas som sökningen genomfördes i. Som sökstrategi användes systematiska 
sökningar med fritext och indexord i databaserna (Karlsson, 2012) samt manuell sökning 
genom att titta på referenslistor för att hitta nya artiklar (Kristensson, 2014). För att få fram 
trovärdiga artiklar användes begränsningarna “peer reviewed”, engelska språket och årtalen 
2008 - 2018 som anpassades efter vilka möjligheter som fanns i de olika databaserna.  
 
I det första steget söktes respektive sökord var för sig i indexord. ”Nurse” och ”family” 
söktes sedan som fritext för att få fram breda resultat. Nästa steg var att kombinera sökorden 
med booleska operatorerna AND och OR. Sök operanden AND innebär att sökorden kan 
kombineras med varandra för att nå fram till relevant material för litteraturstudien. OR 
används för att söka närliggande begrepp och för att få fram olika formuleringar av samma 
indexord och på så sätt bredda sökningarna. I sökningarna användes även trunkering med 
tecknet * på fritextsökningarna för att få fram olika variationer av ordets form (Karlsson, 
2012). Hur indexord, fritextsökning, booleska operatorerna och trunkering har kombinerats i 
databaserna beskrivs i Bilaga 1.  
 
5.3 Urval  
Urvalet innefattade tre olika steg och inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier 
för urvalet innefattade sjuksköterskor som utfört HLR i samband med närvaro av anhörig/ 
anhöriga till patienten som vid tillfället var över 18 år gammal. Exklusionskriterier var 
patientperspektivet eftersom fokus var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser, review 
artiklar och vård av barn.  
 
När sökningarna genomfördes startade urvalet för att få fram artiklar vilka besvarade syftet. 
Urvalsprocessen gick genom tre olika steg för att granska och bedöma artiklarna. Vid första 
steget av urvalsprocessen var fokus på att läsa artiklarnas titel för att jämföras med syftet, 
totalt lästes 487 titlar. De artiklar som innehöll fastställda exklusionskriterier uteslöts. Vid det 
andra steget av urvalet lästes abstract på 107 artiklar för att göra ytterligare en 
relevansbedömning och sortera bort irrelevanta artiklar som inte stämde överens med studiens 
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syfte. I det tredje steget lästes 13 artiklar i sin helhet av författarna var för sig, det för att välja 
ut vilka som var relevanta till resultatet. Där exkluderades fyra artiklar vilka inte uppfyllde 
inklusions- samt exklusionskriterierna. Ytterligare en artikel söktes fram via manuell sökning.   
 
5.4 Värdering  
För att göra en systematisk granskning användes Kristenssons (2014) granskningsmallar. 
Mallarna innehåller ett antal frågor som ställs gentemot de utvalda artiklarna. För att bedöma 
kvalitativa studier har Kristensson (2014) konstruerat en granskningsmall som ställer krav på 
syfte, metod, resultat och diskussion. Respektive artikel som valts ut till resultatdelen har 
granskats för att säkerställa trovärdigheten och kvalitén. Granskningen utfördes först av 
författarna var för sig och därefter bedömdes de gemensamt. En granskningsmall för 
kvantitativa studier beskrivs av Kristensson (2014) och ställer krav på syfte, metod och 
resultat men även urvalet och använda statistiska metoder i studien. Mallen har tillämpats vid 
granskning av den kvantitativa studien som inkluderats i litteraturstudien. Av de 10 artiklar 
som gick vidare genom urval tre inkluderades alla då de uppfyllde gransknings mallarnas 
krav.  
 
5.5 Dataanalys  
En innehållsanalys genomfördes av de utvalda artiklarna, vilket innebar att resultatet från de 
utvalda artiklarna sammanställdes till en helhet och presenteras överskådligt tillsammans 
istället för var för sig. I det första steget lästes de utvalda artiklarna i helhet enskilt av båda 
författarna. Meningsbärande enheter skapades utefter resultatet i varje enskild artikel och 
formades med utgångspunkt från sjuksköterskors upplevelser av anhörigas närvaro vid HLR. 
Skillnader och likheter diskuterades tillsammans för att komma vidare till det andra steget. I 
det andra steget identifierades olika kategorier eller teman som sammanfattar det resultat som 
fanns i de utvalda artiklarna. Två huvudkategorier och sex tillhörande subkategorier 
identifierades. Under respektive kategori sammanställdes resultatet (Kristensson, 2014). Hur 
analysförfarandet har genomförts presenteras i Tabell 1.  
 
Tabell 1 Översikt över den utförda analysprocessen 
Meningsbärande 
enheter  

Kondenserade 
meningsbärande 
enheter (översatta) 

Koder Kategori  

Their perceptions of CPR as 
a ‘violent’, ‘barbaric’ and 
‘brutal act’ appeared to 
provoke concern that lay 
people would be exposed to 
negative imagery that could 
have a lasting effect.  

HLR kan upplevas 
våldsamt, barbariskt 
och brutalt och 
framkalla oro och 
negativa bilder.  

Psykologiskt 
trauma 

Konsekvenser för 
anhöriga 

The nurses described relief 
in the ability of the family to 
witness and know that 
everything possible was 
done for their family 
member. Allowing families 
to witness the resuscitation 
provided a realistic picture 
of the situation involving 
their loved one. The nurses 
believed family member 
participation could be an 

Anhörigas närvaro 
gör att de får 
möjlighet att se att allt 
gjorts för att rädda 
patienten och får en 
realistisk bild av 
situationen. Anhöriga 
kan lättare gå vidare i 
sorgeprocessen.  

Acceptans Fördelar för anhöriga  
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important step in accepting 
the death of their loved one 
and moving toward the 
grieving process.   

   
5.6 Forskningsetiska överväganden  
Etiska överväganden är viktigt att ta hänsyn till inför en studie men även under 
genomförandet, det är då viktigt med kunskap kring vad forskningsetik innebär. 
Forskningsetik har fokus på att försvara och skydda människors rättigheter, att ha respekt för 
varje individ och se till att ingen skada, utnyttjande eller kränkning skett. I litteraturstudien 
har de vetenskapliga artiklarna granskats utifrån tre punkter. Punkterna innefattar att 
artiklarna behandlar betydelsefulla frågor, bra vetenskaplig kvalité och tar etiska aspekter i 
beaktande (Kjellström, 2012). Det finns olika lagstiftningar att ta hänsyn till gällande 
forskningsetik. En utav de är “Lag om etikprövning av forskning som avser människor” den 
har som syfte att “skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 
forskning” (SFS 2003: 460 1§). I litteraturstudien har hänsyn till lagen tagits i beaktande vid 
genomgång av de vetenskapliga artiklar som används i resultatet. Artiklarna har granskats 
objektivt utan att involvera egna åsikter och tankar. Alla utvalda artiklar har godkännande av 
etisk kommitté och har genomförts på ett etiskt korrekt sätt.     
  
Helsingforsdeklarationen är ett styrdokument specifikt inriktad mot forskning som sker på 
människor inom medicin. Styrdokumentet har fokus på att skydda deltagarnas integritet, 
självbestämmande, rätten till information och att risk för skada minimeras. Informerat 
samtycke ska finnas från deltagarna i studien. Personer som forskar inom medicin, vård och 
hälsa ska ta del av styrdokumentet och beakta det i forskningsprojektet (World Medical 
Association [WMA], 2017). I samtliga artiklar har Helsingforsdeklarationen beaktats. 
Deltagarna i respektive studie har lämnat informerat samtycke och informationen har 
hanterats på ett respektfullt sätt.  

6. Resultat 
Resultatet baseras på 10 vetenskapliga artiklar, varav nio kvalitativa och en kvantitativ 
tvärsnittsstudie. Studierna var utförda i Iran, Jordanien, Kanada, Storbritannien och USA. Två 
huvudkategorier med sex subkategorier presenteras i resultatet (se Tabell 2) Artiklarna är 
numrerade efter den ordning som presenteras i artikelmatrisen (se Bilaga 2). Kategorierna 
presenteras som sjuksköterskans upplevda fördelar och risker av anhörigas närvaro under 
HLR. 
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Tabell 2 Översikt över de vetenskapliga artiklarnas resultatinnehåll och litteraturstudiens huvud- och 
subkategorier.  

 

6.1 Sjuksköterskornas upplevda fördelar med anhörigas närvaro  
 
6.1.1 Fördelar för sjuksköterskan i vårdteamet 
Anhörigas närvaro upplevdes fördelaktigt av sjuksköterskorna då det fanns möjlighet att delge 
viktig information om patienten. Sjuksköterskorna fick på så vis tillgång till patientens 
bakgrundsinformation, medicinska behov och personliga önskningar som kunde vara 
avgörande för omvårdnaden (Walker, 2014). Anhöriga kunde i den situationen hjälpa till att ta 
beslut om HLR skulle utföras eller inte. Vilket var till fördel då sjuksköterskorna i några fall 
beskrev upplevelsen av att återupplivningsförsöken blev som en uppvisning för att bevisa att 
allting för patienten var gjort. Det gynnande inte längre patienten utan ökade istället lidandet 
(Knott & Kee, 2005). I situationer där anhöriga närvarat beskrev sjuksköterskorna att 
anhöriga sagt emot HLR, exempelvis på äldre personer med tidigare sjukdomshistoria och då 
låtit patienten få frid (Hassankhani, Zamanzade, Rahmani, Haririan & E. Porter, 2017a; 
McClement, Fallis, & Pereira, 2009; Miller & Stiles, 2009).  
 
Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att ha familjens bakgrund och kunskap i 
beaktande. En medicinskt kunnig familjemedlem hanterade ofta händelsen mer professionellt. 
I några fall var det till fördel för sjuksköterskorna att familjemedlemmen närvarade under 
återupplivningen för att observera vad som skedde. På så sätt kunde familjemedlemmen 
informera resten av familjen om händelseförloppet (Knott & Kee, 2005). En fördel som 
beskrevs av sjuksköterskorna då familjen närvarade var att de såg hela 
återupplivningsförsöket. Det minimerade klagomål genom att anhöriga såg att 
sjuksköterskorna gjort allt som varit möjligt för patienten (Bashayreh, Saifan, Batiha, 
Timmons & Nairn, 2015). Sjuksköterskor beskrev att de upplevde sig uppskattade av 
anhöriga om de anhöriga tillåtits närvara under HLR, de har erhållit kramar och brev från 
anhöriga som uttryckte tacksamhet för arbetet de utfört. Sjuksköterskor kände att deras hårda 

Huvudkategori Subkategorier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sjuksköterskornas 
upplevda fördelar 
med anhörigas 
närvaro 
 

Fördelar för 
sjuksköterskan i 
vårdteamet 

X X  X  X X X  X 

Fördelar för anhöriga  X  X X X X  X X 

Skapa en relation 
 

  X    X X   

Sjuksköterskornas 
upplevda risker 
med anhörigas 
närvaro 
 

Påverkan på 
arbetssituationen och 
omvårdnaden  

X X X X X X   X X 

Känslomässiga 
reaktioner 

X  X  X X X X   

Konsekvenser för 
anhöriga 

X X X X  X X X X X 
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arbete med patienten bekräftades av anhöriga för deras ansträngningar med att försöka rädda 
patienten (Miller & Stiles, 2009).  
 
Närvaro av anhöriga hjälpte sjuksköterskorna att se personen bakom patienten. Personen 
tillhörde någon, istället för att objektifiera så humaniserade sjuksköterskorna patienten. Det 
satte ett ansikte på personen (McClement et al., 2009). Enligt Walker (2014) beskrev 
sjuksköterskor att anhörigas närvaro kunde ge en lugnande effekt på atmosfären och en 
prestationshöjande effekt på sjuksköterskornas arbete. Det medverkade till att 
sjuksköterskorna ökade fokus på arbetet (Hassankhani et al., 2017a). Arbetet förbättrades 
enligt sjuksköterskorna då iakttagande av en annan person medverkar till en mer självkritisk 
och självmedvetenhet till sitt eget handlande (Monks & Flynn, 2014). Hassankhani et al. 
(2017a) menar att hur sjuksköterskorna hanterar återupplivningsförsöket är beroende av 
sjuksköterskornas självsäkerhet och erfarenhet sedan innan. En sjuksköterska som var erfaren 
upplevde mindre problem med anhörigas närvaro än sjuksköterskor som var nyexaminerade 
och utan erfarenhet inom området.  
 
6.1.2 Fördelar för anhöriga   
Sjuksköterskorna ansåg det önskvärt att anhöriga deltog under försök till återupplivning, 
istället för att tas iväg och lämnas ovetande. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga som 
deltagit tilläts vara till stöd för patienten, följa utvecklande händelser och förbereda sig på det 
värsta tänkbara. Sjuksköterskorna ansåg det gynnande för anhöriga att fysisk beröra, prata och 
ge emotionellt stöd åt patienten genom att närvara i den eventuellt sista stunden i sin älskades 
liv. Sjuksköterskorna beskrev att det resulterade i att anhöriga därmed fick chans att säga 
farväl (Lowry, 2012; McClement et al. 2009; Walker, 2014). Känslan av att patienten inte 
avled ensam beskrev sjuksköterskorna att de upplevdes underlättande för anhörigas 
sorgeprocess (Miller & Stiles, 2009). Närvaro ger en realistisk bild av vad som skett (Lowry, 
2012) och sjuksköterskor förklarar att det var en viktig del i att skapa acceptans hos anhöriga 
och främja arbetet för att gå vidare i livet (Knott & Kee, 2005; Miller & Stiles, 2009; Tudor, 
Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas, 2014). Cirka 30 % av sjuksköterskorna ansåg att 
deltagande under HLR skulle underlätta sorgeprocessen för familjemedlemmar (Tudor, et al, 
2014). Sjuksköterskor beskrev i vissa fall att anhöriga uppmanades delta under 
återupplivningsförsök för att underlätta förståelsen för situationen och lättare kunna fatta 
beslut. Familjens närvaro var särskilt viktig om återupplivningsförsöket var meningslöst. Det 
hjälpte anhöriga förstå situationen och på så vis släppa taget beskrev sjuksköterskor. Det var 
viktigt att observera hur kritiskt det såg ut för att uppfatta allvaret i situationen (Knott & Kee, 
2005; Miller & Stiles, 2009). Genom att närvara beskrev sjuksköterskorna att det inte 
efterlämnades några obesvarade frågor och anhöriga såg att sjuksköterskorna hade utfört allt 
de kunnat för att rädda patienten (Hassankhani et al., 2017a; McClement et al., 2009; Tudor, 
et al., 2014).  
 
6.1.3 Skapa en relation   
Anhörig närvaro beskrevs av sjuksköterskor som en positiv upplevelse, det skapade utrymme 
för anknytning mellan de två parterna trots ibland korta tidsperioder. Sjuksköterskor upplevde 
behov av att skapa anknytning för att känna uppskattning i arbetet de utfört för att försöka 
rädda patienten. Sjuksköterskor upplevde att de kunde göra skillnad under stressade och 
kritiska stunder för de anhöriga (Hassankhani et al., 2017b; Miller & Stiles, 2009). Att dela 
erfarenheter med anhöriga till patienten och skapa en anknytning bidrog till en mänsklig 
kontakt som resulterade i mer positiva erfarenheter enligt sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 
beskrev då anhöriga fick närvara var det inte lika ångestfyllt att tala med dem efter händelsen 
då de deltagit och haft möjlighet att fråga frågor under tiden. Sjuksköterskor beskrev att de 
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upplevde anhöriga som mer tacksamma mot vårdpersonalen då de fått närvara och följa 
återupplivningsförsöket, med anledningen av den mänskliga kontakt som skapats under en 
potentiell livsförändrande händelse. Sjuksköterskorna beskrev att arbetet inte endast handlade 
om det medicinska runt patienten, arbetet sjuksköterskan utför har mer fokus på empati och 
omsorg för en annan människa (Miller & Stiles, 2009).   
 
För att skapa en relation till anhöriga ansågs beröring som en viktig del för sjuksköterskorna. 
Det var också en källa till komfort. Under HLR-situationen tillät sjuksköterskor anhöriga att 
bilda en mänsklig anknytning, vilket benämns som terapeutisk beröring. Sjuksköterskorna 
använde sig utav terapeutisk beröring för att visa empati och för att stödja 
bindningsprocessen. Beröring kunde medföra trygghet, komfort och begränsa nöd hos 
anhöriga. Att skapa band ansågs av de flesta sjuksköterskor som en professionell 
copingstrategi. Genom att dela HLR-upplevelsen med anhöriga verkade det emotionella 
lindras och resulterade i en positiv omvårdnads upplevelse. (Monks & Flynn, 2014).  
 
6.2 Sjuksköterskornas upplevda risker med anhörigas närvaro  
 
6.2.1 Påverkan på arbetssituationen och omvårdnaden 
Det var sjuksköterskor som upplevde att anhörigas närvaro bidrog till ökad press och stress. 
Exponering av sig själv förmedlade en medvetenhet av att bevakas (Walker, 2014). HLR-
situationen blev ångestladdad hos sjuksköterskorna och resulterade i att bevittnat 
återupplivningsförsök av anhöriga upplevdes negativt. De negativa känslorna ansågs 
uppkomma av att sjuksköterskorna inte erhöll förtroende för sina egna färdigheter i en pressad 
situation. Att inte känna sig bekväm med sina färdigheter och att ha anhöriga som åskådare 
ledde till nervositet och oroligheter (McClement et al., 2009; Hassankhani et al., 2017b). 
Sjuksköterskor beskrev en oro över att göra misstag framför de anhöriga till patienten 
(Bashayreh et al., 2015). En sjuksköterska med dåligt självförtroende och ingen erfarenhet 
inom HLR beskrevs uppleva en sämre förmåga att arbeta under observation och upplevde 
därigenom mer problem med anhörigas närvaro (Hassankhani et al., 2017a).  
 
 Hassankhani et al. (2017b) beskrev en situation där den anhöriga var medicinsk kunnig vilket 
orsakade stress i personalgruppen och misstag uppstod men även situationer där anhöriga 
förbjudit personal att utföra HLR. Nyexaminerade sjuksköterskor som inte erhöll erfarenhet 
av HLR beskrev att de ville försäkra sig om sin egen kompetens innan de bjöd in familjen 
(McClement et al., 2009). Att bli iakttagen kunde ibland få sjuksköterskorna att känna sig 
obekväma. Återupplivningsförsöket kan misslyckas trots alla försök till återupplivning. 
Anhöriga kunde då tro att sjuksköterskorna gjort fel, bli desperata och börja lägga sig i (Knott 
& Kee, 2005). Anhöriga kan tro sjuksköterskorna skadar patienten istället för att hjälpa och 
lägga sig i behandlingen. Fokus ska vara att rädda patienten och inte på att ta hand om 
anhöriga på samma gång beskrev deltagande sjuksköterskor (Bashayreh et al., 2015; Tudor, et 
al., 2014).   
 
Sjuksköterskor upplevde att anhörigas närvaro var ett hinder som kunde störa arbetet kring 
patienten av den orsaken att deras känslomässiga reaktioner gjorde att sjuksköterskorna 
förlorade fokus. Cirka 60% av sjuksköterskorna ansåg att familjen skulle få panik om de 
närvarade under HLR (Tudor, et al., 2014). Hysteri och gråt beskrevs av sjuksköterskorna 
som exempel på distraherande faktorer (Hassankhani et al., 2017a; Walker, 2014). 
Sjuksköterskorna beskrev tillfällen då anhöriga varit i vägen i rummet då utrymmet många 
gånger var litet. Det var redan mycket människor inblandade och anhöriga upplevdes vara i 
vägen (Knott & Kee, 2005; Lowry, 2012; McClement et al., 2009; Tudor, et al., 2014). 
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Sjuksköterskor upplevde även en rädsla över att anhöriga som närvarade skulle lägga sig i 
omvårdnaden och försöka hjälpa patienten fysiskt då de inte förstod händelsen. Det var då 
stor risk att behandlingen påverkades negativt (Bashayreh et al., 2015).  
 
6.2.2 Känslomässiga reaktioner 
Sjuksköterskor beskrev en variation av olika beteenden hos anhöriga som närvarade. 
Gemensamt för de olika beteendena var att de involverade mycket starka känslor (Lowry, 
2012). Anhörigas närvaro under HLR speglade nöd och de känslomässiga effekterna 
påverkade sjuksköterskornas förtroende för sina yrkeskunskaper. Oförmåga om hur den 
emotionella situationen skulle hanteras beskrevs av sjuksköterskorna som en kamp för att 
upprätthålla yrkeskompetensen. Några sjuksköterskor beskrev den emotionella situationen 
som en ny erfarenhet, något som fick dem att känna sig gråtfärdiga. Det upplevdes som en 
fruktansvärd situation. I utmanande situationer ställer omgivningen krav på att sjuksköterskor 
ska kunna hantera svåra känslor genom att fokusera på den tekniska rollen. Närvaro av 
anhöriga under återupplivningsförsök ställer även krav på den humanistiska aspekten i 
omvårdnaden. Sjuksköterskorna upplevde det problematiskt att balansera de mänskliga och 
professionella aspekterna (Monks & Flynn, 2014). Inom de aspekterna ingår ett professionellt 
förhållningssätt inne i rummet mellan vårdgivarna. Sjuksköterskorna beskrev en oro över att 
vårdpersonalen skulle uttrycka sig olämpligt då de var mer eftergivna med sin professionella 
roll i utsatta situationer. Sjuksköterskorna beskrev att skämt eller skratt lättade på stämningen 
under HLR- situationen men att de upplevde att det kunde tolkas som något felaktigt och 
orsaka ilska hos anhöriga (Miller & Stiles, 2009). McClement et al. (2009) beskriver att 
humor ofta används under återupplivningssituationer för att kunna klara av det stressiga 
arbetet. Humorn blir en copingstrategi sjuksköterskorna använde sig utav för att hantera 
krisen. Copingstrategin kunde uppfattas fel och skada familjen vilket resulterade i att 
sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde använda sig utav den typen av hantering då 
anhöriga närvarade vid HLR (ibid).  
 
En stor oro hos sjuksköterskorna var att anhöriga skulle bli våldsamma mot personal. 
Reaktioner av sorg och förlust gör att aggressivitet kan yttras och bli riktad mot människor i 
samma rum. Sjuksköterskor beskrev situationer där anhöriga tappat fattningen och slagit 
sönder väggar och skrikit vilket orsakade en osäkerhet (Bashayreh et al., 2015; Miller & 
Stiles, 2009). De känslomässiga reaktionerna hade varit så allvarliga att sjuksköterskor 
mottagit slag från anhöriga som beskyllt sjuksköterskorna ansvariga över dödsfallet av 
patienten, men även situationer där anhörigas reaktioner varit att kasta sig över kroppen i 
panik och vägrat lämna (Hassankhani et al., 2017b).  
 
6.2.3 Konsekvenser för anhöriga  
Psykologiskt trauma hos de anhöriga var något sjuksköterskor upplevt och beskrev som 
oroande (Bashayreh et al., 2015; Knott & Kee, 2014; McClement, 2009; Tudor, et al., 2014; 
Walker, 2014). Vid utförandet av HLR beskrev sjuksköterskor att det ofta var högt tempo och 
mycket vårdpersonal runt patienten. Anhöriga med begränsad kunskap inom HLR och 
utförandet kunde ha svårigheter med att förstå vad som sker (Hassankhani et al., 2017b). 
Många människor har en bild av hur HLR-situationen kommer se ut, då det i dagens samhälle 
finns mer tillgång till information från internet. Det beskrev sjuksköterskor som problematiskt 
då verkligheten oftast inte motsvarade anhörigas bild (Tudor et al., 2014). HLR kunde då 
upplevas som våldsamt, till synes se brutalt ut och patienten blev helt exponerad och det 
kunde vara blodigt och rörigt. Det skapade negativa bilder och oro vilket sjuksköterskor 
beskrev kunde leda till personligt lidande för anhöriga (McClement, 2009; Miller & Stiles, 
2009; Tudor, et al., 2014; Walker, 2014). Sjuksköterskorna noterade att fysisk skada kunde 
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uppstå om de anhöriga deltog under HLR. Under defibrillering fanns det upplevelser och 
erfarenheter av att anhöriga oavsiktligt kommit i kontakt med patientens säng vilket medförde 
fara för den anhöriga. Lyckligtvis hann en sjuksköterska notera detta innan skada hann ske. 
Det upplevdes som en god lärdom för sjuksköterskorna (McClement, 2009).  
 
Sjuksköterskorna beskrev att de negativa konsekvenserna för anhöriga kunde undvikas om en 
sjukvårdspersonal utsågs till att se efter dem. Den utsedda personen ska finnas där för 
familjen, bedöma deras reaktioner och ta bort dem ifall de stör återupplivningen. 
Sjuksköterskorna beskrev att när patienten är i kris är även familjen i kris, det måste därav 
finnas en sjukvårdspersonal som ser efter dem och förklarar vad som händer. Familjen får på 
så vis stöttning och någon att ställa frågor till. Finns det ingen personal att tillägna familjen 
ansåg sjuksköterskorna att negativa konsekvenser kunde uppstå (Bashayreh et al., 2015; 
Hassankhani et al., 2017a; Knott & Kee, 2014; McClement, 2009; Monks & Flynn, 2014; 
Tudor et al., 2014; Walker, 2014).  

7. Resultatsammanfattning 
Sjuksköterskorna upplevde att anhörigas närvaro vid HLR bidrog till att arbetssituationen och 
omvårdnaden kring patienten påverkades. Arbetssituationen påverkades positivt då anhöriga 
fick möjlighet att se arbetet kring patienten och delge viktig information till sjuksköterskorna. 
Informationen underlättade sjuksköterskornas arbete, omvårdnaden runt patienten och gav 
upphov till en relation mellan sjuksköterskan och anhöriga. Genom relationen kände 
sjuksköterskorna att arbetet var mer uppskattat, anhöriga uttryckte tacksamhet då de 
observerat allt arbete som utförts för att rädda deras kära. Upplevelsen av anhörig närvaro 
påverkades negativt då sjuksköterskor ansåg att anhörigas närvaro bidrog till ökad press och 
stress. Alla sjuksköterskor kände sig inte bekväma med sina yrkeskunskaper. Att inte känna 
sig bekväm med sina färdigheter gav upphov till nervositet. Sjuksköterskorna uttryckte risker 
i form av oro, att anhöriga skulle störa arbetet och påverka det negativ genom känslomässiga 
reaktioner.  

8. Diskussion  
8.1 Metoddiskussion  
En litteraturstudie fokuserar på att ställa en specifik undersökningsfråga vilket utgjorde syftet 
till studien. Det är ett bra arbetssätt för att sammanställa nuvarande vetenskaplig litteratur. Det 
är att föredra för att skapa en fördjupning inom ett visst forskningsområde (Kristensson, 
2014). I litteraturstudien inkluderades nio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. En 
kvantitativ ansats har stort urval och har som mål att leda till generaliserbara slutsatser. 
Kvalitativ forskning inriktar sig på människors upplevelser, tankar och erfarenheter och har 
ofta ett mindre urval (ibid). Ett antagande är att genom inkludering av både kvantitativa och 
kvalitativa ansatser stärks det vetenskapliga värdet i litteraturstudien. De utvalda studierna har 
genomgått en granskningsmall för att bekräfta att de uppnår en acceptabel kvalitet. Det 
omfattar en bedömning av trovärdigheten i kvalitativa studier och validitet i kvantitativa 
studier (ibid.). Kristensson (2014) beskriver vidare att det är viktigt att ta ställning till vilken 
kvalitet som anses acceptabel eller inte hos studierna. Studier med en acceptabel kvalité 
inkluderades i resultatet. 
 
Databaserna Cinahl Plus with full Text, MEDLINE och PsycINFO valdes ut för att söka fram 
vetenskapliga artiklar via systematiska sökningar. Respektive databas har fokus på 
omvårdnad, medicin och psykologi (Karlsson, 2012). Korrekta sökord formades genom 
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Svensk MesH för att underlätta litteratursökningen och öka studiens tillförlitlighet. I den 
första systematiska sökningen användes indexorden för respektive sökord i samtliga 
databaser. Sökningarna med indexord genererade inte tillräckligt med artiklar för att besvara 
syftet. För att bredda sökningen användes istället fritextsökning kombinerat med indexord. I 
testsökningarna framgick det att “presence” och “experience” inte var nödvändigt för att få 
fram relevanta artiklar. Orden inkluderades automatiskt när de andra sökorden kombinerades. 
Att inkludera “presence” och “experience” som sökord gjorde även att antalet träffar 
minskade. Booleska sökoperatorerna AND och OR användes i samtliga sökningar för att öka 
sensitiviteten (Kristensson, 2014). Sökningarna hade kunnat avgränsas ytterligare genom att 
kombinera sökorden annorlunda genom indexord och därmed blivit mer specifikt inriktade 
mot syftet. Bedömningen att inte avgränsa sökningarna gjordes då författarna inte ville gå 
miste om användbart material. Kristensson (2014) beskriver att databaserna inte alltid 
innehåller all relevant litteratur och andra sökstrategier kan behöva genomföras. I 
litteraturstudien har därför manuella sökningar beslutats att genomföras då de systematiska 
sökningarna inte gav tillräckligt med material. Kristensson (2014) skriver att manuella 
sökningar genomförs genom att undersöka tidigare studiers referenser. 
 
En begränsning på 10 år från 2008–2018 användes för att söka fram artiklar och för att hålla 
resultatet så relevant som möjligt (Kristensson, 2014). Tidsbegränsningen gjorde att tidigare 
forskning som möjligtvis hade svarat mot syftet missades. Bedömningen att inte utöka 
tidsspannet gjordes då endast aktuella studier var av intresse för att få hög kvalité på 
litteraturstudien. Många artiklar genererade olika professioner och perspektiv vilket gjorde att 
dessa fick uteslutas då dem inte besvarade syftet. Några artiklar har dock valt att inkluderas 
trots olika professioner och perspektiv då resultatet har gått att urskilja för att endast fokusera 
på sjuksköterskornas perspektiv. För att hitta fler relevanta artiklar som matchade syftet 
genomfördes manuella sökningar, där en artikel utanför valt tidsspann valdes att inkluderas då 
den svarade mot syftet.  
 
Medvetenhet och förförståelse togs i beaktande vid granskning av litteraturen. Författarna 
förhöll sig objektivt till den insamlade data då tolkningar och subjektiva uppfattningar 
bortsågs. Det finns en risk att förförståelse och tolkningar påverkar beskrivningen av den 
insamlade data då Kristensson (2014) uppmärksammar att det inte går att göra en helt 
tolkningsfri beskrivning. För att stärka tillförlitligheten i litteraturstudiens resultat har 
författarna granskat artiklarna var för sig för att inte påverka varandra. Triangulering har 
använts för att ytterligare stärka studiens resultat. Det innebär att två eller flera personer 
analyserat materialet tillsammans vilket skett under handledningstillfällena då materialet 
diskuterats i grupp. Tillförlitligheten stärks av triangulering då resultatet inte speglar 
författarnas egen förförståelse (ibid).  
 
I åtta av artiklarna var majoriteten av sjuksköterskorna kvinnor. Det kan ha påverkat 
resultatets generalisering och givit ett mer kvinnligt perspektiv. En svaghet skulle möjligtvis 
vara att kvinnor och mäns emotionella upplevelser hanteras olika beroende på könsnormer 
(Pellmer Wramner, Wramner & Wramner, 2017) och att detta kan ha lett till genusbias. 
Kristensson (2014) beskriver att överförbarhet handlar om i vilken omfattning resultaten kan 
fungera i andra sammanhang. Litteraturstudiens resultat kan ha påverkats av i vilket land de 
olika studierna utförts i (Iran, Jordanien, Kanada, Storbritannien och USA). Varje land har 
olika kulturer vilket kan ha påverkat sjuksköterskornas attityder till anhörigas närvaro vid 
HLR. I Miller och Stiles (2009) och Lowry (2012) studie som båda härstammar från USA 
fanns en positiv attityd till anhörigas närvaro och att bjuda in till närvaro. I Bashayreh et al. 
(2015) studie från Jordanien hade sjuksköterskorna en negativ attityd till anhörigas närvaro. 
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Det var delade meningar gällande attityden i resterande artiklar. De upplevda riskerna och 
fördelarna var märkbart lika oavsett vilket land och kultur som sjuksköterskorna kom ifrån. 
Ett antagande är att överförbarheten inte påverkas negativt utan kan tillämpas hos svenska 
sjuksköterskor, då de upplevda riskerna och fördelarna var märkbart lika oavsett vilket land 
och kultur som sjuksköterskorna kom ifrån. Etik är något som granskats i varje artikel och 
diskuterats sinsemellan författarna. Samtliga artiklar har etiskt godkännande, deltagarna har 
lämnat informerat samtycke, fått information om studien och deras uppgifter har hanterats på 
ett korrekt sätt. 
 
8.2 Resultatdiskussion  
 
8.2.1 Sjuksköterskans upplevda fördelar med anhörigas närvaro  
I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskorna upplevde fördelar med anhörigas 
närvaro i form av att anhöriga fått tagit del av händelseförloppet och då ta del av allt som 
utförts för att rädda patienten (Bashayreh et al., 2015; Knott & Kee, 2005; Lowry, 2012; 
McClement et al. 2009; Miller & Stiles, 2009; Walker, 2014). I tidigare forskning framkom 
det att anhöriga beskrev det som jobbigt att bli separerade från deras kära under ett sådant 
kritiskt tillstånd där det var osäkert om patienten skulle klara sig eller inte. Anhöriga upplevde 
därför det som positivt att ta del av händelseförloppet och de fick en sista chans att säga farväl 
(Hung & Pang, 2011). I en annan artikel där anhöriga fyllt i en enkät om de önskade delta 
eller inte under HLR ville nästan 80% få möjlighet att närvara under sin älskades 
återupplivning (Leung & Chow, 2012).  
 
I litteraturstudiens resultat framkom det att då anhöriga närvarat under HLR upplevde 
sjuksköterskorna det fördelaktigt att anhöriga kunde vara med och fatta beslut. Beslut om 
HLR skulle utföras eller inte och hjälpa till att föra patientens talan (Hassankhani et al., 
2017a; Knott & Kee, 2005; McClement et al., 2009; Miller & Stiles, 2009). Larsson och 
Engström (2013) beskriver att etiska konflikter kan uppstå då sjuksköterskorna och anhöriga 
har olika åsikter och tankar kring omvårdnaden. Ett antagande är att tillämpning av Travelbee 
(1971) teori om mellanmänskliga relationer kan förhindra att etiska konflikter uppstår genom 
att bemöta patientens och närståendes behov men även sjuksköterskans mål i omvårdnaden. 
Det bygger på en ömsesidig process mellan de involverade parterna.  
 
8.2.2 Sjuksköterskans upplevda risker med anhörigas närvaro  
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde att anhöriga kunde störa omvårdnaden 
av patienten. Sjuksköterskor beskrev tillfällen då anhöriga exempelvis rört patienten vid fel 
tillfälle och att det var problematiskt. Det var svårt att vårda patient och anhöriga samtidigt 
(Bashayreh et al., 2015; Knott & Kee, 2005; Tudor, et al., 2014). Resultatet stärks i en annan 
artikel där sjuksköterskor beskrev att beröring tillämpats av anhöriga för att uttrycka omsorg, 
något sjuksköterskorna beskrev problematiskt då behandlingen med HLR kunde påverkas 
negativt (Mcmahon- Parkes, Moule, Benger & W. Albarran, 2009). Anhöriga upplevde inte 
beröring på samma sätt som sjuksköterskorna. Anhöriga ansåg beröring som en hjälp för 
patienten och hoppades att genom att röra och tala med patienten ökade chansen till 
överlevnad, de upplevde att patienten skulle ha nytta av deras närvaro oavsett utgång (Hung 
& Pang, 2011; Mcmahon- Parkes et al., 2009). Utifrån den informationen är ett antagande att 
det finns olika upplevelser hos sjuksköterskor och anhöriga. I en studie av Larsson och 
Engström (2013) beskrev sjuksköterskorna det svårt att vårda anhörig och patient samtidigt i 
en stressad situation, men belyser vikten av att informera då arbetet är under kontroll. Det är 
därför viktigt att belysa kommunikationen som betydelsefull för att skapa förståelse för 
varandra. Travelbee (1971) understryker kommunikationen som en viktig del för att skapa en 
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mellanmänsklig relation och på så sätt bemöta närståendes behov. Verbal och ickeverbal 
kommunikation är av stor vikt att sjuksköterskor har kunskap om för att kunna överföra och ta 
emot information och på så vis skapa förståelse för anhörigas behov. Individer upplever 
situationer olika och Travelbee (1971) belyser därav att det är viktigt att bemöta den enskilde 
individens behov.      
 
Det framgår i resultatet att anhöriga bör tilldelas en personal om de önskar närvara under 
HLR för att undvika negativa effekter (Bashayreh et al., 2015; Hassankhani et al., 2017a; 
Knott & Kee, 2014; McClement, 2009; Monks & Flynn, 2014; Tudor et al., 2014; Walker, 
2014). Resultatet stärks i andra studier, att genom information kunna förklara vad som händer 
för de anhöriga på ett begripligt sätt var av stor vikt (James, Cottle & Hodge, 2011; Larsson & 
Engström, 2013). James et al. (2011) beskriver att familjen lämnas med obesvarade frågor om 
de inte får tillräckligt och detaljerad information. Det ansågs därför viktigt att någon tog 
rollen som familjens förespråkare. Trots fördelarna att låta familjen närvara fanns det risk för 
psykologiskt trauma för de anhöriga. Det var därför viktigt att sjuksköterskan bedömer varje 
situation som unik och vad som är bäst för den enskilde familjemedlemmen. Travelbee (1971) 
belyser att sjuksköterskan bör kunna besvara patienter och närståendes behov. Om 
omvårdnadsbehoven blir bemötta på ett gott sätt kan det hjälpa anhöriga att hantera 
upplevelsen av ett sjukdomsförlopp eller lidande. James et al. (2011) beskriver vidare att 
personalen som tilldelats familjen bör göra en pågående bedömning av hur 
familjemedlemmen mår, att återupplivningen inte störs och för att stötta. Ett antagande är 
därmed att sjuksköterskor uttrycker ett behov av att tilldela en personal till familjen. Då kan 
sjuksköterskorna fokusera på återupplivningen av patienten medan familjens 
omvårdnadsbehov tillfredsställs.  
 
I litteraturstudiens resultat framkom det att etiska konflikter kan uppstå i samband med en 
HLR-situation. Sjuksköterskorna upplevde att återupplivningen ibland blev som en 
uppvisning för att bevisa för anhöriga att allting för patienten var utfört. Det gynnande inte 
längre patienten utan ökade istället lidandet (Knott & Kee, 2005). I Bishai och Sigel (2001) 
artikel stärks resonemanget att etiska konflikter kan uppstå då uppvisningen inte gav patienten 
en fridfull död. Uppvisningen utfördes för anhörigas skull och inte längre för patientens 
vinning. Sjuksköterskorna ville möta anhörigas behov samtidigt som de ville visa patienten 
värdighet och respekt.  

9. Slutsats 
Anhörigas närvaro upplevdes påverka sjuksköterskornas arbetssituation och omvårdnaden där 
det medförde både fördelar och risker. Sjuksköterskorna uttryckte behov av att en 
sjukvårdspersonal bör tilldelas familjen. En slutsats är därmed att riktlinjer bör utformas på 
sjukhusen för att utforma en god omvårdnad för anhöriga och patient. Hur HLR-situationen 
hanteras kan bero på hur klimatet på sjukhuset ser ut vilket i sin tur kan bero på personalens 
resurser, kunskap och erfarenhet. Arbetsgivare bör därför ta ett större ansvar gällande 
exempelvis scenarioträning och då förbereda personal på eventuellt hjärtstopp med anhöriga. 
Sjuksköterskor måste få mer kunskap om hur hjärt- och lungräddning där anhöriga är 
närvarande ska hanteras för att undvika osäkerhet i yrkesrollen.  
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9.1 Klinisk nytta  
Det har visat sig att det finns flera olika aspekter att ta i beaktande vid anhörig bevittnad HLR. 
För sjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap om de olika aspekterna för att vara förberedd 
när ett hjärtstopp inträffar. Resultatet ger en ökad kunskap om fenomenet och kan uppmana 
till egen reflektion hos sjuksköterskorna över potentiell reaktion i en akut situation. Då 
sjuksköterskorna är medvetna om risker och fördelar med anhörigas närvaro kan en god 
omvårdnad uppnås. Riskerna kan undvikas om sjuksköterskorna är medvetna om dem då ett 
förebyggande arbete kan tillämpas. Medvetenhet om fördelar kan hjälpa sjuksköterskorna 
utforma en god omvårdnad för såväl anhöriga som patient. Svensk sjuksköterskeförening 
(2015) beskriver att familjen kan förstås som ett system. Förändringar i en del av systemet 
kan påverka de andra delarna. Människor som är inkluderade i varandras liv kan ses att 
befinna sig i ett sammanhang. Sker en förändring hos en individ kan det påverka livet för de 
andra (ibid). För en sjuksköterska är det viktigt att se till den specifika individens behov. 
Anhöriga till en person som fått hjärtstopp reagerar olika och har olika behov av omvårdnad. 
Genom den här studien har sjuksköterskor beskrivit upplevelser som kan komma att uppstå.   
 
9.2 Fortsatt forskning  
I resultatet framkom det att en sjukvårdspersonal bör tilldelas familjen, något som inte alltid 
tillämpas. Då sjuksköterskorna upplevde det som en viktig resurs för anhöriga vore det 
önskvärt med ytterligare forskning. På så vis kan effekten av en stödperson utvärderas och 
riktlinjer kan utformas i sjukvården.  
 
Vid sökning av artiklar framgick att det inte fanns mycket forskning i Sverige inom HLR och 
anhörigas närvaro. Det kan finnas samhälleliga och kulturella aspekter som skiljer länderna åt 
och därför resulterar i olika attityder hos sjukvårdspersonalen. Mer forskning i Sverige är 
därför önskvärt för att belysa upplevelser hos sjuksköterskor som arbetar i den svenska 
sjukvården och därav stärka överförbarheten.   
 
Anhörigas perspektiv är ytterligare ett område där fortsatt forskning är önskvärt för att belysa 
deras perspektiv. På så sätt kan skillnader och olikheter kring sjuksköterskors och anhörigas 
perspektiv jämföras.   
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Resultat av 
sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsykINFO 
2018-03-29  

DE “CPR” (S1) 235 
   

 
DE “family” S2 21,414 

   

 
nurse* S3 31,394 

   

 
Family* S4 131,543 

   

 
S1 AND S2 AND S3 
 

20 20 10  8(8*) 

 
S1 AND S2 AND S4 30 30 8  8(8*) 
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Begränsningar: peer 
reviewed, English, 2008–
2018.  
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Bilaga 2-Artikelmatris  

 
 
 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  
 

Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 

Bashayreh, I., Saifan, A., 
Batiha, A., Timmons, S., & 
Nairn, S. (2015) 
 
Health professionals´ 
perceptions regarding family 
witnessed resuscitation in adult 
critical care settings  
 
Journal of Clinical Nursing, 24, 
2611–2619  
 
Jordanien  

Att djupare förstå 
vårdpersonalens 
uppfattning om 
familjebevittnad 
återupplivning på 
akutvårdsavdelningar för 
vuxna i Jordanien.  

Kvalitativ design.  
 
Inklusionskriterier: Vårdpersonal 
med erfarenheter av familjebevittnad 
HLR. Vårdpersonal som bara hade 
erfarenhet av sjukvården i Jordanien. 
Vårdpersonal som hade erfarenhet av 
sjukvården i och utanför Jordanien.  
 
Exklusionskriterier: Ej redovisat.  
 
Urval: Avsiktligt urval, 
sjuksköterskor på sex olika sjukhus.  
 
Ev.bortfall: Ej redovisat.  
 
Studiegrupp: 31 sjukvårdspersonal 
varav 19 var sjuksköterskor, 25–55 år. 
Majoriteten var män. 
 
Datainsamlingsmetod: Semi-
strukturerade intervjuer som varade 
40–60 min.  
 
Analysmetod: Temaanalys. 
 
 

Styrkor: Etiskt godkänd, tydlig 
redovisning av metod. Lätt att 
urskilja sjuksköterskor med den 
andra vårdpersonalen. Citat 
tydligt kopplat till respektive 
deltagare.  
 
Svagheter: Endast ett 
intervjutillfälle. 
 

Majoriteten var emot 
familjebevittnad HLR då det 
riskerade en ökad stress för 
personalen.  
 
Uttryckt oro över att bli utsatt 
för fysisk och verbalt våld samt 
att anhöriga skulle störa 
återupplivningsförsöket.  
 
Personalen beskrev att de 
anhöriga kunde få negativa 
psykiska konsekvenser.  
 
Delaktighet kunde även vara 
positivt för personalen då 
delaktighet kunde minska 
klagomål. 
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  
 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

 
Hassankhani, H., Zamanzade, 
V., Rahmani, A., Haririan, H., & 
Porter, J. E. (2017A). 
 
Family support liaison in the 
witnessed resuscitation: A 
phenomenology study 
 
 
International Journal of Nursing 
Studies 74 (2017), 95-100.  
 
 
Iran. 
 

Syftet med studien var 
att beskriva den levande 
erfarenheten av HLR 
med närvaro av 
patientens familj.  
 

Kvalitativ med hermeneutisk 
fenomenologi.  
 
Inklusionskriterier: Minst 2 års 
erfarenhet inom sjukvården. Har upplevt 
HLR då anhöriga närvarat och är villiga 
att tala om det.  
 
Exklusionskriterier: Ej redovisat.  
 
Urval: Avsiktligt urval utefter 
datamättnad. Sjuksköterskor eller läkare 
som arbetar på någon form av 
akutavdelning.  
 
Ev bortfall: Ej redovisat.  
 
Studiegrupp: 12 sjuksköterskor varav 8 
män och 4 kvinnor mellan åldrarna 27–
57. 9 läkare varav 7 män och 1 kvinna 
mellan åldrarna 27–47.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor.  
 
Analysmetod: Hermeneutisk cykel av 
Van Manen.  
 

Styrkor: Tydligt syfte och 
design. Tillräckligt många 
deltagare för datamättnad. Citat 
från deltagande i studien samt 
vilken profession de 
tillhandahåller.  
 
Svagheter: Studiegruppen 
rekryterade från samma 
geografiska område.  

3 huvudteman framkommer i 
resultatet och involverar en 
beskrivning av olika situationer så 
som vid meningslösa 
återupplivningsförsök, familjens 
behov av stöd och påverkan på 
akutteamets prestation.  
 
Deltagarna beskriver både 
negativa och positiva 
erfarenheter. Sjuksköterskor 
med självförtroende och som 
fått öva mycket på HLR tenderar 
att uppleva situationen då 
anhöriga närvarar som mindre 
stressande än de som inte har 
det.  
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Författare, år, titel,  
tidskrift, sidnr och land  
 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Hassankhani, H., Zamanzadeh, 
V., Rahmani, A., Haririan, H., 
& Porter, J. E. (2017B).  
 
 
Family Presence During 
Resuscitation: A Double- 
Edged Sword 
 
Journal of Nursing Scholarship 
49 (2), 127-134. 
 
 
 
Iran. 

Syftet med studien var att 
beskriva upplevelsen hos 
vårdpersonal vid HLR 
där anhöriga var 
närvarande i kulturen av 
Iran. 

En förklarande fenomenologisk 
design har används i studien.  
 
Inklusionskriterier:  
Kandidatexamen eller högre hos 
sjuksköterskor. Minst 2 år klinisk 
aktiv och deltagit i team vid HLR då 
anhöriga varit närvarande.  
 
Exklusionskriterier:  
Inga exklusionskriterier användes.  
 
Urval: Avsiktligt urval som 
bestämdes enhetligt med datamättnad. 
Sjuksköterskor och läkare som arbetar 
tillsammans i akutteamet.  
 
Ev bortfall:  
Ej redovisat.  
 
Studiegrupp:  
12 sjuksköterskor och 9 läkare 
intervjuades till den här studien.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerad individuella intervjuer.  
 
Analysmetod:  
Hermeneutiska cykeln av Van Manen 
(1990). 

Styrkor: Tydligt beskriven 
metod. Redovisar varje individ 
och yrkesgrupp för sig. 
Redovisar intervjufrågorna.   
 
Svagheter: Liten studiegrupp. 
Framgår endast ett tillfälle för 
intervju per deltagande. 
Framgår inte forskarens tidigare 
förståelse. 

Resultatet beskrev 
sjuksköterskors upplevelse av 
anhörig närvaro vid HLR 
utifrån 2 huvudteman som var 
negativ och positiv närvaro och 
10 subteman.  
 
Negativ närvaro skapar 
exempelvis subteman som 
störningar i fokus vid 
återupplivningsförsök, bråk och 
argumentation i akutrummet. 
Positiv närvaro skapar 
exempelvis subteman som 
förtroende för teamet, lindring 
av familjens oro.   
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  
 

Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 

 
Knott, A., & Kee, C. (2005). 
 
Nurses´ beliefs about precence 
during resuscitation  
 
Applied Nursing 
Research, 18(4), 192–198. 
 
USA 

Att utforska 
sjuksköterskors känslor 
och upplevelser om 
familjenärvaro under 
hjärt-och lungräddning.  

Deskriptiv kvalitativ metodologisk 
design.  
 
Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskor som var anställda på 
olika akutvårdsavdelningar och som 
hade bevittnat eller deltagit i hjärt- och 
lungräddning där familjen var 
närvarande. Sjuksköterskor med 
varierande arbetsansvar.  
 
Exklusionskriterier: 
Ej redovisat 
 
Urval:  
Avsiktligt urval, sjuksköterskor från 
olika akutvårdsavdelningar.  
 
Ev.bortfall : Ej redovisat 
 
Studiegrupp: 10 sjuksköterskor varav 
9 kvinnor och 1 man, 31–41 år. Minst 4 
års erfarenhet.  
 
Datainsamlingsmetod: Semi-
strukturerade intervjuer som varade 45 
min. Öppna frågor.  
 
Analysmetod: Jämförande metod.  
 

Styrkor: Blandar olika 
sjuksköterskeproffessioner. 
 
Informerat samtycke  
 
Svagheter: Endast ett 
intervjutillfälle.  
 

4 huvudteman uppstod där det 
första beskrev anhörigas närvaro 
var eller inte var ett alternativ. 
Största oron var att familjen 
skulle störa 
återupplivningsförsöket. Alla 
var enade om att en personal 
utsedd enbart för familjen var 
ett bra alternativ för att stötta 
och förklara.  
 
Anhörig närvaro under HLR 
kunde hjälpa familjen att ta 
beslut och förstå processen.  
 
Sjuksköterskor kände sig 
iakttagna och att det kunde 
påverka deras uppträdande.  
 
Sjuksköterskorna ansåg att 
familjens kunde påverkas i både 
positiv och negativ riktning.   
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  
 

Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 

Lowry, E. (2012) 

“It’s just what we do”: A 
qualitative study of emergency 
nurses working with well-
established family presence 
protocol  

Journal of emergency nursing 
38(4), 329 – 334. 

 
USA 

Syftet med studien var att 
beskriva för- och 
nackdelar med anhörigas 
närvaro vid HLR, genom 
sjuksköterskors 
erfarenheter men också 
att definiera familjens 
närvaro genom att 
använda sig av 
deltagande 
sjuksköterskors 
uppfattning.  

 

Kvalitativ med deskriptiv design.  
 
Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskor som vid något tillfälle 
deltagit i HLR där anhörig varit 
närvarande.  
 
Exklusionskriterier:  
Ej redovisat.  
 
Urval: Avsiktligt urval. 76 
sjuksköterskor som uppfyllde 
inklusionskriterierna kontaktades via 
brev, posters eller direkt via telefon.  
 
Ev bortfall: 19 sjuksköterskor svara 
på inbjudan till deltagande. 5 kunde 
inte kontaktas eller kom inte till 
angiven tid för intervju.  
 
Studiegrupp: 14 sjuksköterskor. 13 
kvinnor och 1 man.  
 
Datainsamlingsmetod: Öppna 
frågor. Semistrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod: Innehållsanalys.  
 

Svagheter: Majoriteten kvinnor 
som deltagit i studien. Stort 
bortfall och begränsad 
deltagande.  
 
Styrkor: Tydligt syfte. Stort 
åldersspam i deltagande 
sjuksköterskor. Intervjuer ägde 
rum i en miljö som forskaren 
och sjuksköterskan kommit 
överens om i samråd. 

I resultatet är fokus på 
sjuksköterskans uppfattning av 
anhörigas närvaro vid HLR och 
beskrivs ha många positiva 
effekter. Akutavdelningen som 
studien genomfördes på har ett 
skrivet protokoll angående 
anhörig närvaro vid HLR.    
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  
 

Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 

 McClement, S., Fallis, W., & 
Pereira, A. (2009) 
 
Family Presence During 
Resuscitation: Canadian 
Critical Care Nurses´ 
Perspectives  
 
Journal Of Nursing 
Scholarship, 41(3), 233–240. 
 
Canada  

Att undersöka förfarandet 
och preferenser hos 
kanadensiska 
sjuksköterskor angående 
familjenärvaro vid 
återupplivningsförsök av 
vuxna familjemedlemmar 
och förklara framträdande 
problem som identifierats i 
praktiken med anhörigas 
närvaro.  

Deskriptiv kvalitativ design.  
 
Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskor med erfarenhet av 
familjebevittnad återupplivning.  
 
Exklusionskriterier: 
Ej redovisat  
 
Urval: 944 sjuksköterskor blev 
tillfrågade att fylla i en enkät online.  
 
Ev.bortfall  
494 valde att inte svara.  
198 personer skrev inga kvalitativa 
kommentarer.  
 
Studiegrupp:  
252 sjuksköterskor med erfarenhet 
av familjebevittnad återupplivning. 
Majoriteten var kvinnor, 40–49 år.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Öppna frågor som del av en 
enkätundersökning.  
 
Analysmetod: Innehållsanalys.  

Styrkor: Tydligt syfte och 
design. Hur deltagarna 
rekryterats beskrivs tydligt. 
Resultatet är logiskt beskrivet 
och lätt att följa.  
 
Stor studiegrupp.  
 
Blindad  
 
Etiskt godkänd 
 
Svagheter: 
Enkätfrågor ger inte forskaren 
möjlighet att samla in 
information om icke-verbalt 
beteende.  

För – och nackdelar med 
närvaro av anhöriga presenteras 
som 4 teman. Fördelarna för 
familjen beskrivs som möjlighet 
att säga hejdå, ge tröst och se 
situationen med egna ögon. 
 
Uppfattade risker för 
familjemedlemmarna var 
psykiskt trauma och fysisk 
skada. Fördelarna för 
vårdpersonalen var att se 
personen bakom patienten och 
acceptans från familjen när 
återupplivningsförsöket 
beslutades att avbrytas.  
 
Risker för vårdpersonalen 
uttrycktes i form av att bli 
distraherad av 
familjemedlemmarna, känsla av 
otillräcklighet och 
begränsningar i sina coping-
strategier.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  
 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Miller, J. H., & Stiles, A. 
(2009).  
 
Family Presence During 
Resuscitation and Invasive 
Procedures: The Nurse 
Experience.  
 
 
Qualitative Health Research, 
19(10), 1431–1442. 
 
 
USA 

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av anhörigas 
närvaro vid HLR och andra 
invasiva ingrepp på 
sjukhus.  

 

Kvalitativ, fenomenologi.  
 
Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskor som deltagit i HLR 
då anhörig varit närvarande och som 
var villiga att berätta om det.  
 
Exklusionskriterier:  
Ej redovisat.  
 
Urval: Sjuksköterskor som deltagit 
vid HLR då anhöriga närvarat.  
 
Ev bortfall:  
Ej redovisat.  
 
Studiegrupp: 17 sjuksköterskor. 
Ålder 38–57. 15 kvinnor och 2 män.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerat format med en 
intervjuguide.  
 
Analysmetod: Innehållsanalys 
 

Styrkor: Tydligt formulerat 
syfte och metod. Tydlig 
beskrivning av analysprocessen 
av intervjuerna.  
 
Svagheter: Framkommer ej om 
tillräckligt många rekryterades 
för att nå mättnad. Få män och 
många kvinnor deltar i studien. 

4 huvudteman identifierades 
utifrån resultatet: skapa kontakt, 
engagera familjen, övergång till 
acceptans och ett försiktigt 
tillvägagångssätt. Upplevelser 
som sjuksköterskorna beskrev 
då de deltagit i HLR och 
anhöriga närvarat var i 
huvudsak positivt genom att de 
på så sätt kan skapa mer 
förståelse för anhöriga.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  
 

Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 

Monks, J., & Flynn, M. (2014)  
 
Care, compassion and 
competence in critical care: A 
qualitative exploration of 
nurses´ experience of family 
witnessed resuscitation  
 
Intensive & Critical Care 
Nursing 30, no. 6: 353-359  
 
Storbritanien  
 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors erfarenhet 
av anhörigas närvaro vid 
återupplivningsförsök, 
identifiera eventuella 
omvårdnadsproblem samt 
vilka konsekvenser dessa 
problem kan ha för 
omvårdnad och forskning i 
kritiska vårdmiljöer. 

Kvalitativ. Fenomenologisk studie.  
 
Inklusionskriterier:  
Alla sjuksköterskor som varit 
inblandade i återupplivning där 
anhöriga närvarat.  
 
Exklusionskriterier: Ej redovisat  
 
Urval: Ja-sägarurval, alla 
sjuksköterskor på kärl-och 
thoraxcentret i North West England 
blev tillfrågade att delta via intranätet. 
Sjuksköterskorna som var intresserade 
blev ombedda att kontakta forskaren.  
 
Ev.bortfall : Ej redovisat 
 
Studiegrupp: 6 kvinnliga 
sjuksköterskor, 26–48 år som har 
erfarenheter av anhörigas närvaro 
under återupplivning.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: Tematisk analysmetod.  
 
 
 

Styrkor: Tydligt syfte och 
design. Finns en tydlig 
beskrivning av hur deltagarna 
rekryterades och hur data 
analyserades. Forskaren tar upp 
sina egna erfarenheter.  
 
Etiskt godkänd.  
 
Svagheter: Begränsad och 
homogen studiegrupp.  

Resultatet presenteras i 3 
kategorier som beskriver 
utmaningarna som 
sjuksköterskorna möter.  
 
Känslomässiga effekter kan 
uppkomma när anhöriga är 
närvarande under HLR.  
 
Självförtroendet om sin egen 
expertis kan påverkas om 
sjuksköterskan blir iakttagen.  
 
Skapa band ansågs som en 
viktig del i omvårdnaden där 
stor vikt låg på beröring. På så 
vis kan sjuksköterskan visa 
empati, trygghet och tröst.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  
 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Tudor, K., Berger, J., Polivka, 
B. J., Chlebowy, R., & Thomas, 
B. (2014). 
 
 
Nurses´ perceptions of family 
presence during resuscitation.  
 
 
American journal of critical 
care 23(6), e88-96.  
 
USA 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskornas 
erfarenhet av HLR, 
fördelarna och riskerna 
med att patientens 
familjemedlemmar 
närvarar och hur 
självförtroendet 
påverkas att ha familjen 
närvarande. Skillnader i 
egenskaper och 
relationer mellan 
sjuksköterskor och 
uppfattningen om 
självförtroende.  

Kvantitativ, tvärsnittsstudie.  
 
Inklusionskriterier: Över 18 år 
gammal och vara registrerad 
sjuksköterska.  
 
Exklusionskriterier: Ej redovisat.  
 
Urval: Studien utförs på ett sjukhus där 
800 sjuksköterskor arbetar. Deltagare 
rekryterades via mail, verbalt 
tillfrågande, flygblad placerade i ex 
personalrum.  
 
Ev bortfall: Ej redovisat. Bortfall på 2 
personer som ej är redovisat.  
 
Studiegrupp: 152 sjuksköterskor. 134 
kvinnor och 18 män.  
 
Datainsamlingsmetod: Enkät.  
 
Analysmetod: Jämförande statistik  
 

Styrkor: Tydligt formulerat 
syfte. Beskriv var och när 
studien genomfördes. Finns 
tydligt beskrivet vilka statistiska 
metoder som användes. 
Deltagarna beskrivs tydligt i 
tabell.  
 
Svagheter: Bortfall på 2 
deltagande som inte är 
redovisat. Urvals rekryterande 
ej tydligt redovisat, inte heller 
hur urvalets storlek bestämdes.  

Studien visar på att 
sjuksköterskors självförtroende 
och inställning till anhörig 
närvaro under HLR var 
signifikant relaterade.  
 
Självförtroendet var bättre hos 
sjuksköterskor som hade 
genomfört utbildning i 
avancerad HLR och hos de som 
mer än 10 gånger hade närvarat 
vid HLR.  Hinder för anhörig 
närvaro var att arbetet 
försämrades då fokus 
försämrades, brist på utrymme 
och brist på stöd till de 
anhöriga.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  
 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Walker, W- M. (2014) 
 
Emergency care staff 
experiences of lay presence 
during adult cardiopulmonary 
resuscitation: a 
phenomenological study 
 
Emergency medicine journal: 
EMJ, 31(6), 453- 458 
 
 
Storbritannien  

Studiens syfte var 
att undersöka 
erfarenheter hos 
sjuksköterskor vid 
civil närvaro 
under HLR.  

Kvalitativ.  
Hermeneutisk fenomenologisk studie.  
 
Inklusionskriterier:  
Ambulans samt registrerade sjuksköterskor 
med erfarenhet av att utföra HLR på vuxen 
person i närvaro av civila (familj, vänner, 
grannar, kollegor eller främlingar)   
 
Exklusionskriterier: Ej redovisat 
 
Urval: Avsiktligt urval av sjuksköterskor, 
enbart baserat på deras erfarenheter av att 
utföra HLR under närvaro av civila.  
 
Ev bortfall: 2 intervjuer pga materialet 
representerade hypotetiska situationer istället 
för levd upplevelse.  
 
Studiegrupp: 12 sjuksköterskor (10 kvinnor 
och 2 män) och 8 ambulanssjuksköterskor (3 
kvinnor och 5 män).  
 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer 
 
Analysmetod: Tematisk analys.  
 

Styrkor: Tydligt syfte och 
design. Alla deltagare hade 
lämnat samtycke till att delta. 
Tydlig beskrivning hur 
deltagarna rekryterades.  
 
Double blinded  
 
Citat kopplas till individuella 
deltagare.  
 
Etiskt godkänd.  
 
Svagheter: Begränsad 
studiegrupp.  

Resultatet beskriver 
sjuksköterskors upplevelser av 
civilas närvaro under vuxen 
HLR. Erfarenheterna skildrade 
en blandning av fördelar och 
bekymmer.  
 
Resultatet presenteras som 5 
huvudteman med 15 subteman.  
 

1. Respekt för civila   
2. Professionell 

domonans  
3. Uttryck av oro  
4. Förberedelse för civil 

närvaro.  
5. Upplevda effekter av 

exponering.  


