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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården hamnar ofta i HLR-situationer där 

närstående är närvarande. Tidsaspekten är i dessa fall mycket viktig och det snabba agerandet 
kan leda till att den etiska aspekten blir åsidosatt. Trots detta visar tidigare studier att 

närstående på plats ofta vill närvara.  
 
Syfte: Att sammanställa och beskriva befintlig forskning om sjuksköterskors upplevelser av 

och inställningar till närståendes närvaro vid HLR på vuxna.  
 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där 13 vetenskapliga artiklar 
analyserades med hjälp av innehållsanalys.  
 

Resultat: Många sjuksköterskor hade upplevt närståendes närvaro men merparten av dem 
ville ej låta de närstående närvara. Flera tyckte att beslutet om närvaro skulle tas individuellt 

beroende på om de närstående bedömdes kunna hantera situationen. Som positiva erfarenheter 
av närståendes närvaro angavs att de närstående såg att allt hade gjorts för patienten och att 
det kunde vara lättare att acceptera dödsfallet. Som negativa erfarenheter angavs rädsla för 

konflikter med de närstående, risk för sekretessproblem samt ökad stress för personalen. 
Många var bekymrade över begränsat vårdutrymme samt att en ur personalen fick avsättas för 

att ta hand om den närstående. En oro var också att de närstående skulle lida av långvarig 
emotionell påverkan efter att ha bevittnat HLR. 
 

Slutsats: Generellt sett hade sjuksköterskorna en övervägande negativ inställning till 
närståendes närvaro. Det sågs en skillnad mellan olika länder gällande sjuksköterskors 
upplevelser av och inställningar till närståendes närvaro under HLR, där studier genomförda i 

mellanöstern tenderade att ha mer negativa åsikter än studier från västvärlden. Skillnaderna 
verkar bero på hur sjuksköterskorna tror att de närstående kommer att reagera. Mest toleranta 

till närståendes närvaro var sjuksköterskor i Storbritannien. Ytterligare forskning behövs för 
en fördjupning i ämnet samt för att kunna utveckla och uppdatera riktlinjer gällande 
närståendes närvaro under HLR. 

 
Nyckelord: Inställningar, hjärtlungräddning, närståendes närvaro vid HLR, sjuksköterska, 

upplevelser
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ABSTRACT 

 
Background: Nurses in ambulance care often find themselves in CPR situations where 

relatives are present. Timing is in these cases very important and it's rapid action could lead to  
neglecting of ethical aspects. Nevertheless, previous studies show that relatives often wishes 

to attend. 
 
Purpose: To compile and describe existing research on nurses' experiences and attitudes to 

relatives’ attendance at CPR in adult patients.  
 

Method: A systematic literature review was conducted in which 13 scientific articles were 
analyzed using content analysis. 
 

Result: Many nurses had experienced the presence of relatives, but most of them would not 
allow the relatives to attend. Several felt that the decision on attendance should be taken 

individually, depending on whether the relatives seemed able to handle the situation or not. 
As positive experiences of relatives attending nurses stated that the relatives saw that 
everything had been done and that it might be easier to accept the decease of the patient. 

Negative experiences were fear of conflicts with the relatives, the risk of privacy problems 
and increased stress for staff. Many were concerned about limited space and that a member of 

the staff had to be assigned to take care of the relatives. Another concern was that the relatives 
would suffer long- lasting emotional impact after witnessing CPR. 
 

Conclusion: In general, nurses have mainly negative attitudes towards the presence of 
relatives. There was a difference between countries regarding nurses' experiences of and 
preferences for relatives presence during CPR, where studies carried out in the middle east 

tended to have more negative views than studies from Western countries. The differences 
seem to depend on how nurses believe that the relatives will react. Most tolerant to the  

presence of relatives are nurses in the UK. Further research on the subject is needed to 
develop and update guidelines on relatives presence during CPR.  

 

Key words: attitudes, cardiopulmonary resuscitation, experiences, family witnessed 
resuscitation, nurse  
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1. BAKGRUND 
 

I sjuksköterskans vardag ingår att möta närstående till svårt sjuka eller döende patienter. Ett 

vanligt scenario är en person som drabbats av hjärtstopp där återupplivning i form av HLR 
blir aktuellt. Detta kan inom ambulanssjukvården ske i hemmet eller på andra platser där 
närstående är närvarade. Många närstående uttrycker själva att de gärna vill vara närvarande 

vid återupplivningen och även efter en sådan situation skulle välja att vara det igen (1). I 
denna studie inkluderas sjuksköterskor som jobbar inom ambulanssjukvården, på 

akutmottagningen, IVA eller andra akutsjukvårdsavdelningar. Även utländska motsvarigheter 
som exempelvis paramedics (EMS och EMT) inom ambulanssjukvården inkluderas. Intresset 
är att ta reda på hur sjuksköterskor upplever närståendes närvaro vid hjärt- lungräddning 

(HLR). Uppleva definieras enligt Nationalencyklopedins ordbok (2,3) som ”Vara med om 
något som direkt berörd part” och inställningar definieras ”uppfattning eller värdering som 

styr någons uppträdande i en viss fråga”. I detta fall blir upplevelser att ha varit med om 
närståendes närvaro vid HLR. Inställningar blir den uppfattning och attityd en sjuksköterska 
har till närstående närvaro till HLR, det behöver nödvändigtvis inte betyda reella erfarenheter.  

Författarna har vid HLR-situationer upplevt att det kan vara svårt att förhålla sig till de 
närstående då dessa kan reagera på en mängd olika sätt bland annat beroende på om patienten 

är helt frisk sedan tidigare eller ej. Närståendes reaktioner och situationen kring den drabbade 
samt även sjuksköterskans inställningar till HLR kan påverka hur situationen hanteras.  
 

1.1 Hjärtstopp 

Varje år drabbas ca 15 000 människor i Sverige av hjärtstopp. Uppemot 10 000 av dessa 

inträffar utanför sjukhus (4). Motsvarande siffror för Europa är över 750 000 människor (5). 
För USA leder hjärtstopp till 325 000 dödsfall årligen (6), varav 295 000 sker utanför sjukhus 
(7). Inom ambulanssjukvården i Sverige har hjärtstoppsregister förts sedan 1990. År 2010 

täckte registret ca 80 % av hjärtstoppen utanför sjukhus där behandling påbörjats, vilket var 
3220 stycken. Medianåldern för hjärtstopp i Sverige 2009 var 71 år och mellan 1990 och 2009 

var 31 % av de drabbade kvinnor med ökande andel ju högre ålder. Motsvarande register för 
hjärtstopp på sjukhus började föras 2005 och år 2010 deltog 54 sjukhus i registret. Antalet 
registrerade hjärtstopp mellan 2005 och 2010 var 6567 stycken (8).  

Socialstyrelsen definierar hjärtstopp som ”upphörande av hjärtats mekaniska aktivitet, 
vilket konfirmeras genom frånvaro av tecken på cirkulation”. Hjärtstopp förmodas vara av 

kardiell etiologi (kranskärlssjukdom, klaffsjukdomar, retledningsrubbningar, kardiomyo-
patier) såvida inte hjärtstoppet med säkerhet har orsakats av trauma, drogöverdosering eller 
andra icke-kardiella orsaker bedömda av den individ som ansvarar för hjärtåterupp-

livningsförsöket (9). Andra icke-kardiella orsaker till hjärtstopp kan vara lungemboli, stroke, 
astma, blödning och kvävning (10). 
 

1.2 Hjärt-lungräddning (HLR) 

HLR definieras av Socialstyrelsen (9) som ”ett försök att återställa spontan cirkulation genom 

bröstkompressioner med eller utan samtidig andningshjälp”. Behandlingsrutiner för HLR 
utformas i Sverige av HLR-rådet. Basal HLR får utföras av alla, såväl lekmän som 
vårdpersonal.  

Den HLR som utförs av sjuksköterskor i ambulans kallas A-HLR (avancerad hjärt-
lungräddning) vilket innefattar invasiva procedurer så som intravenös katetersättning, 

endotracheal intubation samt administrering av läkemedel och eventuell defibrillering. 
Flödesschema för A-HLR vid hjärtstopp finns bifogat (bilaga 1). Planering av arbetet sker 
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enligt följande; första ambulans påbörjar HLR genom att en person gör bröstkompressioner 

och den andre håller fri luftväg och ventilerar med mask och Reubens blåsa. Defibrillator 
ansluts. Denna behandling fortgår tills andra ambulans anländer. Sjuksköterskan i denna 

besättning sätter en intravenös kateter och börjar administrera läkemedel, den andre assisterar 
med HLR och luftvägar, och tar sedan hand om de närstående och förklarar vad som utförs 
eller bara finns som ett stöd i den traumatiska händelsen (4).  

Vid hjärtstopp på sjukhus påbörjas HLR omedelbart av den person ur personalen som 
påträffar patienten. Vårdpersonal på sjukhus är utbildad i sjukhus-HLR (S-HLR) vilket 

innefattar defibrillering och intravenös katetersättning men endast förberedelse för intubation 
och läkemedelsadministrering. Flödesschema finns bifogad (bilaga 2) Övrig personal på 
avdelningen larmas och dessa tar med defibrillator och akutväska til l patienten samt larmar ett 

HLR-team (11). Denna grupp består av sjuksköterskor och läkare som är utbildade och 
tränade i A-HLR med kompetens inom hjärtmedicin, invärtesmedicin och anestesi (12). En ur 

personalen avsätts för att ta hand om närstående om sådana finns på plats. 
  

1.3 Närståendes reaktioner vid HLR 

Cirka två tredjedelar av alla hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet. År 2009 var 55 % av 
dessa bevittnade av närstående till patienten (8).  

HLR-utövare har inte möjlighet att ta hänsyn till hur situationen upplevs då tidsaspekten 
för att starta behandlingen är av stor vikt. Därav krävs ett snabbt agerande som medför att de 
etiska aspekterna kan bli åsidosatta. En del närstående som bevittnat HLR har uppfattat den 

som nödvändig men omild och de upplever ibland att ambulanspersonalen uppträder 
respektlöst mot patienten (10). Trots detta vill de allra flesta närstående närvara om de ges 

möjligheten, med motiveringen att de ser att allt gjorts för patienten samt att det underlättar 
deras sorgearbete. Det har även visat sig att inga närstående haft traumatiska minnen av HLR-
processen 2 månader efter hjärtstoppet. De flesta närstående uttrycker dessutom att de skulle 

uppskatta att tillfrågas om att närvara även om de hade tackat nej till detta (1).  
 

 

1.4 Omvårdnadsteorier 

1.4.1 Från novis till expert 

Patricia Benner beskriver en sjuksköterskas erfarenhet i fem kategorier från novis till expert. I 

första steget saknar novisen erfarenhet i situationen där de förväntas prestera. Novisen är 
extremt begränsad och oflexibel och följer enbart uppställda riktlinjer.  

I steg två beskrivs sjuksköterskan som en avancerad nybörjare och kan då uppvisa 

marginellt acceptabla prestationer samt har en mindre erfarenhet av riktiga situationer och kan 
uppmärksamma de betydelsefulla beståndsdelarna i dessa. Genom praktisk träning utvecklas 

färdigheterna.  
I steg tre beskrivs den kompetenta sjuksköterskan. Kompetens är uppnådd efter att ha 

jobbat i liknande situationer i 2-3 år. Det börjar utvecklas när sjuksköterskan kan börja se 

långsiktiga mål i sina handlingar och är aktivt medveten om detta. Den kompetenta saknar 
dock fortfarande effektivitet och flexibilitet, men kan handskas med oförutsedda 

vårdsituationer.  
I det fjärde steget beskrivs sjuksköterskan som skicklig och har en förmåga att uppfatta 

situationer som en helhet istället för delar. Perception är ett nyckelord. Handlandet baseras på 

erfarenhet och nyliga händelser. Siuationer ses som en helhet då de kan uppfattas i långsiktiga 
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mål. Av erfarenhet vet de skickliga sjuksköterskan vilka händelser som kan förväntas av en 

given situation.  
I steg fem beskrivs sjuksköterskan som expert och kan nu med sin enorma erfarenhet 

intuitivt uppfatta varje situation. Kunskap finns om vad som ska göras och även hur målen ska 
uppnås. Expertsjuksköterskan handlar mer efter erfarenheter och mindre efter regler och har 
uppnått fördjupade teoretiska kunskaper (13). 

 
 

1.4.2 Kulturbaserad och transkulturell omvårdnad 

Madeleine Leininger behandlar teorin om kulturbaserad och transkulturell omvårdnad. Denna 

teori är känd för sin breda holistiska och kulturspecifika fokus för att ge meningsfull vård i 
olika kulturer. Hon anser att människor är formade i ett kulturellt samband där inlärda värden, 
trosuppfattningar och livsformer styr tänkande, handlingar och beteenden. Tolkningar av sig 

själv, samhället, naturen och grupprocesser är inlärda sociala konstruktioner. Leiningers 
mening är att vården ska bedrivas utifrån den aktuella kulturen för att kunna skapa en 

meningsfullhet för patienten gällande hälsa, välmående, sjukdom och död (14). 
Sjuksköterskor som förstår och kan värdera kulturell omvårdnad har möjlighet att göra 
positiva förändringar i vården av patienter från specifika kulturer. Kulturellt kompetent 

omvårdnad kan endast ske då patientens värderingar och tro på ett skickligt sätt vävs in i 
vårdplanen. Detta hjälper även patienten att ta hand om sig själv i en familjär, stödjande och 

kulturell kontext (15).  Hur god omvårdnad utförs i patientens kultur kan vara okänt för en 
vårdare från en annan kultur. I vissa kulturer kan rituella beteenden förekomma vid sjukdom, 
speciellt i samband med dödsprocesser. Vissa kulturer har större förväntningar på släktingars 

deltagande i omvårdnaden. Dessa har ofta större krav på mänsklig omvårdnad och har mindre 
tilltro till teknologisk apparatur (16). 

 
 

1.4.3 Känsla av sammanhang (KASAM)  

Aaron Antonovsky har myntat begreppet KASAM, en tydlig och lättillgänglig teori om vilka 
förutsättningar som är viktiga för hälsans utveckling och bevarande. Denna teori är indelad i 

tre delar:  
Begriplighet som handlar om att uppleva information och intryck i tillvaron som 

förnuftsmässigt gripbara, strukturerade och förutsägbara.  
Hanterbarhet som bygger på att det finns resurser till förfogande och möjlighet att agera 

till de krav som ställs. Det kan vara egna resurser som kontrolleras själv eller resurser som 

finns hos människor i ens närhet.  
Meningsfullhet vilket handlar om motivationen kring en uppgift. Varför ska detta göras? 

Vad ger det mig eller andra? Uppgiften kan kännas som en tung börda eller en lockande 
utmaning (17). 
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1.5 Problemformulering 

Då hjärtstopp förekommer både på sjukhus samt prehospitalt är det av intresse att 
sjuksköterskor inom akutsjukvård tar ställning till närståendes närvaro vid HLR. Det råder en 

brist på kunskap och framför allt riktlinjer om hur närstående ska tas om hand vid HLR-
situationer. Det finns en risk att de närståendes önskemål blir åsidosatta. En sammanställning 

av aktuell forskning kan ligga till grund för eventuella riktlinjer eller utbildningar som kan 
stödja sjuksköterskor i hur de kan bemöta och hantera närstående som är närvarande i en 
HLR-situation.  

 
 

 
2. SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av och inställningar till närståendes 

närvaro vid återupplivning av vuxna. 
 

 
 
3. METOD 

En deskriptiv litteraturstudie har genomförts enligt flödesschema för systematiska 
litteraturstudier (18).  

 

3.1 Sökstrategi 

För datainsamling har en systematisk litteratursökning i databaserna CINAHL och MEDLINE 

gjorts. Sökorden resuscitation, heart arrest, cpr, ambulance, next of kin, spouce*, relativ*, 
staff, nurse*, paramedic* och experience* har använts. Alternativet ”suggest subject terms” 

valdes för att få fler synonyma ämnesord. Vissa sökord har trunkerats med * för att få med 
samtliga ändelser av ordet. Sökorden har använts separat i sökmotorn. Därefter har synonyma 
ord kombinerats med OR. Slutligen har samtliga resultat kombinerats med AND. Resultatet 

begränsades till artiklar publicerade mellan år 2000 och 2011 och originalar tiklar skrivna på 
engelska samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Resultatet av detta blev 50 träffar i 

CINAHL respektive 90 i MEDLINE. Söktillfällen, databaser, kombinationer av sökord sa mt 
resultat redovisas i bilaga 5. Det har även gjorts en manuell sökning utifrån referenslistor i 
funna artiklar.  

 

3.2 Urval 

Urval ett gjordes från resultatet av databassökningen. Genom att läsa rubriker och abstracts 
valdes 7 artiklar ut i CINAHL samt 14 artiklar i MEDLINE. De 119 artiklar som valdes bort i 
detta urval var review-artiklar samt studier som behandlade något av följande: HLR av barn, 

beslutstagande om att avstå återupplivning, närståendes upplevelser av HLR-situationen samt 
övriga studier som tydligt ej motsvarade vårt syfte.  

Urval två inleddes med att hela artiklarna lästes samt granskades utifrån checklistor för 
kvalitativa och kvantitativa studier (19, bilaga 3-4). Samtliga sju artiklar från CINAHL 
bibehölls samt fem av artiklarna från MEDLINE. De åtta artiklar som föll bort mötte inte 

kvalitetskraven eller så gick det inte att utläsa enbart sjuksköterskornas upplevelser och/eller 
inställningar i resultatet utan all vårdpersonal, där även läkare inkluderades, redovisades i 

grupp. En artikel inkluderas utifrån manuell sökning.  
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Det slutliga antalet vetenskapliga artiklar för inklusion i studien blev 13 stycken.  

Inkluderade artiklar bör vara etiskt granskade och godkända då de är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. Om en artikel inte är etiskt granskad har författarna själva analyserat 

om det finns några etiska konflikter, såsom bristande informerat samtycke eller ofullständig 
anonymitet. Detta har gjorts utifrån etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i norden (20). 
 

3.3 Databearbetning och värdering 

En artikelmatris bifogas (bilaga 6) över inkluderade artiklars syfte, design och resultat. 

Manifest innehållsanalys har använts, vilket är en lämplig metod för att sammanställa och 
analysera resultatet. Det är en analys av innehåll där koder och kategorier identifieras. Data 
bryts ner till mindre enheter vilka sedan grupperas in i kategorier (18, 21). 

I samtliga studier valdes den del av resultatet som motsvarade syftet ut. Detta översattes till 
svenska och infogades i artikelmatrisen. Därefter lästes resultatdelen i artikelmatrisen 

upprepade gånger av båda författarna för att identifiera koder. Dessa delades in i fyra grupper 
vilka markerades med olika färger för att underlätta analysen. Fyra koder delades sedan vidare 
in i kategorier i samband med att informationen från artikelmatrisen överfördes till 

resultatdelen. För värdering av artiklar har en kombination av checklistor av Willman et al. 
(19) samt Britton (22) används. Detta innebar att studier med stort bortfall, bristfällig 

redovisning av metod, där inklusions- och exklusionskriterier ej varit angivna samt där det 
saknades information gällande frågeformuläret bedömdes ha lågt bevisvärde. Om de svarade 
mot syftet har de dock ändå inkluderats.  

 
 

 

4. RESULTAT 

4.1. Erbjuda eller inte erbjuda närstående att närvara 

4.1.1 Att ta beslut om närståendes närvaro 

I samtliga studier utom två fanns sjuksköterskor som hade erfarenhet av närståendes närvaro 

vid HLR. Dessa två redovisar inte i sina studier hur många av sjuksköterskorna som har 
faktisk erfarenhet av närståendes närvaro (23,24). I den amerikanska studien av 
ambulanspersonal (25) hade hela 95,3% erfarenhet av närståendes närvaro vid HLR. Detta 

kan förklaras av att ambulanspersonalen i större utsträckning i sitt jobb möter närstående i 
hemmet då det oftast är dessa som larmar ambulansen.  

I en majoritet av studierna svarade de flesta sjuksköterskor att de ej ansåg det nödvändigt 
att erbjuda de närstående att närvara vid HLR (25-26). Endast i den brittiska studien av IVA-
sjuksköterskor ansåg en majoritet att närstående skulle ges möjlighet att närvara (23). Det var 

dock ovanligt att sjuksköterskorna faktiskt hade bjudit in närstående att närvara under HLR. 
Endast i den andra brittiska studien av IVA-sjuksköterskor var det en femtedel av 

studiedeltagarna som gett närstående erbjudandet (28). Däremot var det flera som hade fått 
frågan av de närstående om de fick närvara (24, 26, 31). 

Merparten av sjuksköterskorna ville alltså ej ha närstående närvarande. Spridningen mellan 

studierna var dock stor, från 16% i Grice et al. (23) och upp till hela 91,1% i den turkiska 
studien (29). I studien utförd på en akutmottagning i Singapore tillät sjuksköterskorna de 

närstående att närvara först när utgången av behandlingen var känd (24). 
De flesta av sjuksköterskorna ansåg att beslutet om de närståendes närvaro skulle tas 

gemensamt i vårdteamet eller av läkaren. Det förekom dock att sjuksköterskorna själva fick ta 

beslutet (24, 27-29, 31). I två studier nekade de flesta sjuksköterskor de närstående att närvara 
då de trodde att läkaren inte ville detta (26,29).  
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4.1.2 Den närståendes individuella situation 

Det uttrycktes i flera studier att beslutet om närståendes närvaro skulle fattas utifrån den 
närståendes individuella situation. En sjuksköterska betonade vikten av individuellt 

ställningstagande till beslutet, att det måste vara den närståendes egen fria vilja att närvara och 
att respektera om de inte vill. En annan åsikt var att beslutet dessutom måste övervägas 

regelbundet (31,33). I en av studierna övervägde sjuksköterskorna de närståendes medicinska 
kunskaper. Om de hade en medicinsk bakgrund eller var väl insatta i sjukdomen, ansågs de 
kunna hantera situationen bättre (34). 

I den iranska studien med sjuksköterskor ingående i HLR-team, ansåg en mindre andel att 
närstående skulle tillåtas närvara endast om patienten lämnat samtycke till detta. Något fler 

ansåg närståendes närvaro som mer acceptabelt hos patienter med kroniska sjukdomar (30). 
Nästan alla tyckte att närstående skulle få delta endast efter att eventuella invasiva procedurer 
genomförts, men innan återupplivningsförsöket avbröts (24). 

 
 

4.1.3 Positiva och negativa erfarenheter 

Det var vanligt förekommande att sjuksköterskor hade både positiva och negativa erfarenheter 
av närståendes närvaro (24-26, 29, 31). Som positivt angavs ofta att de närstående sett att allt 

gjorts för patienten samt att de lättare kunde acceptera dödsfallet. Som negativt angavs bl.a. 
konflikter, sekretessproblem samt ökad stress på personalen. I en studie hade en tredjedel 

specifikt negativa erfarenheter av närståendes närvaro, samtidigt saknade nästan alla positiva 
erfarenheter (27).  

McClement et al. (35) beskriver fördelarna med närståendes närvaro. Att se att det finns en 

person bakom patienten vilket minskar risken att patienten ses som ett objekt. Samtidigt 
uttrycks dock att negativa känslor uppstår av den oro som närståendes närvaro kan ge då 

personalen kände sig iakttagen.  
I en internationell studie med kardiologsjuksköterskor redovisas de svarande separat 

utifrån nationalitet. Det framkom då att upplevelserna av närståendes närva ro var mer positiva 

än negativa bland sjuksköterskor i England och Sverige. I Irland var positiva och negativa 
erfarenheter lika vanliga och i Norge var det vanligare med negativa erfarenheter. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i sjuksköterskornas attityder till närståendes närvaro beroende på 
om de jobbade inom akutsjukvården (ambulans, akutmottagning, IVA, hjärtavdelning) eller 
inte. Dock fanns signifikanta skillnader när det gällde sjuksköterskornas arbetslivserfarenhet, 

professionella roll samt arbetsland. Ju mindre arbetslivserfarenhet, desto mer negativ 
inställning till närståendes närvaro. Sjuksköterskor som arbetade kliniskt var också mer 

negativa än de inom utbildning, forskning och administration. Signifikanta skillnader fanns 
också mellan länderna, där Norge var de som var minst välvilligt inställda till närståendes 
närvaro (26).  

Flera studier redovisade det viktiga i att personalen kunde ge de närstående emotionellt och 
psykologiskt stöd om de var närvarande. Många efterfrågade också utbildning i att bemöta de 

närstående då de kände sig osäkra vilket ledde till en känsla av otrygghet. (24,25,31,33). 
En sjuksköterska ansåg att det var mycket viktigt att personalen stöttade familje-
medlemmarna, förklarade vad som hände, svarade på frågor och brydde sig om dem. Om 

detta inte kunde uppnås ansåg hon att det var tveksamt att ha närstående närvarande över 
huvud taget (33). 
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4.1.4 Att lättare acceptera ett avslutande av HLR 

En vanlig åsikt var att de närstående mer troligt skulle acceptera beslutet att avbryta HLR om 
de varit närvarande, men samtidigt ansåg dock hälften av sjuksköterskorna att deras närvaro 

kunde förlänga HLR-processen (26-31). En annan åsikt som framkom var att närståendes 
närvaro humaniserar HLR-processen, vilket stärker familjens acceptans att avbryta 

återupplivningen (35). I en amerikansk studie användes närståendes närvaro som ett sätt att få 
dem engagerade till att ta ett beslut om att avsluta eller fortsätta HLR (34). I de två studierna 
från Turkiet samt den från Tyskland ansåg nästan alla sjuksköterskor dock att närstående ej 

skulle få delta i beslut om patienten (27,29,31). En sjuksköterska i den tyska studien var dock 
av motsatt åsikt och uttryckte följande: 

 
”Sonen avslutade HLR eftersom han visste om den ogynnsamma prognosen 
som vi inte var medvetna om. I detta fall var konsultation av anhörig till 

hjälp.” ( 31, s. 246). 
 

 

4.2 Närståendes närvaro en fråga om resursfördelning 

I det akuta skedet i HLR-processen krävs flera personer ur personalen för snabbast möjliga 

omhändertagande av patienten. Det var en mycket vanlig åsikt hos sjuksköterskorna att en ur 
personalen behövde avsättas för att ta hand om de närstående och ge dem stöd, men samtidigt 

uttryckte många oro över att bemanningen var otillräcklig för det ändamålet. En stor andel 
oroade sig också för att utrymmet runt patienten var för litet vilket i sin tur kunde leda till 
trängsel samt fysiska skador på patient eller närstående (23, 24, 26-31, 34, 35).  

 

 

4.3 HLRs konsekvenser på de närstående 

En mycket vanlig oro bland sjuksköterskorna var att de närstående skulle lida av långvarig 
emotionell påverkan efter att ha bevittnat HLR då detta kunde vara stressande eller 

traumatiskt för dem att uppleva, vilket i sin tur kunde förlänga den emotionella 
återhämtningen för dem (23,24,26-29,31). 

Det framkom även att flera ansåg att HLR kunde påverka familjens uppfattning av vården 
och minnet av patienten. Sjuksköterskorna trodde att det kunde vara en tung emotionell börda 
och att de otrevliga minnena av HLR kunde göra att de närstående inte fick ett lika positivt 

minne av patienten (34).  
Det var en vanlig åsikt bland sjuksköterskorna att närståendes närvaro vid HLR kunde vara 

en hjälp för dem i sorgeprocessen, då de fick möjlighet att dela den sista stunden med 
patienten, samt även se att vårdpersonalen gjort allt vad det kunnat för den drabbade. Vissa 
hävdade även att det minskade risken att närstående fick felaktiga uppfattningar om HLR-

processen (23-31,34,35).  
 

 



 15 

4.4 Faktorer som påverkar omvårdnaden 

4.4.1 Bristande sekretess  

Många av sjuksköterskorna var oroliga för att det kunde leda till problem med att 

vidmakthålla sekretessen runt patienten om närstående tilläts närvara under återupplivningen 
(26-29,31). En annan mycket vanlig oro var rädslan för juridiska åtgärder från de närstående 
om de t.ex. missförstod moment i HLR-processen eller på annat sätt var missnöjda med HLR-

teamets insatser (24,26-32,35). 
 

 
4.4.2 Stress och koncentrationssvårigheter 

En vanlig rädsla var att de närstående skulle börja argumentera med HLR-teamet under 

återupplivningen. Flertalet sjuksköterskor beskrev känslor av stress och svårighet med 
koncentrationen då de närstående var närvarande (24,26-32). En sjuksköterska kände inget 

förtroende med sina egna färdigheter under en sådan pressad situation utan upplevde en rädsla 
för att göra misstag (35). 

En mycket vanlig åsikt var att de närstående kunde störa under HLR. Detta varierade dock 

kraftigt mellan studierna, från ca en tiondel i de två brittiska studierna av IVA-sjuksköterskor 
och ändå upp till 89% i studien från Singapore (23,24,28).  

Totalt sett hade studierna från mellanöstern och Asien, tillsammans med Tyskland, en 
betydligt högre andel sjuksköterskor som ansåg att de närstående kunde störa under HLR än 
de övriga (25-27,29-32,35). 

 
”Jag har inget emot det om de inte lägger sig i. Vi har haft familje-

medlemmar som blir helt hysteriska och är i vägen. Dessa är inte lämpliga 
att närvara. Mitt första bekymmer är om de är oförmögna att hantera 
situationen så att de blir okontrollerbara. Mitt fokus skiftar till att ta hand 

om familjemedlemmen istället för patienten. Jag vill inte kalla det för att 
ställa till med en scen. Men familjemedlemmen deltar inte på ett sätt som är 

hjälpfullt.” (34, s. 194) 
 

 

 

4.4.3 Närstående som både hämmande och understödjande faktor 

Det fanns en oro att någon i HLR-teamet skulle utrycka sig på ett sätt som gjorde de 

närstående upprörda. (26,28,34). En sjuksköterska beskrev att HLR-teamet använde humor 
som en copingstrategi för att klara av situationer som upplevs jobbiga och att detta helt kunde 

misstolkas av närstående (35).  
En sjuksköterska upplevde att det inte fanns tid att uttrycka sig passande, att vara vänliga 

och lugna mot varandra, då hela teamet jobbade med patienten. Om närstående var närvarande 

ansåg sköterskan att det inte gick att uttrycka allt av hänsyn till familjemedlemmarna (33). 
I två studier uttryckte sjuksköterskorna liknande oro över att vara iakttagna av de 

närstående, vilket gjorde att personalens uppträdande i samband med detta blev annorlunda 
(34,35). 
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I en studie framhöll vissa att närståendes närvaro kunde vara ett sätta att förhindra 

konflikter. Det specificeras emellertid inte hur (23). Flera studier rapporterade dock om oro 
för konflikter med närstående som kunde leda till hot och våld eller att de känt sig hotade 

(25,27,30,34). Gemensamt för dessa studier var att de är utförda i USA samt i mellanöstern.  
 
”Återupplivningsprocessen höll på i över tre timmar eftersom brodern till 

patienten hotade både sjuksköterskor och läkare verbalt samt ringde in hela 
familjen till sjukhuset. Det var rop och skrik, närstående gick in och ut, så 

det var knappt möjligt att koncentrera sig på det viktiga. Till och med under 
HLR stördes vi av brodern som böjde sig över patienten. Han hotade oss 
med mord och andra saker om brodern inte skulle överleva.”  

(31, s. 246) 
 

 
 
 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie har utförts för att få en överblick i hur sjuksköterskor ser på 
närståendes närvaro under HLR. Funna artiklars resultat analyserades med innehållsanalys i 
diskussionen mellan författarna för att minska risken för feltolkningar samt felöversättningar. 

Resultatet delades därefter in i koder och kategorier.  
Databaserna CINAHL och MEDLINE valdes för den systematiska litteratursökningen, 

dessa valdes på grund av att CINAHL är den största omvårdnadsdatabasen samt MEDLINE 
den största medicinska databasen. Dessa två bedöms även vara de mest användbara enligt 
Polit och Beck (18). Det hade varit möjligt att utöka sökningen till fler databaser, men då 

provsökningar gjordes inför den aktuella forskningen bedömdes antal träffar som fullt 
tillräckligt i de två ovanstående databaserna för att besvara syftet. Detta kan dock ha medfört 

att relevanta artiklar från andra databaser uteblivit. Begränsningar som gjordes i den 
systematiska litteratursökningen var artiklar från år 2000 eller senare för att få den mest 
aktuella forskningen. Att döma av den manuella sökningen finns många artiklar publicerade 

om detta även innan år 2000, och det är möjligt att relevant forskning som kunde ha påverkat 
resultatet gått förlorad genom dessa begränsningar.  

Sökorden valdes efter noggrant övervägande och utifrån relevans för syftet. Liknande 
uttryck och synonymer har identifierats och MESH-sökord har valts i MEDLINE samt 
motsvarande CINAHL headings för ytterligare liknande ämnesord i databaserna. En optimal 

litteratursökning bör ha hög sensitivitet och specificitet, vilket innebär att fånga in alla 
relevanta referenser samt utesluta icke-relevanta referenser (19). Författarna anser att 

sensitiviteten i sökningen är hög, medan specificiteten är något lägre. Detta på grund av att ett 
antal artiklar skulle ha kunnat exkluderats redan i sökningen, detta gäller främst de artiklar 
som exkluderats då de behandlande HLR på barn. Det var först oklart om sökordet 

experience* skulle inkluderas av rädsla för att relevanta artiklar skulle utebli, men efter nya 
sökningar i databaserna utan sökordet upptäcktes det att datamängden blev ohanterlig. Funnen 

data ansågs vara tillräcklig för datamättnad.   
Urvalen efter databassökningen skedde enligt beskrivning i kapitel 3.2. De artiklar som föll 

bort på exklusionskriterier eller var review-artiklar behölls och har använts till bakgrund samt 

resultatdiskussion. Även artiklar från den manuella sökningen har använts till detta. 
Ingen studie bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet, nio hade medelgod och fyra hade låg 

vetenskaplig kvalitet (se bilaga 3). Om resultatet i studier med sämre vetenskaplig kvalitet  
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bedömts som användbart har de inkluderats, dock har resultatet tolkats med försiktighet. Detta 

gäller främst artiklar med stort bortfall (kvantitativa enkätstudier). En studie hade ett bortfall 
på över 50% (35). Denna studie använde sig av ett online-formulär. Enligt Polit och Beck (18) 

tenderar dessa formulär att ha ett lågt svarsantal, ofta lägre än vanliga postade frågeformulär, 
och urvalet blir därför mindre representativt. Vid granskningen bedömdes en studie ha låg 
vetenskaplig kvalitet då information ej fanns angivet om frågeformulär samt eventuella 

inklusions- och exklusionskriterier (18). Trots detta inkluderades studien då det ansågs som 
värdefullt med en studie från Asien för att få ett bredare kulturellt perspektiv. Dess resultat 

har dock tolkats med hänsyn till studiens brister.  
I vissa artiklar ingår inte enbart sjuksköterskor i resultatredovisningen. Även läkare samt 

annan vårdpersonal kan ha tillfrågats om sina upplevelser och inställningar. Från dessa studier 

har enbart sjuksköterskornas svar använts. Detta kan medföra att resultaten från dessa artiklar 
är tagna ur sin helhet och saknar därför bland annat fullständiga demografiska data.  

Den dominerande datainsamlingsformen i inkluderade artiklar är enkäter distribuerade 
genom ett bekvämlighetsurval. Svarsfrekvensen är i flera fall låg och det saknas detaljerad 
beskrivning av bland annat demografiska data. Detta gör det svårare att jämföra studierna 

samt att generalisera resultaten. Det skulle vara en styrka med en högre andel kvalitativa 
studier med mer öppna frågor istället för de stängda frågeformulär som inte djupare förklarar 

den svarandes åsikter, vilket kan anses vara en svaghet med studien.  
Den ursprungliga tanken var att undersöka enbart ambulanspersonals upplevelser. Men då 

provsökningar visade att det inte gjorts tillräckligt många stud ier om detta, inkluderades även 

artiklar som undersökt sjuksköterskors upplevelser och inställningar från akutmottagningar 
samt akutavdelningar. Detta kan ses som en nackdel då antalet artiklar som belyser 

ambulanspersonalens upplevelser endast blev en. Men däremot har en vidare bild av 
sjukhuspersonalens inställningar framkommit. HLR som utförs på sjukhus kontra ambulansen 
skiljer sig något då sjuksköterskor i ambulansen har en bredare delegering och får utöva A-

HLR. Det skiljer sig även i miljön där hjärtstoppet inträffat, det sker i olika miljöer där till 
exempel framkomlighet till patienten och bra belysning kan vara bristfällig samt att tillgången 

till personal ibland enbart är en ambulansbesättning. På sjukhuset finns alltid tillgång till 
personal i större utsträckning samt arbetsmiljön är mer gynnsam i form av behandlingsrum 
och bra belysning. Hur HLR-arbetet är upplagt kan givetvis skilja sig i olika kulturer jämfört 

med Sverige och det kan vara svårt att göra helt exakta jämförelser transkulturellt.  En annan 
nackdel kan vara att resultatet baseras på studier från flera länder där vårdkulturen kan skilja 

sig åt på akutmottagningar och i ambulansverksamheten. Samtidigt kan detta även ses som en 
fördel, då en inblick från flera olika kulturer ges och dess sätt att se på hur vårdpersonalen 
upplever situationen, vilket kan ge nya infallsvinklar för oss här i Sverige. Sverige består i 

dagsläget av ett mångkulturellt samhälle där studier från olika länder kan vara till nytta för 
vårdpersonalen. Dessutom ges tillgång till en världsomspännande forskning med det ett större 

underlag. 
  

5.2 Resultatdiskussion 

I alla inkluderade studier finns deltagare som saknar reell erfarenhet av närståendes närvaro 
vid HLR. Det är givetvis viktigt att dessa deltagare får komma till tals om sina inställningar 

dock kan de ej redogöra för upplevelser om de aldrig varit med om en sådan situation. Det är 
en svaghet för resultatet att det är en stor del av deltagarna som saknar erfarenhet. Det hade 
gett mer tyngd till resultatet om fler deltagare upplevt HLR-situationer där de närstående varit 

närvarande. Det har dessutom visat sig att ju mer erfarenhet vårdpersonal fick av närståendes 
närvaro vid HLR, desto mer positiva inställda blev de (36). 
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En tydlig tendens från resultatet i artiklarna är att vårdpersonal i Storbritannien är mest 

tillåtande vad det gäller närståendes närvaro vid HLR. Däremot visar studierna från 
mellanöstern, i synnerhet de turkiska, upp en mycket mer negativ attityd till närståendes 

närvaro. Detta resultat styrks i en annan turkisk studie där författaren även belyser kulturella 
orsaker till detta. Det var vanligt förekommande för äldre turkiska kvinnor och män att 
uttrycka sina känslor fysiskt, vilket ofta gick så långt att de kom med ljudliga utrop, slog sig 

för bröstet och till och med svimmade (37). Denna beskrivning bekräftas i resultatet från de 
två turkiska studierna då nästan samtliga sjuksköterskor ansåg att de närstående kunde få 

långvarig emotionell påverkan efter att ha närvarat (27,29). Med tanke på detta är det 
förståeligt att sjuksköterskornas inställningar till att ha med närstående i ett trångt akutrum är 
negativa, då det i förlängningen kan leda till ytterligare en patient att ta hand om.  Detta kan 

kopplas till Leiningers teori om transkulturell omvårdnad där omvårdnadskoncept, mönster, 
processer och strukturer varierar mellan olika kulturer. Det är viktigt att skapa en 

meningsfullhet gällande såväl hälsa som i detta fall sjukdom och död. Rituella processer runt 
dödsprocessen är vanligt förekommande inom vissa kulturer och detta är något vårdpersonal 
bör vara medveten om och kunna ta hänsyn till. Detta blir tydligt då de västeuropeiska 

studierna jämförs med dem från mellanöstern (14,15). 
I två brittiska studier var två tredjedelar av alla svarande sjuksköterskor positiva till 

närståendes närvaro (23,32). Den tredje brittiska studien visade liknande tendenser då det 
fanns signifikanta skillnader mellan de brittiska sjuksköterskorna och övriga europeiska 
sjuksköterskor gällande attityder och beslutstagande kring de närståendes närvaro (28). Detta 

stöds av tidigare forskning där 162 akutmottagningar i Storbritannien undersökts. Den 
tillåtande attityden som framkommit i inkluderade artiklars resultat bekräftas då det uppvisas 

78% tillåtelse till att låta närstående närvara. Detta motiveras med att de närstående inte 
upplever det som värre att observera återupplivningen än att föreställa sig vad som händer 
med patienten när de inte tillåts närvara (38).  

Utifrån resultatet kan konstateras att Storbritannien är det område som kommit längst när 
det gäller att låta de närstående närvara under återupplivning. Resultatet bör dock tolkas 

försiktigt då spridningen är stor och det går därför ej att dra en generell slutsats. Dessutom är 
kvaliteten på en av en av de brittiska artiklarna (23) låg. I den studien ansåg också en 
majoritet att närstående skulle ges en möjlighet att närvara, men de säger emot sig själva då 

det var mycket ovanligt att de faktiskt hade bjudit in närstående att delta.  
I flera av studierna framkom att sjuksköterskorna tyckte att beslutet skulle tas individuellt 

med hänsyn till den närstående. Att kontinuerligt göra en utvärdering av hur den närstående 
uppfattar situationen gör att ett bättre stöd kan ges och om det behövs leda den närstående ut 
ur rummet, detta om upplevelsen blir dem övermäktig.  

Det framkom även att sjuksköterskorna nekade närstående att närvara då de trodde att 
läkaren inte ville detta, och att många tyckte att beslutet skulle tas gemensamt i vårdteamet. 

Kirkevold och Stromsnes Ekern hävdar att en god familjefokuserad omvårdnad vilar på gott 
samarbete mellan yrkesprofessionerna (39). Detta är något som det bör tas hänsyn till i 
vårdteamen. Då många tyckte att beslutet skulle tas gemensamt är det av stor vikt med ett gott 

samarbete för att kunna ta dessa svåra beslut och genom en god kommunikation i teamet 
undvika missförstånd som kan leda till att de närstående lämnas utanför.  

Flera av de kvantitativa enkätstudierna använde sig av samma typ av frågeformulär, 
ursprungligen utvecklad av Fulbrook et al (28). Dessa är utformade på ett sätt som gör det 
svårt att tolka resultatet. Ett exempel på detta är när de svarande ska besvara vem som bör ta 

beslut kring om de närstående ska tillåtas närvara. Istället för att kunna välja endast en av 
grupperna ”sjuksköterskor”, ”läkare” eller ”gemensamt i HLR-teamet” tillåter formuläret att 

de svarande kryssar i flera av alternativen, vilket gör att det totala svarstalet på frågan stiger 
till över 100 procent. Det gör att det blir svårt att tolka resultatet och utröna vilket av 
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alternativen som belyser sanningen mest.  Dessutom ger frågeformuläret en möjlighet att svara 

”vet ej” vilket många deltagare i vissa studier utnyttjat, detta i sin tur leder till att resultatet 
blir svårtolkat och möjligheten att dra slutsatser minskar. 

Studierna från mellanöstern och Asien uppvisade en större andel sjuksköterskor som ansåg 
att de närstående skulle störa HLR-arbetet, jämfört med de europeiska studierna. Drygt två 
tredjedelar jämfört med knappt en tredjedel i studierna från Europa. Den studie som bryter 

mönstret är från Tyskland (31), som svarar liknande de turkiska studierna (27,29). Detta gäller 
inte enbart just denna fråga, utan generellt sett har den tyska studien en mer negativ 

inställning, liknande dem från mellanöstern, till skillnad från övriga europeiska studier. Det 
framkommer inget specifikt i den tyska studien som kan förklara orsaken till detta.  

I flertalet studier beskriver sjuksköterskorna stress och osäkerhet i samband med att 

närstående närvarar. Utifrån Antonovskys teori om KASAM kan detta ses som en brist i 
sjuksköterskornas hanterbarhet. Det menas med att sjuksköterskorna saknar egna resurser att 

agera utifrån de krav som ställs på dem. För att komma tillrätta med detta kan 
sjuksköterskorna behöva träna på olika stress och copingstrategier (17). 

Det framkommer både positiva och negativa sidor för de närstående av att närvara vid 

återupplivningen. Det är dock främst negativa upplevelser som nämns och knappt några 
positiva. I en av de turkiska studierna beskrivs att sjuksköterskorna har specifikt negativa 

erfarenheter av närståendes närvaro, dock redovisas det inte alls vad detta innebär samt att det 
saknades positiva erfarenheter. För att kunna dra några slutsatser av denna information hade 
det varit av vikt med förtydliganden kring vad dessa negativa erfarenheter innebar. Liknande 

resultat fanns i en av de brittiska studierna (23) där det framhölls att närståendes närvaro 
kunde vara ett sätt att förhindra konflikter. Det specificerades emellertid inte alls hur detta 

skulle ske, vilket gör att resultatet inte går att tillämpa för en konkret förändring.  
Otrevliga minnen av HLR kan göra att det positiva minnet av patienten minskar och det 

fanns en rädsla för att de närstående kunde få långvarig emotionell påverkan. Samtidigt 

betonas att det kan vara viktigt att få dela den sista stunden med patienten samt se att allt 
gjorts av vårdpersonalen. Liknande positiva och negativa sidor framkommer i en annan studie 

(40). Frågan är vilken del som väger tyngst för den närstående och om detta är något hon eller 
han kan sätta sig in i innan beslutet tas om att närvara.  

De allra flesta närstående vill närvara om de ges möjligheten, med motiveringen att de ser 

att allt gjorts för patienten samt att det underlättar deras sorgearbete. Framförallt har det visat 
sig att inga närstående haft traumatiska minnen av HLR-processen två månader efter 

hjärtstoppet (1). Detta stämmer inte med vad sjuksköterskorna i studien oroar sig över. Med 
tanke på dessa skillnader behövs en sammanställning om vad de närstående utrycker för att 
kunna tillämpa kunskaperna kliniskt.  

I en studie jämfördes även arbetslivserfarenhet i samband med vilken inställning som fanns 
till närståendes närvaro. Det visade sig att ju mindre arbetserfarenhet sjuksköterskorna hade 

desto mer negativ inställning hade de. Detta kan kopplas till Benners från novis till expert där 
den oerfarna sjuksköterskan har svårt att ta in hela situationen och har fullt upp att 
koncentrera sig på regler och riktlinjer, vilket kan medföra att närståendes närvaro upplevs 

som stressande och mer negativt. Den erfarna sjuksköterskan får instinktivt en helhetsbild av 
situationen utan att påverkas negativt av de störningsmoment som de närstående kan innebära  

och kan istället fokusera på det som är bäst för dem och för patienten (13).  
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6. KONKLUSION 

Resultatet av litteraturstudien visar att sjuksköterskor generellt sett har en övervägande 
negativ inställning till närståendes närvaro vid HLR. Studier genomförda i mellanöstern 

tenderade att ha mer negativa åsikter än studier från västvärlden. Skillnaderna verkar bero på 
hur sjuksköterskorna tror att de närstående kommer att reagera, något som i sin tur verkar 

bottna i kulturella traditioner. Mest toleranta till närståendes närvaro är sjuksköterskor i 
Storbritannien. Antalet deltagare i studierna var i många fall stort, men studiernas kvalitet är 
skiftande och det är därför svårt att dra några generella slutsatser av resultatet.  

Det är viktigt att komma ihåg att de positiva och negativa åsikter om närståendes närvaro 
vid HLR som presenteras i denna studie inte är de närståendes åsikter, utan vad 

sjuksköterskorna tror att de närstående upplever.  
 
 

 
7. KLINISKA IMPLIKATIONER 

En studie som denna kan ligga till grund för att utbilda och förbereda personal inom den akuta 
vården. Den behöver dock kompletteras med mer forskning där de närstående samt 

sjuksköterskor med erfarenhet av närståendes närvaro intervjuas för en fördjupning i ämnet. 
Det finns idag inga klara riktlinjer som berör hur närstående ska bemötas vid en HLR-
situation samt om de ska tillåtas närvara eller ej. Det vore därför rimligt att uppdatera 

riktlinjerna för HLR med en erbjudan för de närstående att närvara samt emotionellt stöd om 
de väljer att tacka ja. Vidare forskning är viktig för att utveckla ämnet och så småningom 

kunna uppdatera riktlinjerna i den återkommande HLR-utbildning som sjukvårdspersonal 
genomgår regelbundet.  
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BILAGA 5 

 

SÖKMATRIS 11-02-08   

Sökning: CINAHL Resultat Urval 1 Urval 2 

1. (“resuscitation”) or (MH "Resuscitation") or (MH 
"Resuscitation, Cardiopulmonary") or (MH "Bystander 
CPR") or ("heart arrest") or (MH "Heart Arrest") or 

("cpr") or (MH "Resuscitation, Cardiopulmonary") or 
(MH "Advanced Cardiac Life Support") or ("ambulance") 

or (MH "Ambulances") 

16671 

  

2.  (”family member*” or (MH "Extended Family") or (MH 

"Family") or (next of kin) or (”spouse*”) or (MH 
”spouses”) or (MH “significant other”) or (”relativ*”) or 

(MH ”extended family”) 

 

86008   

3. ("staff") or (MH "Medical Staff, Hospital") or (MH 
"Nursing Staff, Hospital") or (MH "Staff Nurses") or 

(“nurse*”) or ("paramedic*") or (MH "Emergency Medical 
Technicians") or (MH "Emergency Medical Services") or 

(MH "Prehospital Care") 

319764   

4. Experience* 121369   

4. 1 and 2 and 3 and 4 (limit: publ 2000-2011, Research, 
English) 

50 7 7 

 
 
 

SÖKMATRIS 11-02-08   

Sökning: MEDLINE Resultat Urval 1 Urval 2 

1. (“resuscitation”) or (MH "Resuscitation") or (MH 
"Resuscitation, Cardiopulmonary") or ("heart arrest") or 
(MH "Heart Arrest") or ("cpr") or (MH 

"Cardiopulmonary,  Resuscitation ") or ("ambulance") or 
(MH "Ambulances") 

 

69877 

  

2.  (”family member*” or (MH "Family") or (next of kin) or 
(”spouse*”) or (MH ”spouses”) or (”relativ*”).  

 

876938 

  

3. (“staff”) or (MH "Medical Staff, Hospital") or (MH 

"Nursing Staff, Hospital") or (MH "Nursing Staff") or (MH 

"Medical Staff") or (“nurse*”) or ("paramedic*") or 
(“Emergency Medical Technicians") or (MH "Emergency 
Medical Services"). 

365976 

  

4. Experience* 541692   

4. 1 and 2 and 3 and 4 (limit: publ 2000-2011, Research, 

English) 
90 14 5 
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BILAGA 6 

Artikelmatris D-nivå         1/13 

Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Axelsson A, 

Fridlund B, Moons 

P, Martensson J, 

Reimer W, Smith K 

et al. European 

cardiovascular 

nurses' experiences 

of and attitudes 

towards having 

family members 

present in the 

resuscitation room. 

Eur J Card iovasc 

Nurs 2010;9(1):15-

23. 

 

England, Irland, 

Norge, Sverige. 

Att undersöka 

kardio logsjuk-

sköterskors 

erfarenheter av och 

attityder till 

närvaron av 

familjemedlemmar 

under 

återupplivning av 

vuxna patienter, 

samt undersöka om 

det var några 

skillnader i 

attityder beroende 

på land, erfarenhet, 

roll samt 

arbetsmiljö. 

Validerat 

frågeformulär. 

Kvantitativ deskriptiv 

design.  

 

Bekvämlighetsurval. 

  

820 formulär utdelade 

till samtliga sköterskor 

på 4 konferenser i 

Europa. 

 

411 återlämnades 

Bortfall: 409  

 

Nationalitetfördelning  

på svarande: 

 

40.2 % Norge 

26.5 % Sverige  

12.5 % Irland 

8.3 % UK 

12.5 Övriga  

 

91.4% kvinnor 

Medelålder 42.1 år 

  

Analysmetod 

SPSS 

Mann-Whitney U test 

Kruskal-Wallis test  

Ingen exklusion 

angiven. Detta 

behöver dock inte 

vara negativt då 

urvalet består av 

samtliga 

kardio logsjuksköters

kor på konferenserna. 

 

Det stora bortfallet 

kan dock vara en 

svaghet. Detta 

tillsammans med att 

en övervägande del 

var kvinnor gör det 

svårare att 

generalisera.  

 

Vi anser dock att 

studien håller 

medelhög kvalitet. 

  

43% (av 411) hade erfarenhet av minst en situation med närståendes närvaro vid 

HLR (NNH). 13% hade bjudit in de närstående att närvara, medan 22% hade 

varit med om att närstående frågat om de fått närvara. Positiva och negativa 

erfarenheter av närståendes närvaro hade grovt räknat samma frekvens.  Det var 

vanligast att sjuksköterskorna upplevt närståendes närvaro vid HLR i Irland 

(59%) samt UK (53%) och minst vanligt i Norge (35%). Samma fördeln ing 

gällde då närstående hade frågat om de fick närvara samt om de blivit t illfrågade 

att närvara. I relat ion till upplevelserna av närståendes närvaro var positiva svar  

mer vanliga än negativa bland sjuksköterskor i UK och Sverige. I Irland var 

positiva och negativa erfarenheter lika vanliga och i Norge var det vanligare med 

negativa erfarenheter. Det fanns ingen signifikant skillnad i sjuksköterskornas 

attityder till närståendes närvaro beroende på om de jobbade inom 

akutsjukvården (ambulans, akutmottagning, IVA, hjärtavdelning) eller inte. 

Dock fanns signifikanta skillnader när det gällde sjuksköterskornas 

arbetslivserfarenhet, professionella ro ll samt arbetsland. Ju mindre 

arbetslivserfarenhet, desto mer negativ inställning till närståendes närvaro. 

Sjuksköterskor som arbetade kliniskt var också mer negativa än de inom 

utbildning, forskning och admin istration.  Signifikanta skillnader fanns också 

mellan länderna, där Norge var de som var minst välvilligt inställda till 

närståendes närvaro.  

Över hälften av sjuksköterskorna (54%) tyckte inte att familjemedlemmar alltid 

skulle erbjudas möjligheten att vara närvarande under HLR och 69% t rodde inte 

att läkaren v ille detta. 60% höll inte med om att närstående skulle få vara med 

och ta beslut under HLR, medan 52%  tyckte att familjemedlemmar mer tro ligt 

skulle acceptera beslut att avsluta återupplivningen om de var närvarande.  52% 

var bekymrade över sekretess, om att diskutera detaljer om patienten när 

närstående var närvarande, och 47% trodde att familjemed lemmar mer tro ligt 

skulle argumentera med vårdpersonalen om de var närvarande.  

53% trodde inte att familjemedlemmarna skulle störa vid HLR, men 37% trodde 

att de skulle bli för upprörda. 48% trodde inte att närvaron av familjemedlemmar 

skulle göra det svårare för dem att koncentrera sig, och 24% antog att teamets 

prestationer skulle påverkas positivt pga deras närvaro, medan 41% inte höll 

med om detta. 70% bekymrade sig för att någon i vårdpersonalen skulle säga 

något under HLR som g jorde närstående upprörda. Enligt 52% borde 

närståendes närvaro under HLR inte vara normal praxis men 90% var en iga om 
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att ifall familjemedlemmar var närvarande skulle en vårdpersonal avsättas för att 

enbart ta hand om dem. Dock tyckte 58% att det inte var tillräckligt med 

personal för att kunna vara med familjen hela tiden och 59% tyckte att utrymmet 

runt sängen var för litet för att det skulle fungera. 23% höll med om att familjens 

närvaro var nyttigt för patienten, medan 35% inte höll med om detta. Dock 

uttryckte 41% att de inte visste. 

52% tyckte att närståendes närvaro förebyggde att närstående utvecklade skeva 

bilder eller felakt iga ideer om återupplivningsprocessen och 35% trodde inte att 

närstående skulle lida av långvarig emotionell påverkan, 40% var osäkra. 71% 

höll med om att närståendes närvaro hjälper dem att veta att allt har g jorts för 

patienten. 50% tyckte att närvaro där återupplivningen misslyckades kunde göra 

det möjligt för familjen att dela den sista stunden med patienten, medan 26% inte 

höll med om detta. Hälften tyckte att närvaro kunde hjälpa familjemedlemmarna 

i sorgeprocessen om patienten dog, medan ungefär lika många var osäkra om det 

skulle förlänga den emotionella återanpassningen vid förlust av 

familjemedlemmen, medan 33% inte trodde detta skulle vara fa llet. 

Gällande om närståendes närvaro kunde göra så att vårdpersonalen mer t roligt 

skulle förlänga HLR höll 48% med. Att det skapar ett starkare band mellan 

familjen och sjuksköterskorna ansåg 44%, men nästan lika många, 39%, v isste 

inte. 19% t rodde att juridiska konsekvenser skulle öka, medan 45% inte visste.  
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Artikelmatris D-nivå         2/13 

Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Badir A, Sepit D. 

Family presence 

during CPR: a study of 

the experiences and 

opinions of Turkish 

critical care nurses. Int 

J Nurs Stud 

2007;44(1):83-92. 

 

Turkiet. 

Att undersöka 

åsikter och 

erfarenheter hos 

akutsjukskötersk

or angående 

familjemedlemm

ars närvaro under 

återupplivning.  

Kvantitativ deskriptiv 

design. Frågeformulär.  

 

Utdelat till 409  

akutsjuksköterskor på 10 

sjukhus i Istanbul. 

 

Urvalsförfarande och 

exklusionskriterier okänt.  

 

Bortfall: 131 st.  

 

Slutligt antal 278 st.  

96.4% kvinnor, 3.6% 

män. 

 

 

Datainsamlingsmetoden 

är ett frågeformulär 

utformat av Fulbrook.   

 

Analyserat med Statistical 

Package for Social 

Scientists (SPSS). 

Deskriptiv statistik. 

Frågeformuläret har 

använts i tidigare 

studier och där visat sig 

vara godkänt. En 

svaghet i studien är att 

urvalsförfarande och 

eventuella 

exklusionskriterier ej är 

tydligt beskrivna.  

 

Bortfallet är tämligen 

stort men ligger ändå 

inom normalintervallet 

för enkätstudier.  

 

Övervägande del 

kvinnor gör det svårare 

att generalisera.  

 

Vi anser att studien 

håller medelhög 

kvalitet.   

63.7% var oerfarna med NNH. Ingen av de svarande hade bjudit in 

närstående att delta. 88.8% hade inte en positiv erfarenhet av NNH. 

33.5% hade specifika negativa erfarenheter.  

83.1% kände att det ej var nödvändigt att bjuda in till NNH. 69.1% 

ville inte ha närstående närvarande. 56.9% tyckte inte att sköterskorna 

var ansvariga att erbjuda närstående att närvara. 55% ansåg att det var 

läkarens ansvar. 77.7% ansåg att det var ett gemensamt beslut i HLR-

teamet.   

88.1% var oro liga för att NNH kan leda t ill sekretessproblem. 88.5% 

var rädda att närstående skulle argumentera med HLR-teamet. 75.9% 

ansåg att närstående ej skulle delta i beslut gällande patienten. 36.7% 

höll med om att närstående lättare skulle acceptera beslut om att 

avbryta HLR om de var närvarande. 43.2% hade ingen åsikt om detta. 

87.8% ansåg att HLR var stressande att se för de närstående. 74.1% 

trodde att vissa beslut som togs under HLR kunde göra närstående 

upprörda. 78.8% ansåg att NNH inte var till gagn för patienten. 84.2% 

trodde att NNH sku lle stressa personalen. 64.7% ansåg att närstående 

var benägna att störa HLR-teamet. 71.5% ansåg att det ej fanns 

tillräckligt med personal för att ta hand om de närstående. 71.9% var 

oroliga för begränsat utrymme om närstående var med. 83.1% 

rapporterade att NNH ej var vanligt förekommande, och 62.2% var 

oroliga att en i HLR-teamet skulle vara tvungen att vara med 

närstående hela tiden.  

88.5% var oro liga att NNH skulle leda till långvariga emotionella 

effekter på närstående. 55.4% höll inte med om att närstående skulle 

anse HLR-processen som våldsam eller ett övergrepp mot patienten. 

75.2% höll inte med om att NNH kan leda till juridiska konsekvenser. 

43.5% höll ej med om att NNH kunde leda till att närstående fick 

uppfattningen att allt hade gjorts för patienten, men 28.1% var osäkra. 

54.7% trodde att HLR-teamet mer troligt skulle förlänga 

återupplivningsförsöket vid NNH. 68% ansåg att NNH ej sku lle stärka 

banden mellan sköterskor och närstående. 57.2% höll ej med om att 

NNH skulle h jälpa de närstående i sörjandeprocessen. 46.6% höll ej 

med om att det är viktigt för de närstående att vara med patienten i dess 

sista ögonblick vid misslyckat HLR, medan 23.7% var osäkra och 

29.2% höll med om att det var bra.  
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Compton S, Madgy A, 

Goldstein M, Sandhu J, 

Dunne R, Swor R. 

Emergency medical 

service providers' 

experience with family 

presence during 

cardiopulmonary 

resuscitation. 

Resuscitation 

2006;70(2):223-8. 

 

USA  

Att beskriva 

ambulanspersonals 

erfarenheter av att ha 

familjemedlemmar 

närvarande vid 

återupplivning, och att 

fastställa om 

erfarenheterna är 

liknande mellan stad 

och landsbygd.  

Kvantitativ deskriptiv 

design. Frågeformulär.  

 

Bekvämlighetsurval. 

 

128 deltagare från 2 

sjukhus. 

   

 

Inget bortfall. 

 

Medelålder 38 år. 

93 % män.   

 

Chi-2  

Inga exklusionskriterier är 

nämnda vilket kan ha 

påverkan på resultatet.  

Det finns inget nämnt om 

frågeformulärets valid itet 

vilket kan ha påverkan på 

resultatet.  

 

De intervjuade är inte 

sjuksköterskor utan EMS 

eller EMT-paramedic. 

Detta är dock motsvarande 

sjuksköterska och 

undersköterska i en svensk 

ambulans. 

 

Inget bortfall styrker 

resultatet.  

 

Hög andel män gör det 

svårt att generalisera 

resultatet.  

 

Kvaliteten på studien är 

medelhög. 

95,3 % hade utfört HLR i närståendes närvaro. Många 

fler av dem som jobbade i staden (66.7%) än dem i 

landsbygden (39.7%) rapporterade att de känt sig hotade 

eller varit bekymrade för sin egen säkerhet vid NNH. 

44.3% ansåg att NNH hade en negativ påverkan på deras 

förmåga att utföra HLR.  Generellt sett hade de i staden 

och på landsbygden liknande uppfattning om NNH. De 

var oftast neutralt inställda till att NNH gjorde dem 

obekväma samt om de besvärades av det. De allra flesta 

föredrog inte att närstående var närvarande vid HLR. Det 

var ett svagt stöd för att det skulle finnas ett positivt 

värde i att ha närstående närvarande. 37% ansåg att de 

närstående lättare kunde acceptera dödsfallet om de varit 

närvarande. 75.9% av dem i städerna och 60.3% av dem 

på landsbygden upplevde att det var opassande för 

närstående att vara närvarande. Väldigt få ansåg att NNH 

fick dem att arbeta hårdare. Drygt hälften kände sig 

trygga med att ge emotionellt stöd till de närstående. 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Fulbrook P, A lbarran 

JW, Latour JM. A 

European survey of 

critical care nurses' 

attitudes and 

experiences of having 

family members 

present during 

cardiopulmonary 

resuscitation. Int J Nurs 

Stud 2005;42(5):557-

68. 

 

Storbritannien.  

Att undersöka 

erfarenheter och 

attityder hos IVA-

sjuksköterskor till 

familjebevittnad 

återupplivning av 

vuxna patienter.   

Kvantitativ deskriptiv design. 

Frågeformulär. 

 

Utdelat till 235 IVA-

sköterskor i samband med en 

konferens för IVA-sköterskor 

i Paris.  

 

”Convenient sample” 

(bekvämlighetsurval). 

Exklusionskriterier: 

Utomeuropeiska deltagare  

 

Bortfall: 105 st.  

 

Slutligt antal 124 st (54 från 

Storbritannien, 70 övriga 

europeiska länder).  

Åldersgrupp 21-40 år 57,3%, 

>41 år 42,7%, 36-40 år 

31,5%. 

73,4% kvinnor. 24,6% män. 

 

 

Datainsamlingsmetoden är ett 

frågeformulär utformat av 

författarna.   

 

Analyserat med Statistical 

Package for Social Scientists 

(SPSS). Deskriptiv statistik. 

Endast 

konferensdeltagare 

deltog i studien vilket 

kan göra att det ej är 

representativt för 

samtliga IVA -sköterskor. 

 

Frågeformuläret är 

konstruerat av författarna 

själva. Det är baserat på 

existerande litteratur, 

men det är inte beprövat 

från tid igare 

undersökningar. Detta 

kan ge formuläret en 

lägre validitet. 

 

 

 

En ligt den checklista för 

artiklar som använts har 

denna studie en bra 

kvalitet. Men på grund av 

det stora bortfallet anser 

vi att bevisvärdet sänks 

till medelhög.  

 

 

46.8% hade erfarenhet av NNH, av dessa hade 20.7% bjudit in 

närstående att delta. 

En majoritet av sköterskorna 46.8%  höll inte med om att närstående 

allt id ska erb judas att närvara vid HLR. 45.5% ville inte ha 

närstående närvarande. 37.9%  höll med om att närstående skulle 

erbjudas att närvara, medan  33.3% ville att familjemedlemmar sku lle 

närvara. Det fanns en signifikant skillnad mellan sjuksköterskor från 

Storbritannien och övriga Europa gällande beslutstagande om de 

närståendes närvaro. 

29% ansåg att det var läkarens ansvar att besluta om närstående ska 

närvara eller ej. 49.2% ansåg att det skulle vara sköterskornas beslut. 

Majoriteten ansåg dock att det var ett gemensamt beslut i HLR-

teamet. 23.4%  ansåg att närstående skulle vara närvarande vid 

beslutet. 

62.9% var oro liga för att NNH kan leda t ill sekretessproblem. 30.6% 

var rädda att närstående skulle argumentera med HLR-teamet. De 

flesta , 52.8%  höll dock med om att närstående mer tro ligt skulle 

acceptera beslutet att avbryta HLR om de var närvarande.  

46.7% höll med om att NNH inte skulle betraktas som 

standardprocedur och 36.9% att det inte var t ill gagn för patienten. 

Dock var 40.1% osäkra om detta och endast 23% ansåg att det var till 

gagn för patienten. 

47.6% ansåg att NNH kunde göra det svårt att koncentrera sig, medan 

12.2% ansåg att närstående kunde störa under HLR. Det rådde delade 

meningar om teamets insatser skulle påverkas positivt 33.6% eller 

inte vid NNH 27%. 75% var oro liga för att någon i HLR-teamet 

skulle säga något som gjorde de närstående uppröra. 48.4% höll inte 

med om att närstående inte skulle vara med då HLR kunde göra dem 

stressade. 

80.6% ansåg att en person skulle avsättas för att ta hand om 

närstående. Dock ansåg 52.6% att bemanningen var otillräcklig för att 

kunna genomföra detta samt 55.6%  ansåg att utrymmet var för litet 

för att ha med närstående. 

76.4% ansåg att NNH ledde till att närstående förstod att ”allt hade 

gjorts” för patienten, och att NNH ledde till att de mindre troligt 

skulle få fel uppfattning om HLR-processen 52.8%. 26% var oroliga 

för att missförstånd vid NNH kunde leda t ill juridiska konsekvenser 



 36 

mot HLR-teamet. 38.7% ansåg att NNH kunde förlänga HLR-

processen, medan 39.5% inte höll med om detta. 

20.2% var oro liga för att närstående skulle få långvariga emotionella 

effekter, men de flesta var osäkra om detta 51.6%. 42.3% ansåg att 

NNH h jälpte till att skapa ett starkare band mellan närstående och 

sjuksköterskorna.  Dock var något fler osäkra om detta 43.9%. 

Överlag ansågs det vara positivt för närstående att vara närvarande 

även om återupplivningen misslyckades.  57.3% ansåg att det var 

viktigt för närstående att dela patientens sista stund och 50.8% ansåg 

att deras närvaro hjälpte dem i sorgeprocessen. 
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Sid 1(X) Författare  
Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Grice AS, Picton P, 

Deakin CD. Study 

examining attitudes of 

staff, patients and relatives 

to witnessed resuscitation 

in adult intensive care 

units. Br J Anaesth 

2003;91(6):820-4. 

 

Storbritannien. 

Att undersöka 

personalens åsikter 

om bevittnad 

återupplivning, 

patienter och 

närståendes krav för 

bevittnad 

återupplivning och 

deras uppfattning av 

nyttan.   

Kvantitativ deskriptiv 

design. Frågeformulär. 

Konsekutivt urval.  

 

Inklusionskriterier: ssk 

på IVA och thorax-IVA  

 

Bortfall 6 % 

 

94% svarsfrekvens av 

totalt 50 ssk.  

 

 

 

  

Inget nämnt om 

analysmetod.  

 

Bortfallsanalys ej 

beskriven. 

Ingen information om 

formulärets validitet 

eller reliabilitet. 

 

Ej angivet 

demografiska data, 

detta gör det svårt att 

generalisera resultatet.  

 

Positivt: Hög 

svarsfrekvens 

 

Studiens kvalitet 

bedöms som låg. 

66 % av ssk tyckte att närstående skulle få möjlighet att 

delta. Om de närstående frågade om lov att få vara med 

skulle 82 % t illåta detta om en i personal fanns som stöd. 

16 % ville inte ge närstående möjligheten att delta. 

Den vanligaste orsaken att tillåta NNH var att skapa 

förståelse (50 %), förh indra konflikter (10 %), ge 

emotionellt stöd (14 %). 8 % ansåg att närstående hade rätt 

att närvara. 33 % uppgav möjligheten för närstående att se 

att allt hade gjorts för patienten.  

18 % skulle inte tillåta NNH. 18 % ansåg detta för 

stressande för närstående. 11 % ansåg att det fanns risk att 

de la sig i, och 11 % att de kunde vara i vägen. 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Gunes UY, Zaybak A. 

A study of Turkish 

critical care nurses' 

perspectives regarding 

family-witnessed 

resuscitation. J Clin 

Nurs 

2009;18(20):2907-15. 

 

Turkiet 

Att undersöka 

upplevelser och 

attityder av turkiska 

IVA-sjuksköterskor 

rörande familjens 

närvaro under HLR. 

Kvantitativ deskriptiv 

design. Frågeformulär.   

 

Utdelat till samtliga IVA-

sköterskor som arbetade på 

IVA eller ambulans från 

två universitetssjukhus i 

Izmir, Turkiet. 

 

Exklusionskriterier: 

Mindre än 2 års 

arbetslivserfarenhet  

 

255 utdelade enkäter. 

Bortfall: 120 

 

Inkluderat antal 135. 

100% kvinnor.  

Ålder 21-50 år.  

 

 

Analyserat med SPSS.  

Bra exklusionskriterier. 

Stort bortfall och endast 

kvinnor kan påverka 

resultatet och gör det 

svårt att generalisera. 

 

Resultatet är ibland 

svårtolkat med 

procentsatser där det är 

tydligt att de svarande 

säger emot sig själva 

genom att svara 

inkonsekvent på vissa 

frågor. 

  

Beprövat frågeformulär. 

 

Vi bedömer studiens 

kvalitet som medelhög.    

22.2 % hade upplevt NNH. 94.8 % hade ej b judit in t ill 

NNH. Av dem som upplevt NNH hade 33.3 % positiva 

erfarenheter och 66.7 % negativa. 88.1 % ansåg inte att 

NNH skulle erbjudas. 88.9 % höll inte med om att läkare 

ville ha med närstående. 91.1 % ansåg att ssk inte ville ha 

närstående närvarande. 19.3 % tyckte att ssk hade ansvaret 

för om NNH skulle tillåtas. 42.9 % ansåg att det var 

läkarens ansvar. 80 % ansåg att det var ett teambeslut. 

88.1% ansåg att det kunde leda till sekretessproblem. 72.6 

% ansåg att närstående kunde börja argumentera med 

HLR-teamet p.g.a. missförstånd om behandlingen. 90.3% 

tyckte inte att närstående skulle få delta i beslut om 

patienten. 64.4 % höll inte med om att närstående mer 

troligt skulle acceptera att avbryta HLR om det fick delta.  

76.3 % trodde att närstående skulle störa HLR-processen, 

86.6 % höll med om att de inte skulle närvara då det var 

stressande. 91.1% ansåg att NNH gjorde det svårt att 

koncentrera sig. 64.5 % ansåg att det skulle ha en negativ 

påverkan på teamets prestation. 92.6 % tyckte att det var 

för lite personal för att stödja närstående. 90.4 % höll med 

om att det inte var normalt utövande att ha med närstående. 

72.6 % ansåg att det inte var till gagn för patienten. 

92.6 % ansåg att närstående skulle få långvariga 

emotionella effekter efter NNH. 90.4 % ansåg att 

missförstånd kunde leda till juridiska konsekvenser. 74.1% 

ansåg att det hjälpte närstående att se att allt hade gjorts för 

patienten. 45.2 % höll ej med om att HLR skulle förlängas 

på grund av NNH. 67.4 % höll ej med om att det skapade 

ett starkare band mellan närstående och ssk. 14.8 % ansåg 

att det hjälpte närstående i sörjandeprocessen medan 33.4 

% ansåg att det ej skulle hindra familjens emotionella 

återhämtning. 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Kianmehr N, Mofidi M, 

Rahmani H, Shahin Y. 

The attitudes of team 

members towards family 

presence during hospital-

based CPR: a study based 

in the Muslim setting of 

four Iran ian teaching 

hospitals. J R Coll 

Physicians Edinb 

2010;40(1):4-8. 

 

Iran. 

Att få en översiktsbild 

av teammedlemmars 

åsikter angående 

familjebevittnad 

återupplivning i det 

muslimska samhället i 

Iran och att jämföra 

detta med andra 

kulturer. 

Kvantitativ deskriptiv 

design. 

Egenutvecklat 

frågeformulär med två 

svarsalternativ.  

 

207 delades ut till läkare 

och ssk. 7 exkluderades 

pga inkonsekvens. 

Totalt 109 ssk från 4 

sjukhus. Akutmottagning 

och IVA. Utdelat till 

personal i HLR-team. 

 

 

Totalt i hela 

studiegruppen med 

läkare inräknat 56.5% 

kvinnor. Medelålder 30.5 

år. 

 

SPSS 

Chi-2 

Bortfallet ej närmare 

beskrivet men 

svarsfrekvensen är 

god. 

Egenutvecklat 

formulär, ej beprövat 

sedan tidigare men 

utprovat på personal 

med god klinisk 

erfarenhet. 

 

Vi bedömer studiens 

kvalitet som 

medelhög.   

69% av sköterskorna hade erfarenhet av NNH. 26.6 % 

ansåg att NNH ska erbjudas. 20 % att NNH skulle 

godkännas om patienten lämnat samtycke. 85.3 % ansåg 

att den emotionella stressen skulle öka för HLR-teamet. 

89.9 % ansåg att närstående kunde reagera negativt mot 

HLR-teamet vid ej framgångsrik behandling. 82.6 % ansåg 

att närstående kunde störa behandlingen. 88.1 % ansåg att 

NNH g jorde det svårare att ta beslut om att avbryta HLR. 

96.3 % ansåg att procedurer under HLR kunde kränka de 

närstående. 35.8 % tyckte att NNH kunde hjälpa 

sorgeprocessen. 77.1 % ansåg att NNH kunde öka risken 

för jurid iska konsekvenser. 30 % ansåg NNH som ok hos 

patienter med kroniska sjukdomar. 9.2 % ansåg NNH som 

ok vid traumat iska eller oväntade hjärtstopp. 43.1 % ansåg 

NNH som ok om de hade stöd av personal. 68.8 % ansåg 

det ok om det fanns nationell utbildning om HLR.  
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Knott A, Kee CC. 

Nurses' beliefs about 

family presence 

during resuscitation. 

Appl Nurs Res 

2005;18(4):192-8. 

 

USA  

Att undersöka tankar och 

upplevelser för 

registrerade 

sjuksköterskors 

omvårdnad till alla åldrar 

av patienter i varierade 

akuta vårdinrättningar, 

inkluderat akuten, 

kardio log avdelningar 

IVA, förlossning och BB.   

 

(att undersöka tankar och 

upplevelser för 

registrerade 

sjuksköterskors om 

familjenärvaro under 

HLR) 

Deskriptiv kvalitativ 

metodologisk design. 

 

Intervjustudie med 

semistrukturerade öppna 

frågor.  

Inklusion: Registrerade 

ssk inom akutsjukvård 

som upplevt NNH  

 

10 stycken ssk. 

  

Nio kvinnor en man 

mellan 31-41 år. 

 

Frågorna var hämtade 

från ett beprövat 

frågeformulär.  

 

Analysmetod  

Alla intervjuer var 

inspelade sedan 

transkriberade verbatimt. 

Intervjuerna tog 45 

minuter.  

 

Svaren analyserades med 

konstant komparat iv 

metod.  

 

Data delas sedan upp i 

teman och kategorier.  

 

Ej angivet hur urvalet 

gått till. Det finns 

tydliga 

inklusionskriterier men 

ej varför de valt just de 

personerna.  

 

Inga exklusionskriterier  

 

Majoritet av kvinnor 

gör att resultatet är svårt 

att generalisera. 

  

Bevisvärdet ses som 

medelhög.  

Tema 1 Förutsättningar under vilket NNH är ett alternativ : en 

primär oro var att familjens beteende vid sängen kunde skapa en 

potentiell konflikt under HLR.  

”Om du har en famil jemedlem som är så okontrollerbar att du 

inte kan ta dig fram till patienten så har du ett problem, om 

familjemedlemmen är lugn och vill vara närvarande så ska de få 

vara det.”  ”Jag har inget emot det om de inte lägger sig i. Vi  

har haft familjemedlemmar som blir helt hysteriska och är i 

vägen. Dessa är inte lämpliga att närvara. Mitt första bekymmer 

är om de är oförmögna att hantera situationen så att de blir 

okontrollerbara. Mitt fokus skiftar till att ta hand om 

familjemedlemmen istället för patienten. Jag vill inte kalla det 

för att ställa till med en scen. Men familjemedlemmen deltar inte 

på ett sätt som är hjälpfullt.”  

 

SSK överväger de närståendes medicinska kunskaper om de har 

en medicinsk bakgrund eller är insatta i sjukdomen, kan de 

hantera situationen bättre. 

Om det är flera närvarande vid sängen under HLR ska en ur 

personalen ta hand om de närstående.  

 

Tema 2: Att använda NNH för att tvinga fram ett beslut från 

närstående när det gäller att fortsätta eller avbryta.  

 

Tema 3: En  känsla av att vara övervakad.  

Personalens uppträdande är annorlunda när de närstående är 

närvarande. De tänker mer på vad de säger och hur de uppträder. 

 

Tema 4 inverkan av NNH på familjen.  

Många tycke att NNH kunde påverka familjens uppfattning av 

vården och minnet av patienten. Familjerna kan få en ökad 

förståelse för att allt ing gjorts för patienten. Det kan vara en 

tung emotionell börda och de otrevliga minnena av HLR kan 

göra att minnet av patienten inte blir lika positivt. Det kan hjälpa 

familjens sorgeprocess att vara närvarnade den sista stunden.  
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Köberich S, 

Kaltwasser A, Rothaug 

O, A lbarran J. Family 

witnessed resuscitation 

- experience and 

attitudes of German 

intensive care nurses. 

Nurs Crit Care 

2010;15(5):241-50. 

 

Tyskland 

Att undersöka attityder 

och upplevelser av 

Tyska IVA 

sjuksköterskor om 

familjebevittnad 

återupplivning.  

 

Frågeställningar: 

 

Vad är upplevelserna 

hos Tyska IVA 

sjuksköterskor gällande 

närståendes närvaro vid 

HLR. 

 

Vad är attityderna hos 

Tyska IVA 

sjuksköterskor gällande 

närståendes närvaro vid 

HLR. 

Deskriptiv kvantitativ 

samt kvalitativ del.  

 

Bekvämlighetsurval  

 

394 deltagare på en 

IVA kongress i södra 

Tyskland erbjöds 

delta i en enkätstudie.  

 

Bortfall på 228 

deltagare en 

svarsfrekvens på 42,1 

% 

 

68,1 % kvinnor 

37 år i genomsnitt.  

 

Analysmetod  

SPSS 

Deskriptiv statistik  

Tema analys på 

kvalitativ del. 

Enkäten är beprövad 

och styrker resultatet.  

 

Enkäten blev översatt 

till tyska och sedan 

undersökt av två 

undersökare för 

förståelighet, 

tillgänglighet och 

användbarhet. Detta 

styrker studien.  

 

Stort bortfall sänker 

studiens kvalitet och 

gör det svårt att 

generalisera. 

 

Bevisvärdet ses som 

medelhög. 

42.2 % av ssk hade erfarenhet av NNH. 65.7 % av dessa hade negativa 

erfarenheter. 10.2 % hade blivit t illfrågade av närstående om de fick delta. 

Endast 0.6 % hade erbjudit närstående att delta. 54.9 % v ille inte att 

närstående skulle närvara. 66.9 % höll med om att beslutet skulle tas 

gemensamt i vårdteamet. 69.9 % var bekymrade om sekretessen. 62.7 % var 

oroliga att de närstående skulle argumentera med vårdpersonalen. 66.3 % höll 

inte med om att närstående skulle närvara så att de kunde delta i besluten om 

patienten. 34.3 % ansåg att närstående mer troligt skulle acceptera avslutande 

av HLR om de var närvarande. 79.5 % höll med om att närstående kunde störa 

HLR processen. 33.1 % ansåg att NNH kunde göra det svårt för vårdteamet att 

koncentrera sig. 63.2 % trodde att det kunde vara stressande för närstående att 

se HLR. 73.5 % ansåg att en personal i vårdteamt sku lle tand om de 

närstående. 50.6 % ansåg att det fans för lite personal att tillgå till detta under 

HLR. 25.3 % tyckte att utrymmet var för lite för de närstående. 66.4 % tyckte 

inte att NNH var till gagn för patienten. 57.3 % trodde att angöriga kunde få 

långvariga emotionella effekter av att närvara. Lika många trodde att NNH 

kunde hjälpa närstående i sorgeprocessen som inte trodde det. 60.8 % trodde 

att NNH kunde hjälpa närstående att veta att allt gjorts för patienten. 43.3 % 

var oroliga för juridiska konsekvenser. 54.2 % trodde att HLR processen 

kunde förlängas av NNH. 39.7 % ansåg att NNH förebyggde att närstående 

fick fel b ild av HLR. 37.3 % ansåg att NNH inte hade någon effekt på bandet 

mellan närstående och vårdpersonal, medan 28.3 % inte höll med om detta, 

lika många var osäkra.  

 

”Det måste vara ett individuellt beslut och får inte vara standardiserat.”  

”Närståendes närvaro ska bestämmas beroende på situationen och måste 

övervägas konstant.”  

”Jag kan inte föreställa mig närståendes närvaro under HLR utan att ha tala 

med dem i förväg.”  

”Man ska klargöra med patienten och de närstående i förväg vad deras vilja 

är när de kommer till en HLR situation.”  

”Om en anhörig är närvarnade måste en person (läkare/ssk) följa med denna 

hela tiden.”  

”Närståendes närvaro endast med psykologiskt stöd.” 

”Stöd till de närstående är viktigt.” 

”Eftersom vårat HLR-team består av två ssk och en läkare kommer det inte 

alltid att finnas tid att stödja de närstående.” 
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”Att stödja de närstående är viktigt men på grund av personalneddragningar 

är det inte möjligt, det finns ingen ledig team-medlem.” ”Ingen ssk fanns som 

kunde se efter famil jen. Hans fru stod där förstummad och senare skrek hon.” 

”Vårt HLR-team attackerades fysiskt två gånger av närstående.” ”Enligt min 

erfarenhet regerar många närstående med ilska och aggression när det 

närvarar vid HLR.”  

”Återupplivningsprocessen höll på i över tre timmar eftersom brodern till 

patienten hotade både ssk och läkare verbalt samt ringde in hela familjen till 

sjukhuset. Det var rop och skrik, närstående gick in och ut, så det var knappt 

möjligt att koncentrera sig på det viktiga. Till och med under HLR stördes vi 

av brodern som böjde sig över patienten. Han hotade oss med mord och andra 

saker om brodern inte skulle överleva.” ”Sonen avslutade HLR eftersom han 

visste om den ogynnsamma prognosen som vi inte var medvetna om. I detta 

fall var konsultation av anhörig mycket hjälpfull.”  
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Madden E, Condon C. 

Emergency nurses' current 

practices and understanding of 

family presence during CPR. J 

Emerg Nurs 2007;33(5):433-

40. 

 

Irland. 

Undersöka 

akutsjuksköterskors 

utövande och 

förståelse av 

närståendes närvaro 

vid HLR.  

Kvantitativ deskriptiv design. 

Frågeformulär. 

  

Bekvämlighetsurval. 

  

100 formulär utdelade på 

Cork University Hospital. 

 

Inklusionskriterier:  

Minst 6 månaders 

akutvårdserfarenhet från nivå 

1 traumaakutenhet. 

  

 

Bortfall: 10 (ej returnerade)  

 

83.3% kvinnor. Åldersspann 

30-40 år. 

 

Analyserat med Statistical 

Package for Social Scientists 

(SPSS). 

Frågeformulär utformat av 

Emergency Nurses Association 

(ENA). Granskat av 

expertpanel bestående av 3 

IVA-sköterskor, 3 

akutsköterskor och 1 läkare. 

Bedömt som korrekt 

mät instrument. 

 

Bra inklusionskriterier. 

 

Bevisvärdet anses vara 

medelhögt.   

Nästan 2/3 av sköterskorna tog ofta med 

närstående till sängen vid HLR. 20% 

föredrog att det inte fanns någon skriven 

policy men möjlighet till de närståendes 

närvaro. 2.2% ville att det skulle vara 

förbjudet med närståendes närvaro. Det 

senaste året hade mer än hälften, 58.9%, 

tagit med närstående till sängen vid HLR. 

Medelvärdet för antal gånger var 2,64 med 

ett spann på 1 till 15 gånger under ett år. 

17.8% hade inte haft  möjligheten att låta 

närstående närvara, men sku lle göra det 

om möjligheten uppstod.  

Många sköterskor identifierade hinder 

samt fördelar med närstående närvarande. 

58% ansåg att närstående närvarande 

kunde orsaka konflikter inom vårdteamet. 

Konflikter med läkarna var en stor oro när 

närstående skulle få närvara vid HLR. 

50% ansåg också att närståendes närvaro 

ökade stressnivån på vårdpersonalen, pga 

att de kände press då en anhörig tittade på 

vilket kunde leda t ill att de gjorde fel. 39% 

ansåg att rädsla för rättsliga åtgärder var 

ett hinder, medan 27% var rädda att de 

närstående skulle blanda sig i 

återupplivningsprocessen.  96.6% ansåg 

att NNH skulle leda till en ökad fö rståelse 

och fördelar för patienten och närstående. 

94% ansåg att en samstämmighet bland 

teammedlemmarna skulle ge fördelar i 

NNH-processen. 
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Sid 1(X) Författare  
Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

McClement SE, Fallis 

WM, Pereira A. Family 

presence during 

resuscitation: Canadian 

critical care nurses' 

perspectives. J Nurs 

Scholarsh 

2009;41(3):233-40. 

 

Kanada 

Att identifiera 

Kanadensiska IVA 

sjuksköterskors 

arbetsrutiner och 

preferenser rörande 

familjebevittnad HLR; 

att beskriva deras 

perspektiv om behovet 

för sjukhus policy 

rörande denna 

arbetsrutin och få 

tillgång till 

beskrivningar av deras 

upplevelser av 

arbetsrutiner kring 

familjenärvaro.  

Deskriptiv kvantitativ  

 

En online undersökning med 

bekvämlighetsurval skickad 

till Kanadensiska 

sjuksköterskor som var 

medlemmar av Canadian 

association of crit ical care 

nurses (CACCN). 

  

Totalt 944 erhöll fo rmuläret 

och 450 svarade på det. 

Bortfall på 494 stycken. 

 

Ålder mellan 40-49.   

Arbetande som avdelnings 

ssk på ett universitetssjukhus.  

 

Kommentarerna var 

anonymiserade och 

analyserade med 

innehållsanalys.  

Innehållet delades upp i 

teman och kategorier.   

Online undersökningen är 

formad av ett företag 

specialiserad på online 

undersökningar.  

 

Inga exklusionskriterier 

angivna.  

 

Bortfallet var stort vilket 

kan vara en svaghet för 

studien. 

 

Ej angivet andel kvinnor 

respektive män enbart att 

det är en majoritet kv innor. 

Detta gör det vårt att 

generalisera resultatet.  

 

Bevisvärdet är lågt.   

Upplevda fördelar för vårdpersonalen: Att se att 

det finns en person bakom patienten, att patienten 

tillhör någon. Det minskar att patienten ses som 

ett objekt. HLR-processen humaniseras. Det 

stärker även familjens acceptans att avbryta HLR-

försöket. De förstår verkligen vad som menas när 

man säger ”att man gjort allt.” Möjliga risker för 

vårdpersonalen: Att bli iakttagen är något som 

kan orsaka oro. Dessa negativa känslor gör att ssk 

inte vill ha närstående närvarande. ”Man känner 

inget förtroende med sina egna färdigheter under 

en sådan pressad situation. Man blir rädd att 

göra misstag.” ”Som ny ssk har jag inte mycket 

erfarenhet av HLR. Även om jag stödjer 

närståendes närvaro vill jag först försäkra mig 

om att jag är säker i mina kunskaper så familjen 

kan känna att jag är kompentent”.  

 

Sköterskor utryckte en oro för att NNH kan ge 

ökad risk för juridiska konsekvenser.  

Sedan förklarades att HLR-teamet använde humor 

som en copingstrategi för den för stressfulla 

situation som HLR är. Sådan humor kan bli 

misstolkad av familjemedlemmar om de närvarar.  

Ssk utryckte även oro för att familjemedlemmar 

kunde avbryta HLR samt distrahera vårdteamet. 

Det fysiska utrymmet runt patienten är ofta 

väldigt litet. Vilket kunde hindra vårdpersonalens 

arbete. Närstående som utryckte känslor och skrek 

på personalen ansågs innebära en störning för 

personalen att utföra sina åtagande.  

”Jag har sett exempel där familjemedlemmar 

slänger sig själva över sin anhörige under HLR.”  
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Ong ME, Chan YH, 

Srither DE, Lim YH. 

Asian medical staff 

attitudes towards 

witnessed resuscitation. 

Resuscitation 

2004;60(1):45-50. 

 

Singapore. 

Att fastställa och 

jämföra en kommunal 

akutmottagnings 

medicinsk och 

sjuksköterskepersonals 

attityder till bevittnad 

återupplivning.  

.  

Självadministrerad 

enkät.  

 

Alla doktorer och 

sköterskor på 

akutmottagningen på 

Singapore General 

Hospital. Totalt 160 

personer. 

  

 

Bortfall: 28 (ej svarat)  

 

Totalt 79 sköterskor 

inkluderade. 

Medelålder 32,12 år. 

11.4% manliga. 

 

Datainsamlingsmetod  

(ev. instrument)  

 

SPSS samt  Chi-2 och 

Fischers Exact Test. 

Ingen ytterligare 

informat ion given om 

enkäten vilket gör det 

svårt att bedöma dess 

kvalitet. 

 

Inga exklusionskriterier 

angivna.  

 

Hög svarsfrekvens är 

en styrka.  

 

Inget etisk resonemang 

eller informat ion 

gällande frivilligt 

deltagande eller 

muntlig information. 

 

Vi anser att artikeln har 

en sämre kvalitet än 

genomsnittet, den har 

låg kvalitet.   

 

78% av sköterskorna sa nej till att närstående skulle få delta 

vid HLR. 24,1% av sköterskorna hade fått förfrågningar från 

närstående om att få närvara de senaste 6 månaderna. Om 

närstående skulle delta tyckte 98,6% av sköterskorna att det 

skulle vara efter att eventuella invasiva procedurer 

genomförts, men innan återupplivningsförsöket avbröts. 

Endast 6,3% tyckte att närstående kunde vara med när 

invasiva procedurer gjordes. Anledningarna till att inte låta 

närstående närvara  var att det kunde vara traumatiskt för dem 

(88.5%), närstående kunde vidta rättsliga åtgärder (71.8%), de 

kunde ställa för många frågor och störa arbetet (84.8%), det 

kunde uppstå fysiska skador på närstående eller personalen 

pga att det blir för trångt i rummet (57.7%) samt att 

vårdpersonalen kunde uppleva stress av att ha närstående 

närvarande (85.9%). 

72.7% ansåg att beslutet om närstående ska delta ska tas av 

överläkare, 26.5% av sjuksköterska med högst befattning samt 

81.4% att det skulle vara ett gemensamt beslut av teamet. 

86.1% ansåg att personalen skulle ge närstående emotionellt 

och psykologiskt stöd. 91% ansåg också att personalen skulle 

få utbildning i att ta hand om närstående i HLR-situationer. 

63% ansåg att en fördel var att försäkra närstående att allt 

hade gjorts för patienten, 25% ansåg det bra för 

sörjandeprocessen och 12% att det stärkte banden mellan 

personal och patient. 57.9% såg det som ett dilemma när de 

närstående ville närvara. 21.1% nekade omedelbart närstående 

vid förfrågan om närvaro vid HLR. 15.8% v ille fråga en mer 

erfaren om t illåtelse. 47.4% t illät närvaro men först efter att 

utgången av behandlingen var känd. 82.4% kände sig 

obekväma med NNH. 
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Sid 1(X) Författare  
Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Weslien M, Nilstun T. 

Family presence during 

CPR: the experience and 

attitudes of code team 

members. Vård i Norden, 

2003;23(67):31-4. 

 

Sverige  

Att undersöka 

erfarenheter och 

attityder hos ett 

svenskt HLR-team till 

familjemedlemmars 

närvaro under 

återupplivning.  

Kvantitativ deskriptiv 

design med kvalitativ  

Egenutvecklad 

frågeformulär med 

möjlighet att 

kommentera svaren.  

 

Alla ssk och läkare som 

ingick i HLR-teamet på 

Lunds 

universitetssjukhus i 

februari 2000. 

 

107 ssk fick formuläret  

Bortfall 18 (ej 

återlämnat) 

 

Medelålder 40 (25-59) år  

 

 

Analysmetod ej 

angiven.   

Både kvantitativ och 

kvalitativ del, ej 

angivet hur några av 

dessa data behandlats. 

 

Ej angivet andel 

kvinnor respektive 

män gör det svårt att 

generalisera resultatet. 

 

Studiens kvalitet 

bedöms som låg. 

39 % har  haft NNH. 16 % hade hört att närstående får 

närvara. 25 % hade hört att närstående inte fick närvara. 12 

% hade hört familjemedlemmar fråga om lov att delta. 63 

% tror att vissa av närstående vill närvara, 23 % tror att 

ingen vill närvara. 22 % tillät aldrig närstående att närvara 

medan 20 % allt id gjorde detta.  23 % g jorde det ofta och 

20 % ibland.  

 

”Dessa situationer är ofta väldigt stressiga. Hela teamet 

måste jobba med patienten. Det finns inte tid att uttrycka 

sig passande, att vara vänliga och lugna mot varandra. Du 

måste kunna tala utan att vara rädd att en familjemedlem 

hör dig. Ibland måste vi slita av patientens kläder. Det är 

inte roligt att se. Ibland säger man inte vad man vill säga 

med hänsyn till familjemedlemmarna.”  

 

Angående en tillåtande attityd till att ha med närstående: 

”Med undantaget om situationen är för skrämmande. 

Mycket viktigt att personalen stödjer familjemedlemmarna; 

förklara vad som händer, svara på frågor, bry sig om dem 

och så vidare. Om detta inte kan uppnås är det tveksamt 

att ha familjemedlemmar närvarande.” 

 

”Men inte tvinga dem, det måste vara deras egna fria vilja 

att vara närvarande och respektera om de inte vill vara 

närvarande.” 

 

 
 


