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Bakgrund: Etiska riktlinjer vid hjärtstopp rekommenderar att närstående ska få möjlighet att 

närvara vid hjärt- och lungräddning om de önskar och inte utgör ett hinder. Befintlig forskning 

visar att många närstående vill närvara och att närvaron gynnar både patient och närvarande 

närstående. Trots detta är sjuksköterskors upplevelser och åsikter kring ämnet fortfarande 

delade. Genom att sammanställa sjuksköterskors upplevelser i en övergripande 

litteraturöversikt kan sjuksköterskor utveckla sin professionella omsorg och därmed bidra till 

att stärka människors hälsoprocesser. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

närstående närvarar vid hjärt- och lungräddning på sjukhus. Metod: En litteraturöversikt, 

baserad på 14 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet har 

sammanställts genom en beskrivande syntes. Resultat: Resultatet presenteras i två 

huvudteman med tre underteman vardera. En källa till nya möjligheter belyser sjuksköterskors 

upplevelser av mellanmänsklig relation där nya perspektiv och erfarenheter för att göra 

skillnad råder. En källa till oro belyser sjuksköterskors upplevelser av oönskade minnen, 

försvårande omständigheter och en rädsla för påföljder. Konklusion: Sjuksköterskor upplever 

i linje med växande erfarenhet att oron dämpas och istället blev närståendes närvaro en källa 

till möjligheter. 
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Background: Ethical guidelines for cardiac arrest recommend that relatives should be given 

opportunity to be present during cardiopulmonary resuscitation, if they wish and aren’t a 

hindrance. Existing research shows that most relatives would attend and that their presence 

benefits both patient and relative. Despite this, nurse’s attitudes and opinions about present 

relatives during resuscitation remain fragmented. This places emphasis to merge this 

fragmented picture into an overall literature review containing nurse’s experiences of this 

practice. Based on this picture nurses could develop their professional care and help to 

strengthen people's health processes. Aim: To highlight nurse’s experiences of relatives being 

present during CPR in hospital. Method: A literature review, based on 14 scientific articles 

with both qualitative and quantitative approach. The result was compiled through a descriptive 

synthesis. Results: Is presented in two main themes with three subthemes each. A source of 

new opportunities illuminates nurse’s experiences of interpersonal relationship in which new 

perspectives and experiences of making a difference prevail. A source of concern illuminates 

nurse’s experiences of unwanted memories, aggravating factors and fear of 

sanctions. Conclusion: Nurses experience that when their experience grew, their concern 

dampened and it became a source of opportunities having relatives present. 
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INLEDNING 

På sjukhus i Sverige drabbas tusentals personer varje år av plötsligt, oväntat 

hjärtstopp och utanför sjukhus sker ännu fler. Av de som drabbas av hjärtstopp på 

sjukhus överlever 30 till 40 procent (HLR-rådet, 2015). Enligt etiska riktlinjer bör 

närstående få möjlighet att närvara om de önskar, under förutsättning att 

behandlingen av patienten inte påverkas negativt. Det betyder att vi som blivande 

sjuksköterskor ska sörja för såväl patientens som den närståendes hälsa. Vad det 

gäller patienten är de hälsofrämjande aktiviteterna givna då det för hennes eller hans 

del handlar om liv eller död. Sjuksköterskan som ofta är först på plats har skyldighet 

att snarast påbörja HLR genom att följa förutbestämda behandlingsriktlinjer. Dessa 

behandlingsriktlinjer är tydligt utformade och väcker inga frågor. Vad som däremot 

är mindre tydligt är om, och i så fall hur, sjuksköterskor ombesörjer hälsa för både 

patient och närstående vid HLR på sjukhus. Kring dessa frågor har denna 

litteraturstudie sin upprinnelse och sitt fokus. 

BAKGRUND 

Hjärtstopp 

Hjärtstopp betyder att hjärtats kontraktionsförmåga upphör (Wikström, 2006). 

Patienten förlorar då blodtryck, puls och andning och blir snabbt medvetslös. När 

detta inträffar drabbas hjärnan av syrebrist som leder till skador på hjärnbarken. Efter 

tre till fyra minuter har skadorna blivit bestående. Behandlas inte hjärtstoppet avlider 

patienten (HLR-rådet, 2015). Patofysiologin bakom hjärtstopp beror på de tre 

mekanismerna ventrikelflimmer, pulslös elektrisk aktivitet (PEA) eller asystoli. 

Ventrikelflimmer beskrivs som ett elektriskt kaos där hjärtats kamrar pumpar så 

snabbt att inte nytt blod hinner fyllas på. Därmed tappar hjärtat sin pumpkraft. PEA 

innebär att det går att se en hjärtrytm på ett elektrokardiogram (EKG), det finns 

elektrisk aktivitet men dock ingen pumpkraft i hjärtmuskulaturen (Wikström, 2006). 

Asystoli slutligen innebär en total avsaknad av aktivitet i hjärtat (Ericson & Ericson, 

2012). Patienter med ett primärt ventrikelflimmer är bättre mottagliga för HLR än 

patienter med asystoli och PEA (Sand, 2007).   

Även om det ofta är oklart vad som orsakat hjärtstoppet är ischemisk hjärtsjukdom, 

åtföljd av en akut hjärtinfarkt vanligast både på och utanför sjukhus. Risken ökar 

med stigande ålder (Hjärt-Lungfonden, 2012). Att barn och ungdomar drabbas av 

hjärtstopp på sjukhus är mindre vanligt, men orsakas oftast av att de bär på en 

ovanlig och okänd hjärtsjukdom i form av ett fel på hjärtats retledningssystem 

(Wennerström, 2014). Det betyder att orsaken till hjärtstoppet återfinns i hjärtat 

självt, dvs. hjärtstoppet är primärt medan den åtföljande syrebristen är sekundär 

(Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, u.å). När barn, i betydelsen personer 

under 18 år (Unicef, 2014) får hjärtstopp är förhållandena oftast tvärt om, dvs. att 

syrebristen är det primära medan den åtföljande asystolin är sekundär. Syrebristen 

leder till en gradvis försurning av kroppens alla celler och leder till att hjärtat stannar. 
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Hos barn på sjukhus kan orsaken vara en främmande kropp som täpper till luftvägen 

eller akuta infektioner men vanligast är att barnet är drabbat av en långvarig sjukdom 

med åtföljande organsvikt. Överlevnadsprognosen är betydligt sämre för barnet än 

för den vuxne men lyckligtvis är hjärtstopp hos barn sällsynt (Svenska rådet för 

hjärt-och lungräddning, u.å). 

Hjärt- och lungräddning 

Det första framgångsrika försöket av HLR med mun-till-munandning i kombination 

med bröstkompressioner genomfördes år 1957 och är fortfarande grunden till 

aktuella rekommendationer (Svenska rådet för hjärt- lungräddning, 2016). Under 

2015 i Sverige räddades totalt 1307 personer med hjälp av denna metod (Svenska 

Hjärt- lungräddningsregistret, 2016). På sjukhus gäller det för vårdpersonal att tidigt 

identifiera varningssignaler, larma och omedelbart starta HLR (HLR-rådet, 2015). 

Cirkulationen kommer då igång i 60 procent av alla fall, men den totala 

överlevnaden till utskrivning från sjukhus är 30 procent (Svenska Hjärt- 

lungräddningsregistret, 2016). Genom att utföra bröstkompressioner och ventilera 

upprätthålls en begränsad, men livsnödvändig cirkulation och syresättning av vitala 

organ. Detta köper tid i väntan på mer avancerad behandling (HLR-rådet, 2015). För 

att öka överlevnadschansen är det viktigt att bröstkompressioner görs kontinuerligt 

utan avbrott (Svenska Hjärt- lungregistret, 2016) och utförs med god kvalitet (Nolan 

et al., 2010).  

I och med att sjuksköterskan i regel tillkallas först (Xanthos et al., 2012) så har hon 

eller han en central position i patienters överlevnad (Peters & Boyde, 2007). 

Sjuksköterskor har skyldighet att starta HLR och måste därför regelbundet uppdatera 

sina teoretiska och praktiska färdigheter (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). 

HLR påbörjas med 30 bröstkompressioner där djupet på en vuxen minst ska vara 5 

centimeter med takt på 100 kompressioner per minut. Därefter sker två inblåsningar 

där varje inblåsning ska ge en synlig höjning av bröstkorgen (Nolan et al., 2010). Att 

få fram hjärtstartare (defibrillator) i tidigt skede är alltid högsta prioritet. Den 

används för att via elektroder placerade på bröstkorgen ge en strömstöt genom hjärtat 

för att återställa normal elektrisk aktivitet. För att bryta ett ventrikelflimmer är 

defibrillering den enda fungerande behandlingen. För varje minuts försening till 

defibrillering minskar överlevnadschansen med upp till 10 procent, därför är 

tidsfaktorn avgörande (HLR-rådet, 2015). Avancerad HLR innebär att åtgärder 

utöver basal HLR tillämpas. Det inkluderar att skapa fria luftvägar genom att 

intubera, defibrillera, samt administrera läkemedel som exempelvis adrenalin. 

Adrenalin orsakar bland annat kärlkontraktion i muskler och hud vilket förbättrar 

återflödet av blod till hjärta, hjärna och lungor (Ericson & Ericson, 2012). Hos barn 

är det viktigt att tidigt starta inblåsningar eftersom de är mer känsliga för syrebrist 

och att syrebrist dessutom oftast är orsak till hjärtstoppet. HLR på barn inleds därför 

med fem långsamma inblåsningar där mängden luft ska anpassas till barnets storlek. 

Om barnet är under ett år utförs kompressionerna med två fingrar mitt på 

bröstkorgen där djupet ska vara fyra centimeter. Bröstkompressioner på barn äldre än 

ett år utförs med en hand mitt på bröstet där den andra handen placeras på barnets 

panna för att hålla luftvägarna fria. Djupet på kompressionerna ska till skillnad från 

barn under ett år vara fem centimeter. Oavsett patientens ålder är det viktigt att de 
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som utför HLR skiftar positioner med varandra, helst varannan minut för att fortsatt 

orka komprimera och ventilera med god kvalitet (HLR-rådet, uå). En mekanisk 

bröstkompressionsmaskin kallad LUCAS kan användas på vuxna personer. LUCAS 

har bättre effekt än traditionella kompressioner eftersom kompressionerna utförs 

maskinellt och alltid är identiska (Wikström, 2006). 

Närstående 

Socialstyrelsen (2004a) definierar begreppet närstående som en person den enskilde 

anser sig ha en nära relation till. Detta kan enligt Dahlberg och Segesten (2010) vara 

en maka eller make, förälder, barn men även en vän eller granne. Detta gör begreppet 

bredare än anhörigbegreppet som bara innefattar personer inom familjen eller de 

närmaste släktingarna (Socialstyrelsen, 2004b). Enligt Svenska Läkaresällskapet, 

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska HLR-rådet (2013) som tillsammans 

publicerat etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddning (HLR) bör närstående få 

möjlighet att närvara om de önskar. Detta gäller under förutsättning att behandlingen 

av patienten inte påverkas negativt. Samma riktlinjer återfinns i Europeiska Rådet för 

HLR (ECR) (Bossaert et al., 2015).  

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa är vårdandets mål och dess syfte är att stärka människors hälsoprocesser 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa beskrivs som ett integrerat tillstånd av 

kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande och är förenligt med ett uthärdligt 

lidande (Eriksson, 2002). Hälsa är således något mer än enbart frånvaro av 

sjukdom (Eriksson, 2002; Dahlberg & Segesten, 2010). Är lidandet uthärdligt leder 

det till växt medan det outhärdliga lidandet förlamar människan och får henne att 

tappa fotfästet. Ett påtagligt hot mot individens hälsa när denne på grund av utifrån 

kommande omständigheter inte kan vara till för en annan människa (Eriksson, 2002).   

Omvårdnad, omsorg och familjecentrerad vård 

Omvårdnad beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) som sjuksköterskans 

kunskapsdomän till skillnad från vård och vårdande som kan utövas av alla 

professioner. Centralt i omvårdnaden är att ge omsorg och stöd till såväl patient som 

närstående (Dahlberg & Segesten, 2010). Den norska vårdteoretikern Kari Martinsen 

beskriver denna form av omsorg som professionell omsorg och vars grund vilar på 

sjuksköterskans ansvar för de svaga och lidande, de som är beroende av 

omsorg (Martinsen, 1990).  

 

I alla beroenderelationer är det moralen som håller makten mellan den starkare och 

den svagare i balans. Sjuksköterskan balanserar i sin professionella omsorg ständigt 

mellan paternalism (förmynderi) och sentimental omsorg (känslomässig omsorg utan 

handling). Martinsen (1990) anser att vad sjuksköterskan skall sträva efter i 

omsorgsrelationen är en svag paternalism som betyder lyhördhet och hänsyn till den 

lidande människans situation. Centralt är att sjuksköterskan använder sig av ett 

begripligt språk och ger konkret lindring och hjälp på ett så enkelt sätt som möjligt. 
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Den professionella omsorgen innefattar inlevelse och ett personligt engagemang där 

sjuksköterskan ser hela människan och agerar utifrån ett professionellt och moraliskt 

omdöme (Martinsen, 1991). Grundförutsättningen för detta är den personliga 

omsorgsetiken (Martinsen, 1990). 

 

Den personliga omsorgsetiken, även den utvecklad av Martinsen består av tre med 

varandra inflätade huvudgrenar där den första beskrivs som sjuksköterskans 

emotionella beredskap att uppfatta moraliskt viktiga aspekter och agera moraliskt i 

konkreta situationer. Den andra huvudgrenen innebär att sjuksköterskan måste vara 

medveten om de känslor som motiverar det moraliska beslutets kvalité och betydelse 

och den tredje, att sjuksköterskan måste känna trygghet i yrkets historia och särart 

(Martinsen, 1990). 

 

En sjuksköterska blir inte per automatik en god utövare av omvårdnad genom att bli 

fullmatad med de yrkesetiska koder som ingår i yrket, inte heller räcker det med att 

enbart vara teoretiskt omsorgsetiskt kunnig utan en kombination av erfarenhet och 

reflektion är vad som utvecklar den professionella omsorgen (Martinsen, 1991). 

Martinsen beskriver den skickliga sjuksköterskan som den ständigt reflekterande och 

en som använder sitt professionella och etiska omdöme i syfte att träda ut ur sig själv 

och in i en mellanmänsklig relation där man är beredd att skapa möjligheter för den 

andre (Kirkevold, Nordvedt & Alvsvåg, 1994). På så vis förmedlas värme, närhet, 

beröring och den lidande människan bekräftas och inbjuds till att dela och bli 

delaktig i en vårdande gemenskap (Eriksson, 1991; Martinsen, 1990).  

 

Att sjuksköterskan är central för att ge omsorg och stöd till såväl patient som 

närstående (Dahlberg & Segesten, 2010; Martinsen, 1990) samt att patientens 

närstående ska få möjlighet att medverka vid genomförandet och utformningen av all 

vård (Dahlberg & Segesten, 2010; SFS 2014:821) återfinns i den familjecentrerade 

omvårdnaden. Familjecentrerad omvårdnad innebär att sjuksköterskan har fokus på 

både patient och närstående som ses som en helhet (Jackson & Wigert, 2013) och där 

omvårdnaden utförs i dialog mellan patient, familj och sjuksköterska (Wright & 

Leahey, 2000). Svenska sjuksköterskor anser i en nationell undersökning att 

närstående i allmänhet har en mycket stor betydelse i omvårdnaden (Benzein et al., 

2008). När närstående förstår känner de sig väl bemötta och accepterade (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2009). Information om möjligheten för närstående att närvara 

vid hjärtstopp är en viktig del i familjecentrerad vård (Axelsson, Zettergren & 

Axelsson, 2005) 

Delaktighet och närvaro 

Delandet sträcker sig långt utöver att endast tillfredsställa en människas behov. Vad 

och hur man delar varierar beroende på situation, men innebär att vara verkligt 

engagerad, att bry sig om och sörja för den andres hälsa. Denna djupa form av 

delaktighet kommer till uttryck i situationer som präglas av en sann närvaro. Det 

handlar om ett sätt att vara, att låta sig beröras och ställa sig själv till förfogande 

genom att vara nära i tid och rum (Eriksson, 1991). 
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Enligt Lindberg, Kreuter, Taft och Person (2013) har forskning visat att delaktighet 

är en nödvändig förutsättning för framgångsrik vård och rehabilitering, men måste 

vara individuellt anpassad för varje enskild individ. Kombinerat med erfarenhet och 

respekt ges goda möjligheter för ett ömsesidigt kunskapsutbyte parter emellan och 

förutsättningar för delaktighet skapas (Eldh, 2009). I så stor utsträckning som möjligt 

ska hälso- och sjukvården utformas och genomföras i samråd med patienten (SFS 

2014:821). För att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling ska 

närstående få stöd, vägledning och information. Vården ska ges med respekt för den 

enskilda patientens värdighet, främja en god hälsa och vara på lika villkor för alla 

människor (SFS 1982:763). 

Stöd 

Personer med behov av omvårdnad ska bemötas individuellt och ges stöd och 

vägledning (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Närstående har en betydelsefull 

uppgift att stödja patienten för att minska oro och ångest och det är viktigt att ta reda 

på i vilken utsträckning närstående kan och vill vara delaktiga i vårdandet (Skärsäter, 

2009). Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2013) beskriver stöd som en 

central del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Viktiga delar i stödet innefattar 

känslomässigt stöd, samtal om behandling, prognos, motiverande samtal, 

uppmuntran och att lyssna. Dessa punkter innebär också att ha kontakt med 

närstående. Mitchell och Chaboyer (2010) beskriver att närstående som fick bra stöd 

från sjuksköterskor vid deltagandet i vården upplevde en känsla av mening. Ett 

problem inom sjukvården är enligt Socialstyrelsen (2014) att sjukvården verkar anse 

att stöd till anhöriga är kommunens uppgift.  

Närståendes närvaro vid hjärtstopp 

Forskning visar att närstående som bevittnar ett hjärtstopp behöver lugnas och 

informeras på ett individanpassat sätt. På vissa vårdenheter finns det rutiner där 

närstående erbjuds att närvara vid hjärtstopp. Då bör en av vårdpersonalen enbart 

finnas tillgänglig som stöd till närstående under pågående HLR (Strömberg, 2009; 

Boie, Moore, Brummett & Nelson, 1999). Närstående kan vara rädda för att vara i 

vägen för vårdpersonal under HLR men de flesta vill få möjlighet att närvara. De 

patienter som överlevde ett hjärtstopp uppskattade generellt att närstående närvarade 

(Dwyer, 2015). Enligt Ong, Chung och Mei (2006) upplever familjemedlemmar det 

positivt att närvara för att försäkra sig om att patienten fått bästa möjliga vård under 

HLR. Detta är även resultatet i Axelsson et al. (2005) studie där det även 

framkommer att en ökad känsla av stöd och sammanhållning i familjen samtidigt 

upplevs underlätta sorgeprocessen i de fall där patienten avlider. Att som närstående 

få stöd och information upplevs viktigt. Närstående upplever personal på 

intensivvårdsavdelningar som mer närvarande än de på allmänvårdsavdelningar 

(Larsson et al., 2013). Av 400 föräldrar ville 71,4 procent närvara om återupplivning 

av deras barn skulle bli aktuellt. Föräldrars vilja att delta ökade till 83,4 procent om 

risken var uppenbar att barnet skulle avlida under återupplivningsförsöket (Boie et 

al., 1999). Genom att låta föräldrar närvara vid barnets bortgång tillgodoses inte 

endast deras önskemål att närvara utan kan även underlätta accepterandet av barnets 

död (Boie et al., 1999; Smith McAlvin & Carew-Lyons, 2014). De föräldrar som inte 

http://ajcc.aacnjournals.org.login.libraryproxy.his.se/search?author1=Sarah+Smith+McAlvin&sortspec=date&submit=Submit
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närvarar under återupplivningsförsök av barn, är mer oroliga eftersom de endast kan 

föreställa sig scenariot (Smith McAlvin & Carew-Lyons, 2014). Enligt Meyers et al. 

(2004) har sjuksköterskor en viktig funktion genom att hjälpa närstående förstå 

patientens tillstånd och möta deras emotionella behov.  

PROBLEMFORMULERING 

Etiska riktlinjer vid hjärtstopp lyfter fram att närstående ska få möjlighet att närvara 

under HLR om de önskar och inte är ett hinder. Befintlig forskning visar också att de 

flesta närstående vill närvara och att närvaron uppskattas av patienten. Trots att 

etiska riktlinjer finns kan det ur sjuksköterskors perspektiv upplevas oetiskt att 

närstående närvarar vid HLR. Bland sjuksköterskor upplevs det olika medan andra 

menar att närståendes närvaro inte gynnar någon. Det orsakar stress och psykiska 

trauman medan andra upplever att det underlättar närståendes sorgeprocess. Genom 

en litteraturöversikt kan en beskrivning av befintlig forskning sammanställas och ge 

en nulägesbild över kunskapen inom området. Den kan tillföra en kunskap som 

sjuksköterskor inom området har nytta av. När det gäller att utveckla sjuksköterskors 

professionella omsorg av ämnet kan det bidra till att stärka människors 

hälsoprocesser.  

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att närstående närvarar vid hjärt- 

och lungräddning på sjukhus. 
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METOD 

Den metodologiska utgångspunkten som valdes benämns av Friberg (2012b) och 

Whittemore och Knafl (2005) som en integrativ litteraturöversikt med text från 

vetenskapliga artiklar. Som analysmetod valdes beskrivande syntes med målet att 

sammanfoga tidigare forskning till något nytt, en ny helhet (Friberg, 2012a). Enligt 

Friberg (2012b) är en kvalitativ ansats lämplig att använda då upplevelser ska 

beskrivas. 

Urval 

De inklusionskriterier som användes vid sökningen var artiklar från år 2002 eller 

senare eftersom aktuell forskning eftersträvades. De skulle vara ”peer reviewed”, i 

betydelsen kritiskt granskade av minst två oberoende forskare och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012). Artiklarna skulle vara engelskspråkiga 

eftersom endast svenska och engelska behärskas. De skulle innehålla sjuksköterskors 

upplevelser i samband med närståendes närvaro under HLR eller återupplivning på 

sjukhus. Studier som innehöll såväl patienters, som andra vårdprofessioners 

upplevelser inkluderades, men kravet var att de även belyste sjuksköterskors 

perspektiv. I dessa artiklar har endast sjuksköterskors upplevelser inkluderats. Ingen 

geografisk avgränsning gjordes. Inte heller någon avgränsning gentemot patientens 

ålder eller erfarenhet, så länge artiklarna svarade emot syftet. Exklusionskriterier var 

artiklar riktade mot enbart prehospital vård, pilotstudier samt artiklar som endast 

inkluderat annan vårdpersonal. Även reviewartiklar exkluderades eftersom de inte är 

förstahandskällor (Friberg, 2012a). Efter kvalitetsgranskning skulle de valda 

artiklarna uppnå hög eller medelhög kvalitet (Friberg, 2012b). 

 

Sökningen resulterade i 241 träffar och efter att ha läst 74 abstrakts valdes 19 artiklar 

ut. Fem artiklar exkluderades, fyra eftersom deras kvalitet bedömdes låg och en 

eftersom den inte svarade mot syftet. Av de 14 kvarvarande artiklarna var fem 

kvalitativa och nio kvantitativa. Av de nio kvantitativa hade sex av dem en kvalitativ 

del som gav utrymme för fria kommentarer eller svar på öppna frågor. Totalt 

påträffades alltså elva artiklar med kvalitativ data, men eftersom antalet bedömdes 

som för lågt och att Whittemore och Knafl (2005) påtalar vikten av att i en integrativ 

litteraturöversikt få bredd genom just kvantitativ data så inkluderades även de tre 

kvantitativa artiklarna. Totalt inkluderades 14 artiklar med deltagare från 14 olika 

länder. För att säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalité användes Fribergs 

granskningsmall (bilaga 2). De utvalda artiklarna sammanfattades i en översiktsmall 

(bilaga 3) som inspirerats av Friberg (2012c). 

 

Med hjälp granskningsmallen (bilaga 2) kan både kvalitativa och kvantitativa 

artiklars evidensvärde utvärderas (Friberg, 2012b). För att praktiskt kunna använda 

mallen har författarna till denna uppsats graderat punkterna enligt hög, medel och 

låg. Den kvalitativa mallen innehåller 14 frågor, den kvantitativa innehåller 13 frågor 

och utifrån varje uppfylld fråga har artikeln poängsätts. Ett uppfyllt krav leder till en 

poäng och uppfylls inte kravet betyder det noll poäng. De kvalitativa artiklarna som 

uppfyllde 0-5 punkter bedömdes av författarna vara av låg kvalité, 6-10 uppfyllda 
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punkter ansågs medel och 11-14 punkter bedömdes vara hög kvalité. De kvantitativa 

artiklarnas kvalité bedömdes att 0-5 punkter var låg, 6-9 punkter var medel och 10-

13 var hög. 

Datainsamling 

Data samlades in genom artikelsökning i vetenskapliga databaser tillgängliga från 

Högskolan i Skövde. Sökorden var; CPR, resuscitation, life, support, nurse, attitude, 

experience, presence, family och relative. Den databas som användes var CINAHL 

där det går att söka artiklar som är kopplade till exempelvis omvårdnad, biomedicin 

och hälsa. Vid de tillfällen artikeln inte fanns tillgänglig på CINAHL gjordes även 

sökningar i WorldCat Local. Enligt Östlundh (2012) ger sökord kombinerade med 

AND endast träffar på artiklar innehållande båda sökorden medan OR ger träffar på 

artiklar som innehåller något av sökorden. I sökningarna har även trunkering, d.v.s. 

att ordet förses med en asterisk (*) använts. Detta medför enligt Willman och Stoltz 

(2006) att ordets ändelse tas bort men stammen kvarstår, vilket gör sökningen 

bredare. Datainsamlingen utfördes med hjälp av bibliotekarie på Högskolan i 

Skövdes bibliotek för att minimera risken att betydelsefull forskning missades. 

Sökord, antal träffar, lästa abstract och antal valda artiklar finns presenterade (bilaga 

1). 

Analys 

Analysen genomfördes som en beskrivande syntes i enlighet med Fribergs (2012b) 

och Whittemore & Knafl (2005) steg för integrativ litteraturöversikt. Till skillnad 

från tolkande syntes sträcker sig inte den beskrivande till att fånga dolda meningar i 

texten. Det är i stället de datanära bärande aspekterna i varje studies resultat som ska 

fångas in och sammanfogas till ett nytt resultat på en högre abstraktionsnivå, en ny 

helhet (Friberg, 2012b; Whittemore & Knafl, 2005). Analysarbetet har rört sig från 

helhet, till delar och därifrån till en ny helhet.  

 

Det första steget innebar att de utvalda artiklarna lästes åtskilliga gånger för att få en 

tydlig bild av det totala innehållet, en helhet. I nästa steg fokuserade författarna på 

varje enskild studies resultat. Meningsbärande enheter som byggt upp 

originalresultaten markerades med färgpenna och studerades noggrant med avsikt att 

finna bärande aspekter av relevans för syftet. I det tredje steget fördes de markerade 

texterna över till ett eget dokument för att få en översikt av det valda materialet, 

därefter började sökandet efter likheter och skillnader i de bärande aspekterna, det 

vill säga analysen av delarna. För att minska risken för feltolkning översattes dessa 

delar från engelska till svenska. I det fjärde steget grupperades och omgrupperades 

delarna i avsikt att få en tydligare bild av vad som var gemensamt och vad som 

skiljde sjuksköterskornas upplevelser åt. Utefter de likheter och skillnader som 

framkom sorterades materialet igen vilket ledde till att olika teman och subteman tog 

form. För att säkerställa att temana hade liknande innehåll och var fria från inre 

motsägelser lästes de markerade texterna från steg två i analysen igen. Detta 

resulterade i två huvudteman med tillhörande underteman bestående av beskrivande 

syntetiseringar av de bärande aspekterna, en ny helhet (Friberg, 2012b; Whittemore 

& Knafl, 2005).   
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Etiska överväganden 

Innan en litteraturöversikt börjar bör etiska överväganden genomföras för att öka och 

garantera det vetenskapliga värdet (Forsberg & Wengström, 2016). De valda 

artiklarna hade samtliga ett tydligt etisk resonemang och var etiskt granskade av etisk 

kommitté, aktuell sjukhusledning eller konferenssamordnare. Wallengren och 

Henricson (2012) menar att när en artikel inte redogör för etiskt tillstånd kan det bero 

på att aktuell tidskrift inte kräver att det ska finnas med i slutmanuskriptet. De ger 

rådet att ta reda på detta via tidskriftens hemsida vilket också har gjorts. Enligt 

Kjellström (2012) definieras oredlighet då en person avsiktligt manipulerar och 

förvränger resultatet. Genom att bemöda sig med att läsa noggrant och ta hjälp av 

lexikon och tvåspråkiga personer har resultatet kunnat baseras på en korrekt 

förståelse av det redan skrivna materialet. Kjellström (2012) definierar plagiat som 

att kopiera andra personers idéer, processer, ord eller resultat utan att ge äran till 

upphovsmannen. Genom att vara noggranna och konsekvent hänvisa till 

upphovsmännen genom hela arbetet har plagiering undvikits. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) ska samtliga resultat presenteras korrekt oavsett författarens åsikt 

och förförståelse. Ingen data av relevans för syftet har uteslutits utifrån egna åsikter 

eller preferenser. Vad det gäller förförståelsen saknar den ena av de två 

sjuksköterskestudenterna erfarenhet från akutsjukvård medan den andra nyss har 

påbörjat arbetet som undersköterska på akutvårdsmottagning. Båda saknar praktisk 

erfarenhet av HLR. Den förförståelse som vuxit fram genom studier av tidigare 

forskning, omvårdnad, omsorg och de begrepp som presenterats i bakgrunden har 

återkommande diskuterats för att undvika förhastade och oövertänkta slutsatser 

under analysens gång.  
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RESULTAT 

Analysen resulterade i två huvudteman: En källa till nya möjligheter och En källa till 

oro. Dessa illustreras med hjälp av tre underteman vardera (se nedan) som belyser 

sjuksköterskors upplevelser av att närstående närvarar vid HLR på sjukhus. 

Resultatet presenteras i löpande text med referenser till originalmaterialet.  

 

En källa till nya möjligheter: 

 Att möjliggöra ömsesidiga relationer 

 Att möjliggöra nya perspektiv 

 Att få möjlighet att göra skillnad 

 

En källa till oro: 

 Att lämna och att bära på oönskade minnesbilder 

 Försvårande omständigheter 

 Att bli bedömd och utsatt för påföljder 

En källa till nya möjligheter 

En källa till nya möjligheter utgör den helhet som belyser sjuksköterskors 

upplevelser av att närstående närvarar vid HLR på sjukhus utifrån de positivt bärande 

aspekterna. Den bärande aspekten: Att möjliggöra ömsesidiga relationer belyser den 

professionella och medmänskliga omsorg som sjuksköterskorna upplevde att 

närståendes närvaro var en källa till. Att möjliggöra nya perspektiv belyser 

sjuksköterskornas upplevelser av att närståendes närvaro blev en påminnelse om att 

det fanns en person bakom patienten, en närstående som var en källa till såväl 

kunskap som till ett annat sätt att se. Den bärande aspekten: Att få möjlighet att göra 

skillnad kastar ljus över hur sjuksköterskorna upplevde att de främjade en förbättrad 

vård i livets slutskede genom de nya möjligheter som sjuksköterskorna upplevde att 

närståendes närvaro var källan till.   

Att möjliggöra ömsesidiga relationer 

Sjuksköterskorna upplevde att närståendes närvaro gjorde det möjligt att skapa och 

befästa ömsesidiga relationer mellan såväl de själva och den närstående som mellan 

patienten och dennes närstående (Monks & Flynn, 2014; Miller & Stiles, 2009; 

Fulbrook, Latour & Albarran, 2007). Sjuksköterskorna upplevde denna relation som 

en bro, ett stärkt band eller en förbindelse där tekniken slöt förbund med omsorgen, 

en omsorg som präglades av medlidande och utövades som konst (Monks & Flynn, 

2014). Den ömsesidiga relationen upplevdes också som en källa till närhet och 

värme, en omsorg som möjliggjorde för närstående att fysiskt beröra, tala med, vara 

nära samt stödja och trösta sin närstående (Monks & Flynn, 2014; James, Cottle & 

Hodge, 2010; McClement, Fallis & Pereira, 2009). Sjuksköterskorna uttryckte klart 

att om de inte bjudit in den närstående och öppnat upp för brobyggande och 

relationer så hade omsorgen och värmen gått förlorad till förmån för kall teknik 

(Monks & Flynn, 2014). Det framkom också att den känslomässiga bördan 

upplevdes bli lättare att bära för sjuksköterskorna när de genom sin inbjudan fick 
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möjlighet att dela återupplivningssituationen med närstående (Miller & Stiles, 2009). 

Att öppna sig och dela uttrycktes i termer av att haft möjlighet att uppleva något nytt 

och stort, något omtumlande och minnesvärt i positiv bemärkelse, även om det kunde 

vara känslomässigt utmattande (Monks & Flynn, 2014; Miller & Stiles, 2009). I 

Monks och Flynns (2014) studie berättade sjuksköterskor att vad de upplevde sig 

ångra mest under sina mer än 20 år i yrket var att de inte tidigare hade insett vilka 

möjligheter till skapande, vidmakthållande av relationer och med det möjligheter till 

en professionell och medmänsklig omsorg närståendes närvaro erbjöd. Detta 

stämmer väl överens med Leung och Chow (2011), Axelsson et al. (2010) samt 

Miller och Stiles, (2009) som alla fann att äldre sjuksköterskor med längre 

yrkeserfarenhet och fler erfarenheter av att närstående närvarat vid HLR på sjukhus 

beskrev sina upplevelser i betydligt mer positiva ordalag än yngre sjuksköterskor 

med mindre erfarenheter. 

Att möjliggöra nya perspektiv 

Sjuksköterskorna upplevde att de genom närståendes närvaro fick nya perspektiv 

(Monks & Flynn, 2014; Oman & Duran, 2010; McClement et al., 2009; Knott & 

Knee, 2005). Den närståendes närvaro blev en viktig påminnelse, att det fanns en 

person bakom patienten, någon som tillhörde någon (McClement et al., 2009). Detta 

ledde till att sjuksköterskorna upplevde sig byta fokus, från sig själva till att försöka 

se situationen genom den närståendes ögon. Därmed möjliggjordes ett 

förhållningssätt där patienten inte längre sågs som en sjukdom eller fall vilket 

sjuksköterskorna såg som den viktigaste motkraften emot objektifiering (Monks & 

Flynn, 2014; McClement et al., 2009). När sjuksköterskorna i stället såg personen 

bakom patienten upplevdes det som ett väsentligt bidrag till ett mer personligt, 

empatiskt och medmänskligt förhållningssätt under återupplivningsarbetet (Monks & 

Flynn, 2014). Vetskapen om vad de bidragit med kunde också möjliggöra att oron 

och stressen som närståendes närvaro kunnat skapa dämpades (Monks & Flynn, 

2014). Sjuksköterskor upplevde det ovant att till en början ha närstående närvarande 

vilket inkluderade att anpassa sig och acceptera ett förändrat sätt att se. Men genom 

ökad erfarenhet, samtal med kollegor och att vara påläst inom aktuell forskning 

upplevde sjuksköterskorna att de fick en annan förståelse för varför närstående kunde 

uppträda som de gjorde. Toleransen för närståendes starka känsloutbrott ökade och 

oron för att inte kunna hantera dem dämpades (Miller & Stiles, 2009). 

Sjuksköterskorna menade att deras perspektiv förändrades, från att vara försiktigt 

positiva till närståendes närvaro till att anse att de alltid borde vara med för att ge 

stöd till patienten, eller åtminstone alltid få möjlighet oavsett allvaret i situationen 

(Miller & Stiles, 2009). Viktigt var dock att respektera närståendes önskan, det skulle 

vara deras eget val och inte sjuksköterskans (Monks & Flynn, 2014; Oman & Duran, 

2010; McClement et al., 2009; Knott & Knee, 2005). 

 

Ett annat perspektiv som sjuksköterskorna upplevde att närstående var en källa till 

var att de möjliggjorde att viktig kunskap inte gick förlorad (Köberich, Kaltwasser, 

Rothaug, & Albarran, 2010; Miller & Stiles, 2009: Knott & Kee, 2005). 

Bakgrundsinformation om hälsotillstånd och vad som kunde ha utlöst hjärtstoppet 

var viktiga medicinska delar som lyftes fram (Miller & Stiles, 2009; Knott & Kee, 

2005). Återupplivningsteamet, hade tack vare den närståendes närvaro stoppats från 
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att ge ett läkemedel som vid ett tidigare tillfälle hade utlöst en allergisk chock hos ett 

barn (Miller & Stiles, 2009). En annan viktig kunskap som sjuksköterskorna upplevt 

att endast en närstående kunde dela med sig av var patientens egna önskemål (Miller 

& Stiles, 2009; Knott & Kee, 2005). Återupplivningsteam fick genom närståendes 

närvaro veta att deras närstående led av obotlig sjukdom med snabbt förlopp och att 

det sista de önskade sig var att få sitt lidande förlängt (Miller & Stiles, 2009; Knott & 

Kee, 2005). Närståendes närvaro uppgavs främja delaktighet och sjuksköterskor hade 

upplevt flera händelser där närstående tagit aktiv del i de beslut som handlade om att 

avbryta eller fortsätta med återupplivningsförsöken (Miller & Stiles, 2009). Att tillåta 

anhörigbevittnad närvaro upplevdes som nödvändigt men långt ifrån tillräckligt. Det 

var viktigt att byta fokus, från att se närstående som passiva objekt till att se dem 

som en ovärderlig kunskapsbank och en resurs (Köberich et al., 2010; Miller & 

Stiles, 2009; Knott & Kee, 2005). Sjuksköterskor som upplevt flertalet hjärt- och 

lungräddningssituationer där närstående hade närvarat framförde att de visserligen 

upplevde patientperspektivet som viktigt, men eftersom de också hade upplevt att de 

flesta av återupplivningsförsöken hade misslyckas så måste sjuksköterskans fokus 

vidgas till att ge vägledning och stöd till närstående (Giles, Lacey & Muir-Cochrane, 

2016) genom att visa medlidande och omsorg (Monks & Flynn, 2014). 

Att få möjlighet att göra skillnad 

Sjuksköterskorna upplevde att närståendes närvaro möjliggjorde ett värdigare avslut i 

de fall där livet inte kunde räddas. Respekten för patientens människovärde 

bibehölls, något som lätt går förlorat i en laddad situation (Oman & Duran, 2010; 

Knott & Knee, 2005). Sjuksköterskorna upplevde att närstående fick se att allt som 

var möjligt hade utförts och att bästa möjliga vård och omsorg hade kommit deras 

närstående till del. Det framkommer att sjuksköterskor upplevde att trots att det kan 

vara svårt för närstående att närvara kunde ge ett avslut och en lättnad över att se 

med egna ögon att alla tänkbara insatser utförts (Giles et al., 2016; Axelsson et al., 

2010; Oman & Duran, 2010; McClement et al., 2009; Miller & Stiles, 2009; 

Fulbrook et al., 2007; Knott & Kee, 2005). Sjuksköterskorna beskrev hur de 

vägledde närstående genom att låta dem se och ge dem tid till att ställa frågor, men 

också genom att ta sig tid till att svara på frågor och ge fortlöpande information om 

vad som hände med deras närstående (McClement et al., 2009; Miller & Stiles, 

2009). Samtidigt var det också viktigt att som vägledare och stöd ha förmågan att 

kunna avgöra om närstående påverkade återupplivningsförsöket negativt eller om de 

upplevde situationen för ångestfylld (Giles et al., 2016; James et al., 2010). Att få se 

hur tillståndet förändrades över tid möjliggjorde enligt sjuksköterskorna att 

närstående kunde få en mer realistisk förståelse för allvaret i situationen och 

minskade på så sätt risken att de skulle uppfatta insatser i form av exempelvis 

hjärtkompressioner, defibrillering eller intubation som kränkande eller brutala 

(Oman & Duran, 2010; Giles et al., 2016; Axelsson et al., 2010; McClement et al., 

2009; Miller & Stiles, 2009; Knott & Kee, 2005; Fulbrook et al., 2007). Närståendes 

närvaro upplevdes av sjuksköterskorna som viktig källa till att möta närståendes 

behov och främja en förbättrad vård i livets slutskede (Giles et al., 2016; Axelsson et 

al., 2010; McClement et al., 2009; Knott & Kee, 2005). Sjuksköterskor beskriver 

denna erfarenhet som givande eftersom de upplevde att de kunde göra skillnad och 

bidra till att en svår tid kunde bli mer hanterbar för närstående (Miller & Stiles, 
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2009). Detta visar också studier av Axelsson et al. (2010), Giles et al. (2016) samt 

Fulbrook et al. (2007) där det framkom att vid misslyckade återupplivningsförsök, 

om patientens prognos var dålig eller om patienten var ett barn (Giles et al., 2016; 

Fulbrook et al., 2007; Knott & Kee, 2005) övervägde sjuksköterskor i än högre grad 

att låta närstående närvara. Under den osäkra stunden av liv och död kunde 

sjuksköterskorna få känslan av att närstående var tacksamma (Miller & Stiles, 2009; 

Knott & Kee, 2005). Sjuksköterskor fick ta emot kramar och tackkort från 

närstående, en tacksamhet som upplevdes som en källa till stöd och tröst, men som 

inte varit möjlig om närstående fått invänta livets slut utanför rummet enligt dessa 

sjuksköterskor (Miller & Stiles, 2009).  

En källa till oro 

En källa till oro utgör den helhet som belyser sjuksköterskors upplevelser av att 

närstående närvarar vid HLR på sjukhus utifrån de negativt bärande aspekterna. Den 

bärande aspekten: Att lämna och att bära på oönskade minnesbilder belyser 

sjuksköterskornas upplevelser av ovälkomna påminnelser och vars källa upplevdes 

vara de skadliga intryck som den närstående kunde bära med sig och 

sjuksköterskornas egen oförmåga att göra skillnad. Den bärande aspekten En 

försvårande faktor belyser sjuksköterskornas upplevelser av och inför att närstående 

skulle komma att inkräkta på det fysiska rummet, kommunikationen personalen 

sinsemellan samt de livräddande resurserna och med det bli en källa till oro i en 

redan orolig situation. Den bärande aspekten: Att bli bedömd och utsatt för påföljder 

kastar ljus över sjuksköterskornas upplevelser inför att bli handlingsförlamade och 

eventuellt involveras i rättsliga efterspel genom den oro som de upplevde att den 

närståendes närvaro var källan till. 

Att lämna och att bära på oönskade minnesbilder 

Sjuksköterskor upplevde att återupplivningssituationen kunde lämna oönskade 

minnesbilder hos de närstående som tilläts att närvara (Knott & Kee, 2005). 

Sjuksköterskorna uttryckte oro över att närståendes minnen av 

återupplivningsförsöket skulle kunna överskugga hur deras närstående såg ut och var 

tidigare i livet (Knott & Kee, 2005). Kaotiska scener där blod, förvirring samt ibland 

hårdhänta men dock nödvändiga insatser som hjärtkompressioner, defibrillering och 

intubering var aspekter som sjuksköterskorna antog skulle kunna lämna dylika 

långvariga och negativa minnesbilder. Att vara i direkt kontakt med dessa scener 

upplevdes kunna orsaka psykiska skador och medföra en både onödig och ökad 

belastning för närstående (Al-Mutair, Plummer & Copnell, 2012; Köberich et al., 

2010). Även deras eget agerande var för sjuksköterskorna en källa till oro eftersom 

detta kunde lämna bestående och oönskade minnen såväl hos dem själva som hos 

närstående (Monks & Flynn, 2014). Dessa oroskällor som också låg till grund för att 

närstående skulle lämnas utanför rummet återfanns i flera studier främst hos 

sjuksköterskor med ingen eller ringa erfarenhet av såväl återupplivning som 

situationer när närstående hade närvarat (Giles et al., 2016; Leung & Chow, 2011; 

Axelsson et al., 2010; Demir, 2008; Günes & Zajbak, 2009).  
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Även hos de mer erfarna sjuksköterskorna framkom det dock aspekter som relaterade 

till oron för att lämna oönskade minnesbilder (Monks & Flynn, 2014; Miller & 

Stiles, 2009). Dessa sjuksköterskor upplevde sig personligen ansvariga för de 

kaotiska scener och den ökade belastningen som de närstående hade utsatts för 

samtidigt som de kände sig oförmögna att lätta på närståendes börda. Det var 

ovälkomna påminnelser som enligt samma sjuksköterskor var svåra att radera 

(Monks & Flynn, 2014). En del sjuksköterskor beskrev att upplevelsen av den egna 

oförmågan att ha lyckats etablera relationer med närstående i kritiska situationer inte 

bara var en oönskad minnesbild utan också en källa till oro inför nästa situation 

(Miller & Stiles, 2009). 

En försvårande faktor 

Sjuksköterskor ansåg att närståendes närvaro kunde vara en försvårande faktor och 

en källa till oro i en redan orolig situation. De närstående upplevdes kunna inkräkta 

på det begränsade utrymmet där de livräddande insatserna utfördes och dessutom ta 

värdefulla resurser ifrån patienten när de behövdes som mest (McClement et al., 

2009; Knott & Kee, 2005). Sjuksköterskorna uttryckte sin oro över att närstående 

skulle störa och inte klara av att hantera stressen (Günes & Zajbak, 2009; 

McClement et al., 2009) eller att de på grund av otillräckliga personalresurser skulle 

komma till skada rent fysiskt (McClement et al., 2009; Fullbrook et al., 2007). 

Sjuksköterskorna hade upplevt situationer om än ett fåtal där närstående hade kastat 

sig över patienten, kräkts eller rent av svimmat och därmed blivit en belastning i 

stället för en tillgång (Köberich et al., 2010; McClement et al., 2009; Demir, 2008). 

Känsloutbrott som hysteri, skrik eller gråt hade vissa sjuksköterskor upplevt som 

besvärande (McClement et al., 2009).  

 

En annan försvårande faktor och en källa till oro som närståendes närvaro utgjorde 

var att kommunikationen antogs kunna hämmas (Giles et al., 2016; McClement et 

al., 2009; Günes & Zajbak, 2009; Miller & Stiles, 2009). Det fanns en rädsla i att 

diskutera detaljer (Günes & Zajbak, 2009; Axelsson et al., 2010), att komma att säga 

något olämpligt (Miller & Stiles, 2009; Fulbrook et al., 2007; Knott & Kee, 2005) 

eller att hanteringsstrategier i form av humor skulle misstolkas och upplevas som 

kränkande av närvarande närstående (Giles et al., 2016; McClement et al., 2009; 

Miller & Stiles, 2009). Oavsett om de ovannämnda aspekterna kom ur 

sjuksköterskors förutbestämda åsikter eller ur deras levda erfarenheter så var de en 

källa till oro ur vilken sjuksköterskorna hämtade sitt motiv; Att närstående inte bör 

närvara vid HLR (Giles et al, 2016; Axelsson et al., 2010; Köberich et al., 2010; 

Günes & Zajbak, 2009; McClement et al., 2009; Miller & Stiles, 2009; Demir, 

2008). 

Att bli bedömd och utsatt för påföljder 

Sjuksköterskor upplevde att vetskapen om att de skulle komma att stå i centrum för 

närståendes blickar utlöste prestationsångest, obehag, ökat stresspåslag, påverkat 

självförtroende samt en oro för att bli granskad och bedömd (Giles et al., 2016; 

Monks & Flynn, 2014; McClement et al., 2009). Att bli bedömd för att ha utfört 

bristfällig HLR och speciellt om resultatet skulle bli negativt var något 

sjuksköterskor upplevde sig känna största oro inför (Monks & Flynn, 2014). En 
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annan källa till oro var rädslan för att begå misstag eller att drabbas av 

handlingsförlamning inför närstående (McClement et al., 2009). Sjuksköterskorna 

bekymrade sig för att de genom att bli bedömda av närstående med bristande 

kunskap och som missförstår de nödvändiga momenten under HLR (Günes & 

Zajbak, 2009) också skulle få uppleva att de satte såväl sin hälsa som sitt yrke på 

spel. Aspekter som att närstående skulle börja argumentera med dem, utsätta dem för 

fysiskt våld eller rättsliga påföljder framkom i flera studier (Leung & Chow, 2011; 

Axelsson et al., 2010; McClement et al., 2009; Günes & Zajbak, 2009; Fulbrook et 

al., 2007). Det fanns också sjuksköterskor som hade upplevt både fysiskt och verbalt 

hot ifrån närstående (Köberich et al., 2010). Följaktligen var dessa sjuksköterskor 

ytterst negativa till närståendes närvaro under återupplivning (Leung & Chow, 2011; 

McClement et al., 2009; Monks & Flynn, 2014; Axelsson et al., 2010; Günes & 

Zajbak, 2009; Fulbrook et al., 2007). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att sjuksköterskor både upplever En källa till nya möjligheter och En 

källa till oro av närståendes närvaro vid återupplivning. Det första huvudtemat 

omfattar sjuksköterskors upplevelser av att närståendes närvaro kan generera i stärkta 

band och lätta den känslomässiga tyngd situationen kan skapa. Vidare kan det bidra 

till att sjuksköterskor får ett mer empatiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan kan 

genom att låta närstående närvara ge upphov till en känsla av lättnad av att se att allt 

har gjorts för deras närstående. Det andra huvudtemat omfattar sjuksköterskors 

rädsla över hur närstående påverkas av att närvara och hur de själva kan komma att 

påverkas. Det framkommer en oro att verbala uttryck kan missuppfattas och att 

händelsen kan påverka närstående negativt. Vidare upplevdes prestationsångest inför 

att bli granskade, samt en oro att felaktiga handlingar kan få rättsliga påföljder. De 

bekymrar sig över om det finns tillräckligt med utrymme eller personal för att det ska 

vara genomförbart att närstående närvarar.    
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt genomfördes som en beskrivande syntes i enlighet med 

Fribergs (2012b) och Whittemore & Knafls (2005) steg för integrativ 

litteraturöversikt. Genom detta metodiska val fick författarna goda möjligheter till att 

träna sig i det strukturerade arbetssätt som en beskrivande syntetisering av redan 

utförda studier kräver (Friberg, 2012b). En tolkande syntes eller än mer en 

metasyntes hade med sina krav på högre abstraktionsnivåer förmodligen gett ett 

annat djup i resultaten men till det räckte varken författarnas vetenskapliga 

kompetens eller antalet kvalitativa artiklar till för (Friberg, 2012a). En empirisk 

studie med exempelvis intervjuer eller skrivna berättelser kunde ha varit ytterligare 

ett alternativ men av hänsyn till begränsningar i tid och återigen vetenskaplig 

kompetens var detta uteslutet från början. 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

närstående närvarar vid HLR på sjukhus. För att uppnå syftet samlades både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar in för att sedan analyseras i en rörelse från helhet 

till delar och till en ny helhet i form av den beskrivande sammanfogningen av de 

bärande aspekterna, denna litteraturöversikts resultat (Friberg, 2012b; Whittemore & 

Knafl, 2005). Att som i denna litteraturöversikt använda både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar är enligt Whittemore och Knafl (2005) en styrka eftersom den 

kvantitativa forskningen visserligen saknar de djupstrukturer som den kvalitativa 

erbjuder men det den tillför är en bredd i sina resultat eftersom de vänder sig till ett 

större antal informanter. Detta visade sig också stämma under analysens gång. 

Ytterligare stöd för rimligheten i att inkludera båda dessa forskningsansatser visade 

sig genom att svaren på de beskrivande påståendena och resultaten från de kvalitativa 

delarna i de kvantitativa studierna utgjorde delar av de upplevelser som 

sjuksköterskor berättat om i de kvalitativa studierna. I den kvalitativa forskningen 

framgick att sjuksköterskor upplevde närståendes närvaro gynnsamt i större 

utsträckning än i de kvantitativa studierna. En anledning kan vara att dessa innehöll 

aspekter från enbart de sjuksköterskor som hade upplevt åtskilliga tillfällen där 

närstående hade närvarat vid HLR till skillnad från de kvantitativa. En annan 

anledning kan vara att en mer öppen hållning ger forskningsdeltagaren större 

möjligheter att i en god kvalitativ anda reflektera över sina upplevelser. Detta 

framkom också i Fulbrook et al. (2007) som i sin metoddiskussion lyfte fram att 

åtskilliga sjuksköterskor som i vissa av de beskrivande påståendena hade uttryckt sig 

i negativ bemärkelse sedan under de öppna frågorna beskrev sina upplevelser av 

närståendes närvaro i positiva ordalag. Detta till trots att det vid en direkt jämförelse 

var uppenbart att dessa beskrivande påståenden och de öppna frågorna sökte svar på 

samma sak. Denna skevhet i originalresultaten har författarna försökt att balansera 

genom att fokusera mer på den text och de citat som byggt upp resultaten än det 

statistiska utfallet av Likerts skalor.        

 

Artiklarna fick vara maximalt femton år gamla eftersom forskning är färskvara 

(Östlundh, 2012). Det är därmed möjligt att författarna har missat relevant forskning. 
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Å andra sidan så gav denna avgränsning i enlighet med Friberg (2012a) större 

möjligheter att gå på djupet i analysprocessen.    

 

I de analyserade artiklarna deltog sjuksköterskor från Sverige, Norge, Storbritannien, 

Irland, Nederländerna, Tyskland, Turkiet, Australien, Georgien, Kina, Saudi-

Arabien, Kanada och USA. Den stora internationella mångfalden uppfattas 

fördelaktigt eftersom den tillfört såväl bredd som variationer. Variationerna gör dock 

att resultaten i nuläget inte går att generalisera, men de kan däremot ge ökad 

förståelse för olika kulturers sätt att se samt bidra till nya infallsvinklar och 

frågeställningar inför fortsatt forskning.  

 

Från analysen till framställningen av resultatet har författarna varit noggranna med 

att följa Fribergs (2012b) och Whittemore & Knafls (2005) rekommendationer för 

integrativ litteraturöversikt. Hela denna process har kontinuerligt diskuterats med 

handledaren som själv är medförfattare i en ”peer reviewad” vetenskaplig artikel. 

Detta torde stärka denna litteraturöversikts metodiska stringens och trovärdighet. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att trovärdigheten stärks om någon 

utomstående kontrollerat att resultatbeskrivningarna är rimliga. Pålitlighet innebär i 

litteraturöversikter med kvalitativ design att bland annat reflektera över 

förförståelsen (Henricson, 2012). Detta har gjorts genom att författarna innan arbetet 

påbörjats diskuterat sin förförståelse gemensamt. Den finns beskriven i avsnittet 

etiska överväganden och torde stärka studiens pålitlighet. 

 

I en beskrivande syntes är det viktigt att texten i resultatet inte innehåller onödiga 

upprepningar eller bryts sönder genom att det ena resultatet staplas på det andra 

(Friberg, 2012b; Whittemore & Knafl, 2005). Texten ska med andra ord få ett 

abstraherande språk (Friberg 2012a) språk som så att säga ”flyter på”. Av den 

anledningen och med stöd i Friberg (2012a) har författarna till viss del använt sig av 

uttryck som ansåg och menade. Att skriva med ett språk som skulle ”flyta på” var när 

detta arbete påbörjades förenat med stora svårigheter. Här blev dock språket i den 

omvårdnadslitteratur som återfinns i denna litteraturöversikts bakgrund till stor hjälp.  

 

Artiklarna som inkluderades var etiskt godkända av antingen etisk kommitté, aktuellt 

sjukhus eller kongressansvarig. I de fall där detta inte framkom i själva artikeln 

visade det sig via tidskriftens hemsida att ett av kraven för publikation var ett etiskt 

godkännande från regional eller lokal etisk kommitté (Wallengren & Henricson, 

2012). Samtliga fjorton hade alla ett tydligt etiskt resonemang. Alla deltagare deltog 

av fri vilja och garanterades sekretess.  

Resultatdiskussion 

I föreliggande resultat framträder de ömsesidiga relationer som sjuksköterskorna 

upplevde att närståendes närvaro var en källa till. Denna bärande aspekt bekräftas 

även i annan forskning (Walker, 2007; Madden & Conden, 2007). Relationen 

upplevdes också som en källa till närhet och värme, en professionell och 

medmänsklig omsorg som, om närstående inte hade bjudits in hade gått förlorad till 

förmån för kall teknik. Den ömsesidiga relationen är således fullt tillämpbar i praxis 

men kräver som resultatet också visar sjuksköterskor som i kraft av sin längre 
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erfarenhet vågar bjuda in och kan konsten att sörja för såväl patientens som de 

närståendes hälsa. Resultatet vittnar också om att sjuksköterskorna utövade sin 

personliga omsorgsetik, genom att de trädde in i en mellanmänsklig relation där de 

var beredda att möjliggöra för den närstående att fysiskt beröra, tala med, vara nära 

samt stödja och trösta sin närstående, vilket stöds av Kirkevold et al. (1994). Med 

detta i åtanke kan sjuksköterskor också förverkliga en vårdande gemenskap där den 

lidande människan bekräftas och inbjuds till att dela och bli delaktig i en anda av 

värme, närhet, beröring och lindrat lidande (Eriksson, 1991; Martinsen, 1990). 

  

Det fanns dock sjuksköterskor, om än betydligt färre, som upplevde sin oförmåga att 

etablera relationer med närstående som en källa till oro inför nästa liknande situation, 

vilket bekräftas i Weslien och Nilstun (2003) studie. Ändå var de enligt resultatet 

positivt inställda till närståendes närvaro. Detta kan tyda på att sjuksköterskorna inte 

tappat fotfästet (Eriksson, 2003) utan fortfarande ”var i stånd till” (Dahlberg & 

Segesten, 2010) vilket i sin tur är förenat med hälsa (Eriksson, 2003; Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Sjuksköterskornas strävan, att inte enbart ha fokus på patienten, utan att även rikta 

blickfånget emot närstående är framträdande i vårt resultat. Sjuksköterskorna 

upplevde att en mer personlig, medmänsklig och empatisk återupplivning kunde 

möjliggöras genom att föreställa sig situationen utifrån närståendes perspektiv. På så 

vis såg också sjuksköterskorna personen bakom patienten. Detta är en viktig del i all 

vård, att se den unika människan i stället för sjukdomen och på så vis minska risken 

för objektifiering och vårdlidande (Eriksson, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vidare uppfattas detta resultat kunna främja en bättre medmänsklig omvårdnad och 

anses överförbart i verkligheten. Därmed antas det vara av betydelse för utvecklingen 

av sjuksköterskans profession eftersom vårdlidandet, som enligt Eriksson (2003) 

drabbar såväl patient som närstående kan bekämpas med ganska små medel. 

 

Sjuksköterskor beskriver att närståendes närvaro visserligen var en utmaning men att 

den var väl värd att anta eftersom de fick så mycket tillbaka. De kände att de gjorde 

skillnad, att den svåra situationen kunde få ett värdigt avslut och bli mer hanterbar 

för närstående. Denna aspekt framkom tydligt hos sjuksköterskor som upplevt att de 

fått möjlighet att stödja och vägleda närstående under återupplivningsförsöket. 

Behovet att det finns en stödperson när närstående närvarar vid HLR är väl förankrat 

i tidigare forskning (Agard, 2008; Cottle & James, 2008). Stödet som 

sjuksköterskorna gav kan utifrån resultatet kopplas till såväl det emotionella som det 

informativa stödet (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2014). Det emotionella 

stödet vars syfte är att lindra oro och hopplöshet visade sig främst i detta resultat 

genom sjuksköterskornas sätt att vara. Martinsen (1990) menar i linje med detta att 

sjuksköterskan genom att vara uppmärksam och närvara med öppet sinne kan 

förvärva den förståelse som är förutsättningen för att utöva professionell omsorg. Det 

informativa stödet, som syftar till att vara tillgänglig och vägleda visar sig främst 

genom att sjuksköterskorna ombesörjde konkreta handlingar som att de tog sig tid att 

svara på frågor. Men också genom att sjuksköterskorna läste av de närståendes 

uttryck, vilket är av största etiska vikt för att kunna vägleda eller avstyra närståendes 

närvaro i de fall där de blir så känslomässigt påverkade att de inverkar negativt på 

återupplivningsarbetet (HLR-rådet, 2015).  
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Det framkom ur resultatet att sjuksköterskor som arbetade inom neonatal och 

barnintensivvård var mest positiva till närståendes närvaro. Detta är förmodligen en 

naturlig följd av att familjecentrerad omvårdnad sedan länge är självklart inom 

pediatrisk vård. Resultatet visar dock flera goda exempel på hur sjuksköterskan kan 

tillämpa familjecentrerad omvårdnad när närstående närvarar vid HLR på sjukhus. 

Det fanns som Dahlberg och Segesten (2010) menar sjuksköterskor som gjorde det 

möjligt att närstående fick medverka vid genomförandet och utformningen av vården 

och därmed avstyra såväl dödsfall som ett förlängt och meningslöst lidande. Med 

detta i åtanke kan sjuksköterskor och närstående genom närståendes närvaro vid 

HLR på sjukhus förverkliga lärande möten där gamla föreställningar omprövas och 

nya perspektiv öppnar sig i hälsans tjänst (Dahlberg & Segesten, 2010). 

    

Att sjuksköterskor upplevde att situationen kunde bli för traumatisk för närstående 

att bevittna och att närstående därmed blev en källa till oro återkom ständigt i 

resultatet. Sjuksköterskorna var oroliga för att närståendes minnen av deras 

närstående kunde förknippas med återupplivningen och på så vis kunde ge ett ökat 

och långvarigt lidande. Enligt Jabre et al. (2013) framkommer det dock att symtom 

på depression var signifikant lägre hos de närstående som närvarat vid HLR än hos 

de som inte hade haft eller fått möjlighet att närvara. Enligt Mangurten et al. (2006) 

såg föräldrar det som sin rätt att få närvara och de upplevde att deras farhågor 

minskade genom att vara delaktiga. Tre månader senare tillfrågades föräldrarna åter 

om händelsen upplevdes traumatisk men alla föräldrar nekade till detta. Kan det 

kanske vara så att det beror på sjuksköterskors brist på erfarenhet och kunskap som 

gör att de upplever denna källa till oro? Enligt Feagan och Fisher (2011) stödjer 

sjuksköterskor närståendes närvaro i större omfattning om de har tidigare erfarenhet 

av situationen än de sjuksköterskor som inte har det. Vidare skriver de att genom att 

utbilda sjuksköterskor i att ha närstående närvarande ökade deras tilltro och de kände 

sig säkrare inför att låta dem delta. Detta tillsammans med att det som återfinns i 

denna studies resultat ytterligare talar för att kombinationen erfarenhet och kunskap 

är en viktig källa. Med anledning att sjuksköterskor ska kunna känna trygghet i yrket 

och utvecklas till att bli goda utövare av professionell omsorg och sin personliga 

omsorgsetik (Martinsen, 1990) genom närståendes närvaro vid HLR på sjukhus.  

 

En annan aspekt som gav upphov till oro var brist på utrymme och rädsla för att 

närstående hamnar i vägen för HLR-teamet och försvårar deras arbete. Detta är 

viktigt att ta hänsyn till innan närstående bjuds in eftersom det handlar om säkerhet 

för alla inblandade parter. Det framkommer även i resultatet en oro för att närstående 

ska komma till skada till följd av personalbrist och att det då inte finns någon person 

avsedd som kan sörja för närståendes välbefinnande. Som tidigare benämnts är det 

synnerligen viktigt att närstående har en stödperson under hela händelsen för att 

skydda alla inblandade under återupplivningen. Detta stöds av Cottle och James 

(2008) som beskriver behovet av att sjuksköterskor finns tillgängliga för närstående 

under återupplivning genom att tillhandahålla information och emotionellt stöd. 

Vidare framkommer vikten av ytterligare stöd till närstående efter misslyckad 

återupplivning.     
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Resultatet visade att det fanns oro för att närstående skulle börja argumentera, hota 

eller bruka våld om de tilläts närvara under HLR. Enligt Jabre et al. (2013) var det 

mindre än en procent av den tillfrågade vårdpersonalen som upplevt att närstående 

argumenterat eller blivit aggressiva emot dem. Det fanns också i denna studies 

resultat sjuksköterskor på tyska intensivvårdsavdelningar som hade upplevt såväl 

fysiskt som verbalt hot från närståendes sida. Detta till trots var dessa sjuksköterskor 

positiva till närståendes närvaro. De hade också lång erfarenhet inom sitt yrke. Detta 

stämmer väl överens med Lowry (2012) som fann att även om närstående blev 

upprörda eller arga hade sjuksköterskorna förståelse för dem eftersom de visste att 

det är sådant som händer under osäkra stunder av liv eller död. I linje med detta 

svarade hälften av deltagarna i Grice, Picton och Deakin (2003) att den vanligaste 

orsaken att tillåta närståendes närvaro var för att skapa förståelse. Detta är en viktig 

del i all vård, att försöka förstå varför människan i fråga uppträder som hon gör i 

stället för att döma ut henne och på så sätt minska risken för förhastade slutsatser och 

oreflekterade rutiner (Eriksson, 2003). Det är med Martinsens (1990) ord betydande 

att som sjuksköterska vara lyhörd och kunna ta hänsyn till hela den lidande 

människans situation vilket denna litteraturöversikt visar är fullt möjligt 

 

Oerfarna sjuksköterskor är generellt sett rädda för att närstående ska klaga på deras 

utförande och att deras närvaro vid HLR kan leda till rättsliga påföljder. Denna oro 

visade sig enligt resultatet tydligast i studier gjorda i Turkiet och bekräftas ytterligare 

i en turkisk studie av Badir och Sepits (2007) där 75 procent var rädda för rättsliga 

påföljder. Denna oro förekom även bland sjuksköterskor i norra Europa, dock i 

betydligt mindre utsträckning. Trots detta fann Jabre et al. (2013) dock inga 

anmälningar om skadeståndskrav eller någon rättslig konflikt till följd av närståendes 

närvaro. Detta talar återigen för att kombinationen erfarenhet och kunskap är en 

viktig källa för att sjuksköterskor ska kunna känna trygghet i yrket och utvecklas till 

att bli goda utövare av professionell omsorg och sin personliga omsorgsetik 

(Martinsen, 1990). 

 

Att sjuksköterskor saknar lokala riktlinjer på arbetsplatsen förefaller som ett vanligt 

förekommande problem (Al-Mutair et al., 2012; Axelsson et al., 2010; Demir, 2008; 

Fulbrook et al., 2007; Günes & Zajbak, 2009; Köberich et al., 2010). Detta kan 

möjligtvis vara en anledning till att sjuksköterskor upplever närståendes närvaro som 

en källa till oro eftersom det inte finns några klara direktiv över om närstående ska få 

delta eller inte. Avsaknad av riktlinjer kanske kan bero på att det inte reflekterats 

över närståendes närvaro och deras delaktighet vid återupplivning. Det torde vara en 

svår uppgift att införa riktlinjer över något som det saknas kunskap om. Vidare kan 

avsaknad av riktlinjer bero på att vissa kulturer inte stödjer närståendes närvaro 

under återupplivningsförsök. Detta återfanns i den utvalda artikeln från Saudi 

Arabien (Al-Mutair et al., 2012) där det i diskussionen framkom att i viss muslims 

kultur anses det ge ohälsa att komma i beröring med närståendes döda kropp. Olika 

kulturer och dess trosuppfattningar måste alltid tas på allvar i en vård som ges med 

respekt för den enskilda människans värdighet, främjar en god hälsa och är på lika 

villkor för alla människor (SFS 1982:763).  Detta kunskapsbidrag om olika kulturer 

anser författarna av denna litteraturöversikt som välbehövlig eftersom samhället idag 

är allt mer mångkulturellt, vilket kan öka förståelsen bland svenska sjuksköterskor. I 

västerländsk kultur (Feagan & Fisher, 2011) ökade sjuksköterskors stöd gentemot 
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närståendes närvaro om det fanns skrivna riktlinjer. Att det i denna litteraturöversikts 

resultat fanns en artikel där sjuksköterskorna trots avsaknad av riktlinjer var 

genomgående positiva till närståendes närvaro är inte konstigt eftersom de arbetade 

med pediatrisk intensivvård. Som förut nämnts är det naturligt för denna profession 

att arbeta enligt familjecentrerad omvårdnad.  

 

I likhet men denna litteraturstudies resultat visar annan forskning att sjuksköterskor 

med längre klinisk erfarenhet upplever sig betydligt mer säkra och flexibla i närvaron 

av närstående än de med mindre erfarenhet. Oavsett om närstående närvarar eller inte 

utförs ändå alltid de åtgärder som krävs (Lowry, 2012). Resultatet: Att närståendes 

närvaro var en källa till styrka kan därmed anses som rimligt. Särskilt eftersom 

sjuksköterskorna trots misslyckanden ändå inte tappade fotfästet (Eriksson, 2003) 

utan fortfarande ”var i stånd till” (Dahlberg & Segesten, 2010) att sörja för såväl 

närstående som patientens hälsa. Men vad som är viktigt med kunskapen vår studie 

förmedlar är att sjuksköterskor med mer erfarenhet kan dela med sig av sina 

kunskaper till mindre erfarna sjuksköterskor och på så sätt verka för att närståendes 

närvaro inte längre upplevs som en källa till oro. 

Konklusion 

Sjuksköterskan har en viktig funktion i att bjuda in och göra närstående delaktiga. 

För att deras närvaro ska leda till något positivt för alla medverkande är det viktigt 

att sjuksköterskor kan erbjuda stöd i situationen. Genom att närstående ges möjlighet 

att närvara kan det lindra deras lidande eftersom de vet att alla tänkbara insatser har 

utförts. Sjuksköterskor som saknar erfarenhet eller kunskap om området är överlag 

negativt inställda till fenomenet. Men genom att dela sina erfarenheter samt 

ytterligare kunskap om ämnet kan sjuksköterskors förståelse öka för hur det kan 

gynna närstående och dem själva.  

Kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt kan användas för att få en ökad förståelse av vikten att 

närstående görs delaktiga under HLR och hur det kan gynna både dem och 

sjuksköterskor. Detta underlag kan användas för att reflektera över sin egen 

inställning och vad som kan göras för att närståendes närvaro under HLR ska vara så 

säkert och tryggt som möjligt för alla medverkande. Ytterligare kvalitativ forskning 

välkomnas emellertid, där sjuksköterskor får berätta om sina erfarenheter, om och 

hur det påverkat dem eller utförandet av HLR. Särskilt studier med tydligare 

koppling till Sverige och svenska sjuksköterskors upplevelser. Detta eftersom det 

kan ge upphov till fler nyanser av ämnet än det som framkommit i denna 

litteraturöversikt. Även forskning som undersöker hur sjuksköterskor kan utbildas 

inom området för att öka deras förutsättning för att kunna hantera närståendes 

närvaro på bästa sätt. En viktig klinisk implikation är att sjuksköterskor bör 

uppdatera sina kunskaper om forskningsområdet genom att läsa och bidra till aktuell 

forskning. 
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uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 133-143). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2012c). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg (Red.). Dags 
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Bilaga 1. Sökschema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Databas 

Sökdatum 

 

Begränsning 

årtal 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

 

2017-02-05 

 

 

2002-2017 (CPR OR resuscitation* OR "life 

support") AND nurse* AND 

(attitud* OR experience* OR 

presence*) AND (family OR 

relative*) 

241 241 74 14 



 
 

 

 

Bilaga 2. 
 

Fribergs (2012b) granskningsmall för: 
 
Kvalitativa studier: 

 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i 

så fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur analyserades data? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det något etiskt resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t. ex. vårdvetenskapliga antagande?  

 

Kvantitativa studier: 

 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden?  Hur är denna i 

så fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urvalet gjorts (t. ex antal personer, ålder, inklusion- respektive 

exklusionkriterier)? 
• Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
• Hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t. ex vad gäller 

generaliserbarhet? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
 

 

 



 
 

 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt och resultat av kvalitetsgranskning. 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare:  

Al-Mutair, A.S., 

Plummer, V. & 

Copnell, B. 

År: 2012 

Titel:  Family 

presence during 

resuscitation: a 

descriptive study of 

nurses’ attitudes from 

two Saudi hospitals 

Tidskrift:  Nursing 

in Critical Care. 

Land: Saudi Arabien 

 

Närståendenärvaro 

vid HLR är väl 

debatterat och 

hälsoorganisationer 

rekommenderar detta 

starkt.  

Syftet var att 

identifiera 

sjuksköterskors 

inställning gentemot 

närståendes närvaro 

vid HLR och om 

sjuksköterskor utifrån 

sina upplevelser 

ansåg att närstående 

skulle få sina 

rättigheter att vara 

närvarande 

tillgodosedda. 

Kvantitativ deskriptiv 

design: Validerat 

frågeformulär med 

beskrivande 

påståenden och 

utrymme för fria 

kommentarer. 

Hypotesen: Att 

sjuksköterskor ansåg 

att närstående skulle 

få sina rättigheter att 

vara närvarande 

analyserades med 

Pearsons x-test. 

Beskrivande data 

med hjälp av 

innehållsanalys. 

109 deltagare 6 män 

103 kvinnor, 20-52 år 

från barn, intensiv, 

medicin och 

akutmottagning vid 

två sjukhus i Saudi-

Arabien. Samtliga 

sjuksköterskor med 

yrkeserfarenhet ≥ 1 

år.  

 55,3 % hade erfarenhet av 

närståendes närvaro, 47,3 % 

inte. Av n =109 var 92,3 % 

negativt inställda. 77 % 

ansåg att det inte skulle 

medföra positiva upplevelser 

för närstående, 65 % att det 

skulle påverka teamet 

negativt. Det fanns inga 

skillnader relaterat till 

tjänstgöringsställe, däremot 

var yngre informanter utan 

erfarenhet av NN och 

informanter från andra 

kulturer mer positiva. 

Informanterna efterlyste 

skriftliga riktlinjer, 

informerat samtycke, 

personalstödjande åtgärder 

och samhällsupplysning.  

Möjligtvis kunde vänner 

eller andragenerationens 

närstående närvara.  

 Ja. Hög 

(11p) 



 
 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

Axelsson, et al.  

År: 2010 

Titel: European 

cardiovascular 

nurses’ experiences 

of and attitudes 

towards having 

family members 

present in the 

resuscitation room. 

Tidskrift: 

European Journal of 

Cardiovascular 

Nursing, 

Land: 

Storbritannien, 

Irland, Sverige och 

Norge. 

Det saknas 

evidensbaserad fakta 

om närståendes 

närvaro vid HLR. 

Riktlinjer säger att 

närstående ska få 

närvara om de 

önskar, men det 

saknas kunskap om 

hur 

sjukvårdspersonal 

upplever detta. 

Syftet är att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

inställning gentemot 

närståendes närvaro 

vid HLR. 

Kvantitativ deskriptiv 

design. Validerat 

frågeformulär med 

beskrivande 

påståenden, Likerts 5 

punktskala. Analyser

ad med: Chronbacks 

alpha, Mann 

Whitneys och Krystal 

Wallys test. 

411 deltagare: 374 

kvinnor och 35 män 

från 

hjärtvårdsavdelningar

i 19 europeiska 

länder. Medelålder 

var 42,1 år. 

Sjuksköterskor med 

yrkeserfarenhet 1-  ≥ 

20 år. Informanterna 

rekryterades i 

samband med 4 

europeiska 

konferenser. 

44 % hade erfarenhet av att 

närstående närvarade vid 

HLR, 56 % inte. 50 % var 

obekanta med forskning om 

närståendes närvaro. De 

minst erfarna och de utan 

erfarenhet var mest negativa. 

De mest yrkeserfarna › 20 år 

och de som tagit del av 

forskning var mest positiva 

till närståendes närvaro. 

Närvaron ansågs ge 

möjlighet att: stärka 

relationer (71 %), dela den 

sista stunden (50 % ), ge 

hjälp i sorgen (50 %). Oro 

över rättsliga påföljder (19 

%) eller skadliga intryck 

kunde inte stödjas utifrån 

erfarenhet. 28 % uppgav att 

arbetsplatsen hade lokala 

riktlinjer för NN. 

Ja, av 

konferensar

rangörer. 

Ett tydligt 

etiskt 

resonemang 

enligt 

Helsingfors

deklaratione

n.  

Medel 

(9p) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

Demir, F.  

År: 2008 

Titel: 

Presence of patients’ 

families during 

cardiopulmonary 

resuscitation: 

physicans’ and nurses’ 

opinions. Tidskrift: 

Journal Compilation. 

Land: 

Turkiet 

Trots att forskning 

stödjer 

familjemedlemmars 

närvaro är det få i 

vårdpersonalen som 

främjar deltagande. 

Syftet var att undersöka 

läkare och 

sjuksköterskors 

erfarenheter av och 

åsikter om att 

närstående närvarar 

under HLR. 

Kvantitativ deskriptiv 

design. Frågeformulär 

med beskrivande 

påståenden, Likerts 5 

punktskala åtföljt av 4 

öppna frågor. Chi 

Square test för analys 

av demografisk data 

och beskrivande 

påståenden. 

Innehållsanalys för 

analys av öppna frågor 

under temat: Varför det 

är nödvändigt att 

närstående närvarar 

under HLR eller inte.  

144 deltagare varav 82 

var sjuksköterskor från 

akutmottagning, allmän 

och kardiologisk 

intensivvård vid ett 

universitetssjukhus i 

Turkiet. Sjuksköterskor

nas erfarenhet var 3 - ≥ 

20 år. 

Ingen statistisk skillnad mellan 

sjuksköterskor och läkare.  

82,6% var negativt inställda till 

NN vid HLR.  87 % hade ingen 

erfarenhet av NN. Negativa 

aspekter från dessa  87 % var: 

oro att närstående skulle 

inkräkta på arbete eller 

utrymme, eller bli 

traumatiserade. Av 8,3 % med 

erfarenhet av NN hade 5,5 % 

upplevt att närstående blev 

sjuka och svimmade. 2,7 % att 

de upplevde rädsla, oro och 

ångest. De 2,1 % med positiva 

erfarenheter relaterade till 

möjligheter att skapa helhet 

och underlätta sorg. 97 % 

kände inte till etiska riktlinjer 

för HLR, 87 % var obekant 

med forskning.  

Ja  Medel 

(9p) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

Fulbrook, P., Latour, 

J.M. & Albarran, J.W.  

År: 2007 

Titel: 

Paediatric critical care 

nurses’ attitudes and 

experiences of parental 

presence during 

cardiopulmonary 

resuscitation: A 

European survey. 

Tidskrift: 

International Journal of 

Nursing Studies. 

Land: 

Sverige 

Trots att de senaste 

riktlinjerna stödjer 

familjenärvaro under 

HLR visar aktuell 

forskning att ämnet är 

kontroversiellt och att 

mer forskning behövs. 

Syftet var att kartlägga 

barn-

intensivvårdssjuksköter

skor i Europas 

erfarenheter om och 

inställning till 

föräldrars närvaro 

under återupplivning 

av sitt barn. 

Kvantitativ deskriptiv 

design. Validerat 

frågeformulär med 

beskrivande 

påståenden. 5 punkts 

Likert-skala åtföljt av 6 

semistrukturerade 

frågor om 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

närståendes närvaro.  

T-test för analys av 

demografisk data.  

ANOVA test för 

kartläggning av 

beskrivande påståenden 

och upplevelser.  

95 sjuksköterskor, 87 

kvinnor, 8 män från 

pediatrisk eller 

neonatal intensivvård 

från 12 europeiska 

länder. 79 % hade mer 

än 10 års erfarenhet. 

Informanterna 

rekryterades vid en 

Europeisk kongress. 

Totalt 68 

sjuksköterskor (70,1%) 

hade varit med om en 

situation där föräldrar 

närvarat under 

återupplivning av ett 

barn och 36,2% hade 

bjudit in en förälder att 

delta.  

  

68 % hade erfarenhet av PP. 

73,5 % av dem hade en eller 

fler positiva erfarenheter. 

Närvaron hade upplevts som 

möjligheter att skapa starka 

band och relationer, (n = 76, 59 

%), att undvika missförstånd (n 

= 83, 75 %) och stärka känslan 

av att allt hade gjorts (n = 81, 

90 %).  

Ingen av informanterna var 

direkt emot NN men angav att 

rädslan att säga något olämpligt 

(n=55, 69 %), för rättsliga 

påföljder (n = 22, 22 %), för 

traumatiserade föräldrar (n=12, 

11,2 %) bekymrade dem. Inget 

belägg denna rädsla återfanns i 

verkliga erfarenheter. 12 % 

uppgav att arbetsplatsen hade 

lokala riktlinjer för NN.    

Etiskt 

tillstånd av 

Nursing 

Scientific 

and 

Executive 

Committeés 

(ESPNIC) 

samt av 

kongressarr

angör.  

Medel 

(9p) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

Giles, T., Lacey, S. & 

Muir-Cochrane, E.  

År: 2016 

Titel: 

Factors influencing 

decision-making 

around family 

presence during 

resuscitation: a 

grounded theory 

study.  

Tidskrift: 

Journal of Advanced 

Nursing 

Land: 

Australien 

Trots att forskning 

visar att närståendes 

närvaro har många 

fördelar är 

tillämpningen 

inkonsekvent och 

orsakerna till detta 

oklara. 

Syftet var att 

undersöka vilka 

faktorer som 

påverkar närståendes 

närvaro vid HLR på 

en akutmottagning 

Kvalitativ 

konstruktivistisk 

design. 

Djupintervjuer med 

öppna frågor. 

Ljudband. Analys 

med Grounded 

theory.   

22 deltagare. 10 

sjuksköterskor och 2 

läkare från 

akutmottagning. 3 

ambulanspersonal, 6 

närstående samt en 

överlevande patient. 

Sjuksköterskorna upplevde 

att trots att det kunde vara 

svårt för närstående att 

närvara kunde det ge ett 

avslut och en lättnad över att 

med egna ögon se att alla 

tänkbara insatser utförts. Vid 

misslyckade 

återupplivningsförsök eller 

om patientens prognos var 

dålig övervägde 

sjuksköterskor i högre grad 

att låta närstående närvara. 

Sjuksköterskor upplevde det 

viktigt att ge stöd till 

patienten, men eftersom de 

flesta återupplivningsförsök 

misslyckas bör fokus ligga 

på att ge stöd till 

närstående.  

Ja.  Medel 

(8p) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare:  

Günes, U.Y. & 

Zajbak, A.  

År: 2009 

Titel: 

A study of Turkish 

critical care nurses’ 

perspectives 

regarding family-

witnessed 

resuscitation.  

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing, 

Land: 

Turkiet 

 

Att det är en 

kontroversiell metod 

som har orsakat 

diskussioner och 

debatter världen över.  

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter och 

åsikter hos 

akutsjuksköterskor i 

Turkiet angående 

närståendes närvaro 

vid återupplivning. 

Kvantitativ deskriptiv 

design. Validerat 

frågeformulär med 

beskrivande frågor. 

Likerts 3 punktskala.  

Kronbach Alpha för 

analys. 

135 sjuksköterskor 

från allmän och 

neurointensivvård 

samt akutmottagning 

på 2 

universitetssjukhus i 

Turkiet och med 2 -

10  yrkeserfarenhet.    

22,2 % hade erfarenhet av 

NN. Av dessa hade n = 10 

(33,7%) positiva upplevelser 

och n= 20 (66,7%) negativa 

upplevelser. I de positiva 

återfanns att NN kunde 

lättnad och avslut över att 

närstående kunde se att som 

var möjligt hade gjorts. 

Bland de negativa 

upplevelserna återfanns 

upplevd prestationsångest, 

rädsla för rättsligt efterspel 

och oron för traumatiska 

minnesbilder. 

Ingen av arbetsplatserna 

hade riktlinjer för NN under 

HLR.  

Ja. Medel 

(9p) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

James, J., Cottle, E. 

& Hodge, R.D. 

År: 2010 

Titel: 

Registered nurse and 

health care Chaplains 

experiences of 

providing the family 

support person role 

during family 

witnessed 

resuscitation. 

Tidskrift: 

Intensive and Critical 

Care Nursing 

Land: 

Storbritannien  

Europeiska riktlinjer 

belyser vikten av att 

ge närstående stöd 

vid närvaro av HLR 

av patient. Syftet var 

att undersöka 

sjuksköterskors och 

sjukhusprästers 

upplevelser av att 

stödja närstående 

som närvarar vid 

HLR.  

Vad innebär deras 

upplevelser? 

 

Kvalitativ design. 

Fenomenologisk 

metod. 

Djupintervjuer med 

öppna frågor. 

Ljudband. 

Fyra sjuksköterskor 

och 3 sjukhuspräster. 

Sjuksköterskorna 

rekryterades från 4 

olika sjukhus i 

Storbritannien. De 

hade mellan 6-33 års 

yrkeserfarenhet inom 

akutsjukvård i form 

av akutmottagning, 

anestesi och 

akutvårdsavdelning.  

Sjuksköterskorna upplevde 

sitt stöd till närvarande 

närstående som följsamhet, 

vägledare och kontinuerlig 

informatör. De upplevde det 

som viktigt att närstående 

fick närvara och beröra. De 

svårigheter sjuksköterskor 

upplevde var bekymmer 

inför otillräckliga 

personalresurser och 

begränsat utrymme som 

äventyrar hälsa och säkerhet. 

Alla de 4 sjuksköterskorna 

hade dock positiva 

erfarenheter av att stödja 

närstående som närvarar vid 

HLR. 

Ja.  Hög 
(11p) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

Knott, A. & Kee, C. 

C.  

År: 2005 

Titel: 

Nurses’ beliefs about 

family presence 

during resuscitation. 

Tidskrift: 

Applied Nursing 

Research. 

Land: 

Georgia. 

Etiska riktlinjer säger 

att närstående ska få 

närvara vid HLR men 

det finns aspekter 

som hindrar detta.  

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

närståendes närvaro 

vid HLR och 

identifiera dess 

konsekvenser. 

Kvalitativ design. 

Fenomenologisk 

metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Ljudband.  

10 sjuksköterskor 

med 4 - ≥ 26 års 

yrkeserfarenhet.inom 

vuxenallmän och 

kardiogisk intensiv- 

och akutsjukvård 

vård samt pediatrisk 

och neonatal intensiv 

och- akutsjukvård. 

Alla hade erfarenhet 

av att närstående 

närvarat vid HLR.  

Fyra teman som innehöll 

positiva och negativa 

aspekter. Temat Yttre 

omständigheter belyste oro 

för närståendes 

beteende men också att NN 

var till hjälp för närstående. 

Temat Kraftfullt verktyg 

belyste NN som en källa till 

kunskap och att deras 

önskemål hade fått gensvar.  

Temat Konsekvenser för 

närstående belyste oro för 

oönskade minnen men också 

tvärtom, att NN 

möjliggjorde goda minnen 

som närhet och excellent 

vård, oavsett resultatet.  

Ja.  Hög 

(11p) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

Köberich, S., 

Kaltwasser, A., 

Rothaug, O. & 

Albarran, J.  

År: 2010  

Titel: 

Family witnessed 

resuscitation- 

experience and 

attitudes of German 

intensive care nurses. 

Tidskrift: 

Nursing in Critical 

Care. 

Land: 

Tyskland 

Trots att litteratur 

visar att närstående 

som närvarar under 

återupplivning av 

anhörig upplever 

detta som positivt är 

sjukvårdspersonalens 

åsikter delade. 

Syftet var att 

undersöka tyska 

intensivvårdssjuksköt

erskors åsikter och 

erfarenheter av att 

närstående närvarar 

vid HLR. 

Kvantitativ design.  
Validerat frågeformulär 

med beskrivande 

påståenden. 5 punkts 

Likert-skala åtföljt av 

en kvalitativ del där 

deltagarna uppmanades 

att fritt skriva ner sina 

tankar och erfarenheter 

av NN. Deskriptiv 

statistik av 

Likertskalan och 

tematisk analys av de 

fria kommentarerna. 

166 tyska 

sjuksköterskor med 

1– ≥ 37 års 

yrkeserfarenhet från 

barn och/eller 

vuxenintensivvård. 

Informanterna 

rekryterades vid en 

nationell kongress. 

42,2 % hade erfarenheter av 

NN. Av dessa var 66 % 

negativa. Några hade 

upplevt att närstående blev 

fysiskt och verbalt hotfulla 

och andra att närstående 

tagit uppmärksamhet från 

patienten genom starka 

känsloutbrott, svimning eller 

kräkning. De bar också på en 

oro för rättligt efterspel. 

Detta till trots, och främst i 

den tematiska analysen 

framkom positiva 

erfarenheter som att 

närstående bidragit med 

viktig kunskap som gynnat 

både patient och 

personal. 10 av de 166 

informanterna uppgav att 

arbetsplatsen hade riktlinjer 

för NN. 

Ja.  Hög 

(10p) 



 
 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

Leung, N.Y. & 

Chow, S. KY.  

År: 2011 

Titel: 

Attitudes of 

healthcare staff and 

patients’ family 

members towards 

family presence 

during resucitation in 

adult critical care 

units. 

Tidskrift: 

 Journal of Clinical 

Nursing. 

Land: 

Kina 

Det finns gott om 

litteratur kring både 

negativa och positiva 

effekter av att familj 

närvarar. Men det 

finns lite forskning 

om jämförelsen 

mellan personal och 

familjemedlemmars 

uppfattningar och 

anställdas attityder. 

Syftet var att 

undersöka 

vårdpersonals och 

närståendes attityder 

kring att närvara 

under återupplivning 

på 

intensivvårdsavdelni

ngar i Hong Kong. 

Tvärsnittssudie, 

kvantitativ design. 

Validerat 

frågeformulär med 

beskrivande 

påståenden. Likerts 5 

punktskala. 

Analyserad med Chi 

sqare och Mann-

Whitneys test.  

Genomfördes på två 

intensivvårdsavdelni

ngar i Hong Kong.  

143 sjuksköterskor, 

20 läkare och 69 

närstående. 

Sjuksköterskorna 

rekryterades från 

allmän och 

hjärtintensivvårdsavd

elningar vid 2 

sjukhus i Hong-

Kong. 

Yrkeserfarenheten 

var från 1 - ≥ 15 år. 

Av n = 143 hade 

41%  tidigare 

erfarenhet av att 

närstående närvarat 

under 

återupplivning.  

Sjuksköterskorna var i 

betydligt högre grad 

negativa till NN än de 

närstående själva. 

Sjuksköterskor med tidigare 

erfarenhet var dock mer 

positiva än de med ingen 

eller ringa erfarenheter till 

NN. Positiva erfarenheter 

härledde från 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att ha väglett  

och delat sin närvaro samt 

medmänskliga sida med 

patient och närstående.  Som 

oroskällor och negativa 

attityder angavs traumatisk 

upplevelse för 

familjemedlemmar och /eller 

att närvaron ökar risken för 

rättstvister och osämja 

mellan kollegor.  

Ja.  Hög 

(10p) 



 
 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

McClement, E.S., 

Fallis, M.W. & 

Pereira, A.  

År: 2009 

Titel: 

Family Presence 

During Resuscitation: 

Canadian Critical 

Care Nurses’ 

Perspectives. 

Tidskrift: 

Journal of Nursing 

Scholarship. 

Land: 

Kanada  

Att familjer närvarar 

vid HLR har från att 

varit uteslutet blivit 

allt mer vanligt. 

Sjuksköterskors 

föreställningar 

varierar geografiskt 

och författarna anser 

att ytterligare 

internationella studier 

behövs inom 

området.  

Syftet var utforska 

kanadensiska 

sjuksköterskors 

preferenser och 

förfarande samt lyfta 

fram de problem som 

sjuksköterskor 

identifierat när 

familjemedlem 

närvarat vid HLR. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. Ett 

frågeformulär 

skickades ut online 

till sjuksköterskor 

som var medlemmar 

av Canadian 

Association of 

Critical Care Nurses 

Frågeformuläret 

omfattade 18 frågor 

med åtföljande 

detaljerade frågor 

angående deras 

perspektiv av 

närståendenärvaro 

under HLR. 

Materialet 

analyserades med 

innehållsanalys.  

450 sjuksköterskor 

varav 252 svarade 

med tillräckligt 

material för att 

uppfylla studiens 

syfte. Majoriteten av 

sjuksköterskorna 

hade en 

yrkeserfarenhet på ≥ 

20 år.  

Sjuksköterskor angav NN 

som möjligheter för 

närstående, att de fick se 

situationen med egna ögon, 

ge trösterik närvaro och ta 

adjö. Angav även NN som 

möjligheter för vårdpersonal    

att se personen bakom 

patienten och bidra till ett 

värdigt avslut.  

Sjuksköterskorna angav 

även NN som problematisk 

utifrån risken att närstående 

skulle komma till skada 

psykiskt eller fysiskt. För 

några av sjuksköterskorna 

var NN ett orosmoment, de 

ansågs kunna skapa 

osäkerhet, distraktion och 

begränsa teamets insatser.    

Ja.  Medel 

(9p) 



 
 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

Miller, H.J. & Stiles, 

A.  

År: 2009 

Titel: 

Family Presence 

During Resuscitation 

and Invasive 

Procedures: The 

Nurse Experience. 

Tidskrift: 

Qualitative Health 

Research. 

Land: 

Nordöstra USA. 

Trenden är att 

patienters anhöriga i 

större utsträckning 

vill närvara vid HLR 

men att det saknas 

forskning ur 

sjuksköterskans 

synvinkel. 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

familjenärvarovid 

HLR och invasiva 

ingrepp på sjukhus. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

design. 

Djupintervjuer med 

öppna frågor. 

Ljudband. 

Analysmetod enligt 

van Manens 

fenomenologiska 

närmelsesätt.  

17 sjuksköterskor 

som alla hade 

erfarenhet av 

närståendes närvaro. 

15 arbetade på 

akutmottagningar, en 

som koordinator för 

närstående i 

operationsrummet, en 

på postoperativ 

avdelning på sjukhus 

i USA.. Erfarenheten 

mellan 1,5 år till mer 

än 37 år. Erfarenhet 

av situationerna 

varierade mellan 4 

till mer än 100 

gånger..  

Att ha familjen närvarande 

under CPR visade ett 

överväldigande positivt 

resultat. Sjuksköterskorna 

upplevde att de skapade 

starka band och relationer 

vilket gjorde att de upplevde 

sig göra skillnad, vårda med 

omsorg och kände sig 

uppskattade av närstående. 

Sjuksköterskor beskrev en 

oro och försiktig inställning 

till NN när de var oerfarna, 

men att de i takt med ökad 

erfarenhet kände större 

trygghet. 2 sjuksköterskor 

från akutsjukhus där våld, 

även inom familjer tillhörde 

vardagen beskrev rädslor för 

NN och att den från 

patientens sida inte 

uppskattades.  

Ja.  Hög 

(12p) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare: 

Monks, J. & Flynn, 

M. 

År: 2014 

Titel: 

Care, compassion 

and competence in 

critical care: A 

qualitative 

exploration of 

nurses’ experience of 

family witnessed 

resuscitation. 

Tidskrift: 

Intensive and Critical 

Care Nursing. 

Land: 

Storbritannien 

Det saknas kunskap 

om hur närstående 

påverkar 

sjuksköterskor och 

deras arbete. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

närstående närvarar 

vid HLR. 

Kvalitativ.  

fenomenologisk 

design. Intervjuer 

med semi 

strukturerade frågor. 

Ljudband 

kompletterade med 

anteckningar.   

Analysmetod enligt 

van Manens 

fenomenologiska 

närmelsesätt.  Hjärt- 

och thoraxavdelning i 

Nordvästra England. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. Alla 

intervjuer spelades 

in. Varje intervju tog 

ca en timme.  

6 sjuksköterskor som 

alla deltagit när 

närstående närvarat 

under HLR.  

Sjuksköterskorna 

arbetade vid en Hjärt 

och 

thoraxintensivvårds 

klinik i nordvästra 

England och hade 

mellan 4 och 12 års 

yrkeserfarenhet. 

  

Sjuksköterskorna beskrev att 

de kände ett ansvar att 

vägleda närstående genom 

den traumatiska upplevelsen. 

Detta upplevdes skapa starka 

band mellan sjuksköterskan 

och närstående, vilket 

förmildrade den 

känslomässiga omfattningen 

av upplevelsen och blev en 

positiv erfarenhet för 

sjuksköterskan. NN beskrevs 

också som stressande och 

ångestladdat. Det var svårt 

att skydda närstående från 

traumatiska upplevelser, det 

fanns en känsla av att vara 

bevakad och bedömd vilket 

påverkade sjukskötersornas 

självförtroende negativt. 

 

Ja.  Hög 

(12p) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Problem/Syfte Metod Urval Resultat 
Etiskt 

Granskad 
Kvalité 

Författare:  

Oman, K.S. & Duran, 

C.R.  

År: 2010 

Titel: 

Health Care 

Providers’ 

Evaluations of 

Family Presence 

During Resuscitation. 

Tidskrift: 

Journal of 

Emergency Nursing. 

Land: 

Västra USA 

 

Fördelarna med att 

närstående närvarar 

under återupplivning 

är väldokumenterad i 

litteraturen och har 

blivit allt mer 

accepterat på många 

sjukhus. Det finns 

tillräcklig evidens när 

det gäller 

vårdpersonals och 

familjers inställning 

till närståendenärvaro 

men mindre om hur 

det faktiskt är när 

sjuksköterskor och 

amiljer upplever 

återupplivning. 

Att utvärdera 

familjenärvaro vid 

återupplivning. 

Kvantitativ 

beskrivande design. 

Frågeformulär med 

beskrivande 

påståenden Likerts 5 

punktskala. Därefter 

utrymme för fria 

tankar och 

kommentarer.  Data 

samlades in vid ett 

universitetssjukhus 

under en ettårsperiod 

med 103 

återupplivningstillfäll

en.  

Av totalt 65 deltagare 

var 42 (65%) 

sjuksköterskor. Det 

finns inget beskrivet 

om sjuksköterskornas 

yrkeserfarenhet eller 

ålder.  

Det framkommer att 

sjuksköterskor upplevde att 

trots att det kan vara svårt 

för närstående att närvara 

kunde ge ett avslut och 

lättnad över att se med egna 

ögon att allt som var möjligt 

hade gjorts. Sjuksköterskor 

upplevde även att 

närståendes närvaro manade 

till respekt och omsorg om 

patientens värdighet, något 

som ibland kan förloras i en 

laddad situation. Hela 

situationen skulle gynnas av 

att ha en familjesamordnare 

på plats.  

Ja.  Medel 

(9p) 


