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Sammanfattning 
Hjärtstopp är en oväntad och traumatisk händelse, där återupplivning är en nödvändig 
åtgärd. Tidigare riktlinjer har varit att anhöriga skulle ledas ut från rummet där 
återupplivning pågick. Numera rekommenderas det att anhöriga ska få möjligheten att 
närvara under återupplivning om de önskar det. Det förekommer skilda meningar 
bland vårdpersonal huruvida det är främjande för anhöriga att närvara under 
återupplivning och därmed behövs en fördjupad förståelse inom området. Studiens 
syfte var att beskriva anhörigas erfarenheter av att närvara under  återupplivning. 
Studien är utförd som en allmän litteraturstudie. Genom bearbetning av vetenskapliga 
artiklar, framkom fyra kategorier: Kommunikation vid närvaro under återupplivning, 
Stöd vid närvaro under återupplivning, Insikt av döden vid närvaro under 
återupplivning och Bearbetning av närvaro under återupplivning. Resultatet påvisade 
vikten av vårdpersonalens stödjande roll, genom att upprätthålla en god 
kommunikation med den anhöriga. Dessutom visade resultatet att anhöriga som fick 
möjlighet att närvara under återupplivning hade en lägre grad av depression, ångest, 
posttraumatisk stressyndrom och underlättad sorgeprocess, jämfört med reaktionerna 
hos de anhöriga som inte närvarat under återupplivning. Ökad kunskap krävs för att 
vårdpersonal ska kunna utöva ett professionellt omhändertagande av anhöriga under 
återupplivning. 
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Abstract 

Cardiac arrest is an unexpected traumatic event, in which resuscitation is a necessary 
practice. Previous guidelines have recommended family-members to be taken outside 
of the room. Nowadays it is recommended that they are given the chance to be present 
during resuscitation. There are different opinions among healthcare professionals in 
the field, therefore there is a need of in-depth understanding of it. The aim of this 
study was to describe family-members experiences when being present during 
resuscitation. This study is conducted as a general literature study. Through the 
analysis of scientific articles, four categories emerged: Communication when present 
during resuscitation, Support when present during resuscitation, Understanding of 
death when present during resuscitation, Processing when present during 
resuscitation. The result showed the importance of the healthcare professionals 
supporting role, by maintaining a good communication with the family members. 
Furthermore, the result showed that having family-members present at the time of 
resuscitation, led to a lower grade of depression, anxiety, posttraumatic stress 
disorder, along with an eased grief process, compared with the family-members 
reactions, who weren’t present during resuscitation. Increased knowledge is required 
for healthcare professionals to be able to practice a professional disposal of family-
members during resuscitation. 
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Introduktion 

Hjärt- och kärlsjukdomar anses vara orsaken till 17 miljoner dödsfall världen över 
varje år, varav 25% av dödsfallen föranleddes av plötsligt hjärtstopp (Basso et al., 
2017). Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister inträffade det 91 002 dödsfall i 
Sverige år 2015, av vilka 8 182 rapporterades vara oväntade hjärtstopp 
(Socialstyrelsen, 2016a). Hjärtstopp ska behandlas med hjärt- och lungräddning 
(HLR) (Monsieurs et al., 2015). Det har diskuterats de senaste åren huruvida anhöriga 
ska få närvara under återupplivning. Tidigare riktlinjer har varit att anhöriga skulle 
ledas ut från rummet där HLR eller andra akuta behandlingar pågick (Klang, Thorell-
Ekstrand, Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2014). Flera riktlinjer rekommenderar 
numera att anhöriga ska få möjligheten att närvara under återupplivning om de önskar 
det (Monsieurs et al., 2015; Tudor et al., 2014). Rådande forskning visar att anhöriga 
har upplever fördelar med att närvara under återupplivning, såsom minskad ångest 
och en försäkran av att en adekvat vård utförts (Chen, Tang, Lai, Hung, Hsieh, Yang 
& Chuang, 2017). European Resuscitation Council, som fastställer riktlinjer för 
återupplivning, framhäver vikten av att sociala och kulturella variationer måste förstås 
och behandlas med omsorg (Monsieurs et al., 2015). Flera studier påpekar betydelsen 
av att det finns utbildad vårdpersonal som kan ägna sig åt de anhöriga under 
återupplivning och informera dem om vad som sker (Monsieurs et al., 2015; Tudor et 
al., 2014). En legitimerad sjuksköterska ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet, 
vilket innebär att sjuksköterskan självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap 
med patienten och dennes anhöriga ansvarar för omvårdnaden (Furåker & Nilsson, 
2013) detta gäller även vid återupplivning. 
 

Bakgrund  
Hjärtstopp 
Plötsligt hjärtstopp är en av de största anledningarna till dödsfall i Europa och den 
främsta orsaken till hjärtstopp hos en vuxen är ischemisk hjärtsjukdom (Monsieurs et 
al., 2015). En stor andel av dem som får hjärtstopp har drabbats av ventrikelflimmer 
(VF), en livshotande hjärtrytmrubbning, som beskrivs som ett “elektriskt kaos” i 
hjärtat. De hjärtstopp som inte orsakas av hjärtsjukdom har oftast en respiratorisk 
bakgrund, såsom drunkning eller kvävning, men kan även orsakas av exempelvis: 
hypotermi, elekrolytrubbningar eller hypovolemi (Monsieurs et al., 2015). 
 
Av de hjärtstopp som inträffar på sjukhus är det endast 20 % av patienterna som 
överlever och kan bli utskrivna till hemmet (Monsieurs et al., 2015). Av de hjärtstopp 
som inträffar utanför sjukhus, där HLR eller defibrillering påbörjats av en 
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privatperson eller ambulanspersonal, är det dock bara 10 procent som överlever (Tan, 
Dagres, Böttiger & Schwartz, 2018). 
        

Återupplivning   
European Resuscitation Council, som fastställer riktlinjer kring hur återupplivning ska 
utföras, menar att HLR är nödvändigt när en person är okontaktbar och inte andas 
normalt, vilket tyder på att personen har fått ett hjärtstopp (Monsieurs et al., 2015). 
HLR innebär att utföra kompressioner över bröstet till ett djup av fem till sex 
centimeter, med en hastighet på 100-120 kompressioner per minut. Kompressionerna 
utförs 30 stycken per set, varvat med två inblåsningar som ska vara tillräckligt starka 
för att personens bröstkorg ska resa sig (Monsieurs et al., 2015). Bröstkompressioner 
kan även utföras av en mekanisk apparat vid namn “The Lund University Cardiac 
Arrest System” (LUCAS), vilket används främst inom ambulanssjukvård (Shahinian, 
Quitt, Wiese, Eckstein & Reuthebuch, 2017). Studier har visat att manuella 
kompressioner är likvärdiga med LUCAS (Shahinian et al., 2017), dock är LUCAS 
fördelaktig då den kan ersätta vårdpersonal under HLR, minimera avbrott av 
kompressioner och underlättar vid färd i ambulans (Perkins et al., 2015). 
 
Den viktigaste behandlingen för de som drabbats av ett hjärtstopp är en elektrisk 
chock över hjärtat med en hjärtstartare, även kallad defibrillator (Ringh et al., 2018). 
Där kan en eller flera elchocker få hjärtat att återgå till normal funktion. Följande 
faktorer ökar överlevnad: tidig HLR, tidig defibrillering och tidig avancerad HLR 
(Monsieurs et al., 2015). Defibrillering som utförs inom tre till fem minuter ökar 
överlevnaden med 50-70% (Ringh et al., 2018). Avancerad hjärt- och lungräddning 
(A-HLR), som utförs om den initiala HLR inte lyckas, innebär utöver defibrillering 
säkerställande av fria luftvägar, läkemedelsadministrering och korrektion av möjliga 
faktorer till hjärtstoppet (Monsieurs et al., 2015).  
 
I en studie, som mätte durationen av HLR vid 64 339 fall med konstaterat hjärtstopp 
från 435 olika sjukhus, visade sig mediantiden för återupplivning vara 17 minuter 
(Goldberger et al., 2012). I de fall där patienten återfick spontan cirkulation pågick 
HLR, mätt i median, 12 minuter. I de fall där patienten inte överlevde pågick HLR i 
20 minuter (Goldberger et al., 2012). Hur länge ett återupplivningsförsök ska pågå 
beror på de enskilda omständigheterna och den kliniska bedömningen. Om det anses 
lämpligt att påbörja återupplivningen så bedöms det vanligtvis värt att fortsätta, så 
länge patienten har en behandlingsbar hjärtrytmrubbning eller om det finns en 
reversibel orsak som kan behandlas (Soar et al., 2015). 
 
Vid akut omhändertagande av en patient i kritiskt tillstånd används ABCDE-
modellen, ett verktyg för att kontrollera och upprätthålla de vitala funktionerna 
(Nolan et al., 2015). Efter att ha behandlat hjärtstoppet med HLR och stoppat en 
eventuell livshotande blödning, prioriteras det att säkerhetsställa fria luftvägar (Nolan 
et al., 2015). När respirationen är upprätthållen, rekommenderar European 
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Resuscitation Council att behandla med syrgastillförsel och vid allvarligare tillstånd 
kan tracheal intubation samt påbörjad ventilation vara nödvändigt (Monsieurs et al., 
2015). Vidare bör cirkulationen kontrolleras genom att undersöka puls och blodtryck 
samt snabbt säkra en venös infart, för administrering av läkemedel (Nolan et al., 
2015). Därefter bedöms medvetandegrad, kroppsställning och blodsockernivå. 
Nästkommande prioritering är att kontrollera patientens temperatur, eventuella 
hudskador och tecken på trauma (Nolan et al., 2015). En vidare åtgärd för att bevara 
neurologiska funktioner efter hjärtstopp är hypotermi, nedkylning, vilket innebär en 
sänkning av en kroppstemperatur till 32-36 grader (Monsieurs et al., 2015). 
 
I en del patientfall fattas i förväg beslut om att inte utföra livsuppehållande åtgärder 
(Bossaert et al., 2015). Ett sådant beslut kan gälla en patient som själv önskat att inte 
bli återupplivad eller fall där överlevnadschansen vid återupplivningsförsök bedöms 
mycket låg (Soar et al., 2015). Beslut om att inte utföra återupplivning fattas av den 
ansvariga läkaren och beslutet ska omprövas vid varje nytt vårdtillfälle, eller vid 
viktiga förändringar i patientens prognos. I beslutet ska det finnas tydliga och 
specifika instruktioner som är lätta att förstå (Bossaert et al., 2015). 
 
Patienters och vårdpersonalens erfarenheter av anhörigas närvaro 
under återupplivning  
Anhöriga är personer som vårdar eller stödjer en närstående, enligt Socialstyrelsen 
(2016b). Socialstyrelsens termbank (2004) definierar en anhörig som en person inom 
familjen eller närmaste släkten. Anhörig som har närvarat under återupplivning, 
definieras i den här litteraturstudien som en eller flera anhöriga som under 
återupplivningsprocessen kunde se eller röra patienten under tiden som 
återupplivningsförsöket pågick.  
 
Idén om att anhöriga ska få möjlighet att närvara under återupplivning härstammar 
från 1982 i Michigan, USA (Tenzin, 2012). Två skilda incidenter, där anhöriga 
krävde att få närvara under återupplivning, ledde till att vårdpersonal började 
ifrågasätta den dåvarande riktlinje, vilket var att exkludera anhöriga. Ämnet 
diskuteras nu allt mer bland vårdpersonal och varje individ har sin personliga åsikt 
baserad på erfarenheter och principer (Tenzin, 2012). Sjuksköterskor uttrycker oro 
över att anhörigas beteende kan störa återupplivningsförsök eller att det blir en 
traumatisk händelse som kan leda till psykologiska besvär för anhöriga. Vårdpersonal 
uttrycker även oro för att anhöriga kan missförstå situationen och tro att 
vårdpersonalen skadar patienten istället för att hjälpa den (Tudor et al., 2014). 
Vårdpersonal bekymrar sig också för att anhörigas närvaro under återupplivning kan 
påverka teamarbetet, samt ge ökad stress och prestationsångest (Youngson, Currey & 
Considine, 2016). Även om det kan vara ångestladdat att se anhöriga sörja, så är 
sjuksköterskor i Lowrys (2012) studie överens om att anhörigas närvaro under 
återupplivning kan vara fördelaktigt.  
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En studie av McMahon-Parkes, Moule, Benger och Albarrans (2008), där intervjuer 
utfördes med patienter som i efterhand har fått vetskap om anhörigas närvaro under 
återupplivning, visar att dessa patienter upplevde en emotionell trygghet och känsla 
av närhet när de fick veta detta. De ansåg även att närvaron upprätthöll kopplingar till 
familjelivet genom att de anhöriga kunde förmedla information vidare till andra nära 
och kära (McMahon-Parkes et al, 2008). 
 

Sjuksköterskans roll i mötet med anhöriga 
Flera studier framhåller betydelsen av att det ska finnas utbildad vårdpersonal som 
kan ägna sig åt de anhöriga under återupplivning (Monsieurs et al., 2015; Tudor et al., 
2014; Tenzin, 2012). Vårdpersonal bör förbereda den anhöriga med information om 
patientens tillstånd, hur patienten kommer se ut och vilken utrustning som kommer att 
användas. Vårdpersonal ska finnas vid de anhörigas sida och bör inte vara involverad 
i återupplivningen (Tenzin, 2012). I mötet med den anhörige ska vårdpersonal värna 
om människans värdighet genom respekt, uttryck, ord, handling, hållning och 
bemötande. Värdigheten omfattar människans relation till sig själv och andra 
(Honkavuo, 2014).  
 

Travelbee - omvårdnadens mellanmänskliga dimensioner 
Joyce Travelbees teori fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga dimension 
(Kirkevold, 1994). Travelbee menar att sjuksköterskor måste inse vad som sker med 
relationen till patienten för att förstå omvårdnad. Sjuksköterskor behöver även begripa 
hur denna interaktion kan upplevas och vad den kan få för konsekvenser för 
patientens tillstånd. Travelbee definierar omvårdnad som en mellanmänsklig process 
där den professionella omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj eller ett 
samhälle, att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och vid 
behov, att finna en mening i dessa upplevelser. Travelbees viktigaste begrepp är: 
människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation 
(Kirkevold, 1994).  
 
Travelbee hävdar även att alla människor någon gång i livet ställs inför lidande, 
sjukdom och förluster, men att den enskilda individens upplevelse av dessa 
erfarenheter endast är hens egna. Travelbee anser att människan är en unik individ 
som är lik, men också olik varje annan person som någon gång kommer att leva. 
Travelbee diskuterar fenomenet lidande och menar att det är en ofrånkomlig del av att 
vara människa, det är en erfarenhet som påverkar individen att bli medveten om 
fysisk, emotionell och själslig smärta. Travelbee belyser att det är viktigare att 
sjuksköterskor förhåller sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande, än till 
sin egen bedömning (Kirkevold, 1994). 
 
I Travelbees teori beskrivs människan som en individ som söker efter mening i livets 
olika upplevelser. Enligt teoretikern är det i synnerhet i situationer av sjukdom och 
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lidande som patienten eller dennes närmaste söker svar på frågor om mening. Känsla 
av mening kan även vara upplevelse av att någon eller något behöver en, menar 
Travelbee. Människan behöver ofta hjälp med att finna en mening i sina erfarenheter, 
vilket Travelbee menar är det viktigaste syftet med omvårdnaden (Kirkevold, 1994).  
 
Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap består, enligt Travelbee, av kommunikation 
(Kirkevold, 1994). Kommunikation är en ömsesidig process där tankar och känslor 
utbyts, vilket är en förutsättning för uppnåendet av målet för omvårdnaden. Travelbee 
beskriver kommunikationen som en interaktion mellan sjuksköterskan och individen, 
vilket är en målinriktad process för att uppnå en mellanmänsklig relation. 
Kommunikation är något som sker kontinuerligt under ett möte, antingen verbalt eller 
icke-verbalt, såsom mimik och tonfall (Kirkevold, 1994).  
 
Travelbee anser att omvårdnaden uppnår sitt syfte när en mellanmänsklig relation 
uppnåtts (Kirkevold, 1994). En mellanmänsklig relation beskrivs av Travelbee som 
“en upplevelse eller flera upplevelser mellan den person som arbetar som 
sjuksköterska och en sjuk person, eller en person som är i behov av sjuksköterskans 
tjänster. Det viktigaste kännetecknet på relationen är att individens, familjens eller 
samhällets omvårdnadsbehov tillgodoses” (s. 107). En förutsättning för att en 
mellanmänsklig relation ska uppnås är att båda parterna reagerar på den andres 
“mänsklighet” och inte tilldelar varandra roller, exempelvis sjuksköterskerollen eller 
anhörigrollen (Kirkevold, 1994).  
           

Problemformulering 
Enligt de senaste rekommendationerna ska anhöriga erbjudas att vara närvarande 
under återupplivning, till skillnad från tidigare riktlinjer där anhöriga fördes bort av 
vårdpersonal. Det finns dock en kluvenhet bland vårdpersonal huruvida det är 
främjande för anhöriga att bevittna återupplivning. Det behövs en fördjupad förståelse 
om anhörigas erfarenheter av att närvara under återupplivning för att kunna ge ett 
professionellt bemötande och omhändertagande. 
 

Syfte    
Syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av att närvara under återupplivning. 
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Metod  
Design  
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, vilket gjordes för att beskriva 
kunskap inom ett visst omvårdnadsområde enligt Forsberg och Wengström (2015).  
 

Datainsamling   
Inledande informationssökning gjordes i databasen OneSearch, för att få insikt i 
forskningsområdet (Östlund, 2017), med sökorden family, witnessed och 
resuscitation. Därefter kunde syfte och problemformulering formuleras utifrån det 
identifierade ämnet (Henricson, 2017). Sökorden valdes utifrån syftet och de som 
användes i samtliga databaser var family, presence, during, resuscitation, 
cardiopulmonary resuscitation och experience* (se tabell 1). Sökningar genomfördes 
även i samtliga databaser med sökorden next of kin, witnessed och CPR 
(cardiopulmonary resuscitation) men genererade inga resultatartiklar och redovisas 
därför inte. Trunkering användes på experince för att även kunna inkludera ordet 
experiences (Östlund, 2017). Booleska operatorn AND användes för att kombinera 
sökorden och få ett större antal träffar (Östlund, 2017). Databaser som användes för 
sökningar var Psycinfo, PubMed och Cinahl, som föreslås som omvårdnadsforskning-
databaser av Forsberg och Wengström (2015). Inklusionskriterier (Rosén, 2017), för 
sökningar av resultatartiklar till litteraturöversikten, var att de var skrivna på engelska, 
publicerade mellan 2008 och 2018, de anhöriga skulle vara vuxna, samt att artiklarna 
skulle vara publicerade peer-reviewed. Exklusionskriterierna var: titlar eller abstrakt 
som endast var inriktade på vårdpersonalens perspektiv, samt studier där ingen 
anhörig hade närvarat under återupplivning. Studier där återupplivning hade utförts på 
barn valdes att exkluderas då det förekommer specifika riktlinjer inom pediatriskvård. 
Alla artiklar granskades utifrån Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
Sökhistoriken är presenterad i tabell 2. 

Sökningar i PubMed  

Sökningar inleddes i databasen PubMed (Public Medline), som innehåller artiklar 
inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Fritextord, trunkering 
och booleska operatorer användes i sökningarna (Östlund, 2017). Den initiala 
sökningen bestod av fritextorden family, AND presence, AND during, AND 
resuscitation, AND, experience*. Sökningen gav 70 träffar där samtliga titlar lästes. 
Av dessa lästes 19 sammanfattningar och sex artiklar som svarade mot syftet 
kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, vilket 
resulterade i sex resultatartiklar (se tabell 2, bilaga B). En ytterligare sökning gjorde 
med fritextsorden family, AND presence, AND during, AND cardiopulmonary 
resuscitation. Sökningen genererade 119 träffar där samtliga titlar lästes. Av 29 lästa 
sammanfattningar var det endast sju artiklar som svarade mot syftet, varav tre var 
dubbletter från tidigare sökningar. Efter kvalitetsgranskning blev det därför fyra 
resultatartiklar. 
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Sökningar i Cinahl  

Sökningar utfördes i databasen Cinahl (Cumulated Index of Nursing and Allied 
Health), vilken innehåller artiklar inriktade på omvårdnad, sjukgymnastik och 
arbetsterapi (Karlsson, 2017). Fritextsord, trunkering och booleska operatorer 
användes i sökningarna (Östlund, 2017). Den initiala sökningen bestod av 
fritextsorden family, AND presence, AND during, AND resuscitation, AND, 
experience*. Sökningen gav 26 träffar där samtliga titlar lästes (se tabell 2, bilaga B). 
Av dessa lästes sju sammanfattningar där ingen artikel svarade mot syftet. En 
ytterligare sökning gjordes med fritextsorden family, AND presence, AND during, 
AND cardiopulmonary resuscitation. Sökningen genererade 11 träffar där samtliga 
titlar lästes. Av fem lästa sammanfattningar var det endast två artiklar som svarade 
mot syftet, varav båda var dubbletter från tidigare sökningar. Ingen ny resultatartikel 
framkom från sökningarna i Cinahl.  

Sökningar i PsycInfo  

Sökningar utfördes i databasen PsycInfo (Psycological Abstracts), vilken innehåller 
material inom beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2017). Fritextsord, 
trunkering och booleska operatorer användes i sökningarna (Östlund, 2017). Den 
initiala sökningen bestod av fritextsorden family, AND presence, AND during, AND 
resuscitation, AND, experience*. Sökningen gav 20 träffar där samtliga titlar lästes. 
Av dessa lästes sex sammanfattningar där en artikel svarade mot syftet. Artikeln var 
funnen i en tidigare sökning och räknades därmed in som dubblett. En ytterligare 
sökning gjordes med fritextsorden family, AND presence, AND during, AND 
cardiopulmonary resuscitation. Sökningen genererade 16 träffar där samtliga titlar 
lästes. Av fyra lästa sammanfattningar passade ingen artikel in på syftet. Ingen ny 
resultatartikel framkom från sökningarna i Psycinfo (se tabell 2). 
 
Sammanfattning av datainsamlingen  
Sökningarna utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo med hjälp av 
sökorden family, presence, during, resuscitation, cardiopulmonary resuscitation och 
experience. Booleska operatoren »AND«, fritext, inklusionskriterier och trunkering 
(*) användes även i sökningarna (Forsberg & Wengström, 2015). Resultatartiklarna 
genererades från databasen PubMed, vilket resulterade i sammanlagt tio vetenskapliga 
artiklar. Av de tio resultatartiklarna var sju artiklar genomförda med kvantitativ metod 
och tre artiklar med kvalitativ metod (Forsberg & Wengström, 2015).  
 

Kvalitetsgranskning - Carlsson och Eimans granskningsmall  

De vetenskapliga artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmallar, genom att alla artiklar poängsattes enligt fastställda kriterier i 
bedömningsmallarna. Bedömningen gav en poängsumma som sedan räknades om i 
procent och resulterade i en gradering I-III, där grad I bedöms som den högsta graden 
av kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Av de tio vetenskapliga artiklarna uppnådde 
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nio artiklar grad I och en artikel grad II. Hade någon artikel endast uppnått grad III, 
hade den bedömts vara av bristfällig kvalitet och därmed exkluderats. 
 

Databearbetning  
De vetenskapliga artiklarna har sammanställts i artikelöversikter som redovisas i 
tabell 3 (se bilaga C), för att få en inblick i artiklarnas innehåll. De vetenskapliga 
artiklarna lästes igenom av studenterna var och en för sig. Därefter diskuterades 
innehållet i artiklarna utifrån litteraturstudiens syfte. Artiklarna diskuterades för att 
finna övergripande områden eller kategorier i överensstämmelse med Forsberg och 
Wengström (2015). Innehållsanalys genomfördes av de valda resultatartiklarna enligt 
Forsberg och Wengström (2015), vilket genomfördes i fem steg. (1) De vetenskapliga 
artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en övergripande uppfattning om 
texterna. (2) Därefter lästes de vetenskapliga artiklarnas resultat djupare för att finna 
koder, vilka identifierades som stöd, kommunikation, information, närvaro, acceptans, 
bekräftelse och psykologisk påverkan. (3) Det tredje steget i processen var att 
kondensera koderna till kategorier (Forsberg & Wengström, 2015), vilka utmynnade i 
de fyra kategorierna: Kommunikation vid närvaro under återupplivning, Stöd vid 
närvaro under återupplivning, Insikt av döden vid närvaro under återupplivning och 
Bearbetning av närvaro under återupplivning. (4) Därefter tolkades resultatartiklarnas 
innehåll för att belysa likheter och skillnader mellan befintliga kategorier (Forsberg & 
Wengström, 2015). (5) I sista steget tolkades och diskuterades resultatet gemensamt 
för att senare dokumenteras. 
      

Forskningsetiska överväganden  

Vid forskning som rör biologiskt material, levande eller avlidna människor och 
känsliga personuppgifter ska författaren ansöka om tillstånd av en forskningsetisk 
nämnd för utförandet (Codex - regler och riktlinjer för forskning, 2018). Detta är i 
överensstämmelse med lagen om etikprövning (SFS 2003:460) vars syfte är att 
skydda den enskilda individen och respektera dess människovärde vid forskning. 
Forskaren bör reflektera kring olika forskningsetiska dilemman som kan uppkomma 
och agera utefter det (Henricson, 2017).  

Etiska riktlinjer finns beskrivna i olika rapporter såsom Belmontrapporten från 1978, 
som föreskriver att forskning ska genomföras i enlighet med tre övergripande, 
grundläggande etiska principer: respekt för personen, rättviseprincipen och göra-gott-
principen (Kjellström, 2017). Göra-gott-principen syftar på att inte skada deltagarna i 
studien samt att maximera fördelar och minimera skada, vilket görs utifrån en 
riskanalys där risker vägs mot de vinster som forskningen kan generera (Kjellström, 
2017). En annan riktlinje är Helsingforsdeklarationen från 1964, som fokuserar på 
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medicinsk forskning, vilken belyser att behovet av ny kunskap ska balanseras med 
deltagarnas hälsa och intresse.  

Vid forskning beträffande människor är informerat samtycke ett krav, det är en 
process som innefattar att deltagarna är välinformerade, har förmåga att förstå den 
information som ges och att de självmant beslutar om sin medverkan under studiens 
gång (Henricson, 2017). Ytterligare en viktig insats för att värna om deltagarnas 
integritet är konfidentialitet, vilket innebär att det inte ska vara möjligt att identifiera 
individen som medverkar i studien, detta genom att skydda personuppgifter och 
känslig data (Henricson, 2017). 

Litteraturstudien ansågs vara till nytta för individen och sjuksköterskor, då ökad 
fördjupning i området inger kunskap om hur sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
bör bemöta samt hantera anhöriga under ett återupplivningsförsök. En risk med 
litteraturstudien är att påfrestande känslor kan väckas hos läsare som har närvarat 
under återupplivning. Den potentiella nyttan med litteraturstudien ansågs överväga 
risker utifrån ett etiskt resonemang. I enlighet med Forsberg & Wengström (2015) var 
alla inkluderade vetenskapliga artiklar i litteraturstudien godkända av en etisk 
kommitté. 

 

Resultat 
Anhörigas erfarenheter av att närvara under återupplivning visade på betydelsen av 
kommunikation med vårdpersonal, stöd av vårdpersonal och tro, insikt av döden och 
bearbetning av närvaron. 

Kommunikationen vid närvaro under återupplivning 

Förståelsen för situationen underlättades genom kontinuerlig, verbal kommunikation 
mellan vårdpersonal och de anhöriga (Stefano, Normand, Jabre & Asoulays, 2016). 
Även den tysta kommunikationen som förekom mellan vårdpersonalen, gjorde att 
insikten om allvaret infann sig hos de anhöriga. De anhöriga uttryckte en önskan om 
att vara väl underrättade om det medicinska tillståndet, med klar och tydlig 
information (Stefano et al., 2016). De anhöriga förklarade vikten av sin närvaro, för 
att kunna förmedla information om patienten till vårdpersonal (Leske, McAndrew & 
Brasel, 2013). De anhöriga uttryckte tacksamhet mot vårdpersonalen för den 
kontinuerliga uppdatering av tillståndet, vilket utgjorde en möjlighet att kunna 
underrätta övriga familjemedlemmar som inte var närvarande under återupplivning 
(Leske et al., 2013). 
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Brist på kommunikation mellan vårdpersonal och anhöriga under återupplivning 
skapade missnöje hos de anhöriga (Masa’Deh, Saifan, Timmons & Nairn, 2013). Då 
ingen information förmedlades under processen, framhävde de anhöriga vikten av att 
få veta vad som sker med patienten. De anhöriga ansåg sig ha bristfällig medicinsk 
kunskap vilket skapade falska förhoppningar (Masa’Deh et al., 2013). 
 
De anhöriga påpekade betydelsen av att inte förvränga sanningen, då det kunde 
resultera i en verklighet som var värre än den förväntade (Masa’Deh et al., 2013). 
Missnöje uttrycktes hos de anhöriga när kommunikationen och samspelet brast inom 
vårdteamet samt när de visade brist på förståelse för de anhörigas situation (Stefano et 
al., 2016). Anhöriga försökte urskilja ord och uttryck som växlades inom vårdteamet 
(Masa’Deh et al., 2013). Då de anhöriga inte var välkomna in i rummet stod de 
anhöriga i dörröppningen till akutrummet för att kunna ta del av situationen. De 
anhöriga strävade efter att få insikt om patientens tillstånd genom att analysera den 
tekniska utrustningens signaler (Masa’Deh et al., 2013).  
 
Stöd vid närvaro under återupplivning 
Anhöriga som haft en stödperson under återupplivning rapporterade en lägre grad av 
depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ångest (Soleimanpour, Tabrizi, 
Rouhi, Golzari, Mahmoodpoor, Esfanjani & Soleimanpour, 2017). Denne stödperson 
bör vara utbildad och anhöriga uttryckte en önskan om att ha en psykolog tillgänglig 
för att kunna bearbeta sorgen som följde efter dödsfallet (Zali, Hassankhani, Powers, 
Dadashzadeh & Ghafouri, 2017). Trots att anhöriga uttryckte ett behov av någon form 
av stöd så upplevde de ibland ett otillräckligt stöd under återupplivningen. Däremot 
fann de stöd i sina familjemedlemmar och andra personer som de anhöriga hade 
förtroende för (Masa’Deh et al., 2013). 
  
Flera anhöriga var eniga i uppfattningen om att deras närvaro under återupplivning 
hade lugnat och stöttat patienten (Zali et al., 2017; Pasquale, Pasquale, Baga, Eid & 
Leske, 2010). I en studie där anhöriga fick besvara ett formulär om åsikter om 
anhörigas närvaro under återupplivning, visade det sig att 80% av de anhöriga såg 
närvaro under återupplivning som något positivt (Leung & Chow, 2012). En 
amerikansk studie visade att samtliga anhöriga skulle rekommendera andra att närvara 
under återupplivning och de underströk att de gjorde rätt i beslutet om att närvara 
(Leske et al., 2013). Anhöriga ansåg att deras närvaro kan ha främjat 
återupplivningen, antingen genom att de själva hade påbörjat HLR eller genom 
förmedling av medicinsk information för att optimera vården (Stefano et al., 2016). 
Anhöriga definierade stöd som fysisk, eller emotionell kontakt med patienten. De 
anhöriga såg sig som ett moraliskt stöd och genom att skapa en spirituell kontakt, 
kunde de upprätthålla en form av kommunikation med patienten bortom döden 
(Stefan et al., 2016). Vidare hävdade anhöriga att de var missnöjda över det stora 
avståndet till patienten och önskade att de kunnat vara närmare patienten för till 
exempel kunna hålla handen (Leske et al., 2013). 
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De anhöriga framhävde att vårdpersonalen var där för att behandla patientens skador, 
medan de själva var där för att skydda, stödja och trösta patienten. En anhörig menade 
att även om rummet var fullt med andra människor, så gav möjligheten att närvara 
under återupplivningen en chans att fokusera sina tankar på patienten, snarare än på 
tumultet runt omkring (Leske et al., 2013). Anhöriga uppfattade närvaron som något 
tröstande och lugnande, och en anhörig beskrev att det hade varit svårare att behöva 
sitta i ett väntrum (Leske et al., 2013). Vidare förklarade de anhöriga att närvaron 
under återupplivningen resulterade i en bättre insikt om de skador som patienten hade 
drabbats av (Pasquale et al., 2010) 
 
Den jordanska studien belyste vikten av de religiösa och kulturella aspekterna. 
Anhöriga upplevde stöd i form av religion genom att läsa Koranen och be till Gud att 
rädda patienten. De anhöriga framhävde att närvaron till patienten underlättade under 
bönen (Masa’Deh et al., 2013).  

Insikt av döden vid närvaro under återupplivning 

Anhöriga framhävde vikten av att se vårdpersonalens ansträngningar under 
återupplivning, det hjälpte dem att förstå och acceptera patientens död (Stefano et al., 
2016; (Leske et al., 2013). Genom att närvara under återupplivning säkerställdes det 
att allting gjordes för att försöka återuppliva patienten (Stefano et al., 2016; Leske et 
al., 2013). Det bekräftade även att patienten inte led, vilket möjliggjorde att 
bearbetningen av förlusten kunde påbörjas (Stefano et al., 2016). I de fall där 
hjärtstopp inträffade i hemmet var ambulans-teamets ankomst en utlösare för 
förståelsen att döden var nära och därmed infann sig känslan av meningslösheten av 
återupplivningen för de anhöriga. Ambulans-teamets ankomst bekräftade även de 
anhörigas misstankar om allvaret i situationen (Stefano et al., 2016). De anhöriga 
framhävde att om de inte tilläts att närvara under återupplivningen, så betydde det att 
vårdpersonalen försökte dölja något (Masa’Deh et al., 2013). 
 
Bearbetning av närvaro under återupplivning 
En del anhöriga hade kvar negativa bilder och minnen av återupplivningen - bilder av 
aggressiv “överbehandling” och tekniska apparater som utförde HLR (LUCAS) 
återkom ofta (Stefano, 2016) Av alla insatser som vårdpersonalen utförde, var det 
flera anhöriga som berättade om hur patientens kläder revs och klipptes upp (Leske et 
al., 2017). Förekomsten av PTSD-symtom och ångest var högre hos anhöriga som inte 
blev erbjudna att närvara under återupplivning, jämfört med de som fick möjligheten 
(Jabre et al., 2013). Depressiva symtom och komplicerad sorg, det vill säga sorg som 
inte minskar med tiden, visade sig vara högre hos anhöriga som inte blev erbjudna att 
närvara under återupplivningen (Jabre et al., 2014). Graden av ångest var högre hos 
de som inte hade närvarat under återupplivningen samt graden av tillfredsställelse och 
välbefinnande var högre jämfört med anhöriga som inte hade närvarat (Pasquale et al., 
2010; Leske et al., 2017). Anhöriga i studien som inte närvarat under 
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återupplivningen, önskade att de hade valt att närvara (Pasquale et al., 2010). En 
studie som undersökte copingförmågan och stresshantering hos anhöriga som valt att 
närvara under återupplivning, påvisade att de hade resurser som underlättade 
hanteringen av stress under återupplivningen (Leske et al., 2017).  
 

Diskussion 
Metoddiskussion  

Med utgångspunkt i trovärdighetsbegreppen: pålitlighet, bekräftelsebarhet, 
trovärdighet och överförbarhet diskuteras kvaliteten i metoden (Henricson, 2017). 

Pålitlighet  

Henricson (2017) föreslår att strategi för urval av artiklarna, samt styrkor och 
svårigheter för att upptäcka passande sökord och ämnesord ska anges för att öka 
pålitligheten. Genom att ha utfört en omfattande redovisning av sökord och dess 
tillvägagångssätt i datainsamling, ökar pålitligheten av studien. Inklusion-och 
exklusionskriterier är utformade för att besvara syftet vilket ökar pålitligheten. 
Fritextordssökningar utfördes med identiska sökord utefter syftet, i alla databaser, 
vilket bidrar till ökad pålitlighet (Henricson, 2017). Ämnesordlistor användes 
automatiskt av PubMed och då upptäcktes att ordet family var det enda som 
genererade träffar. Därmed, i samråd med bibliotekarie (Karlsson, 2017), valdes 
ämnesordssökningar bort vilket kan vara till studiens nackdel. Hjälpmedel som 
trunkering (*) och den booleska operatoren »AND« anses vara en fördel då det 
inriktade träffarna till att besvara syftet (Henricson, 2017). Peer-reviewed användes 
som begränsning för att kvalitetssäkra artiklarna i alla databaser förutom i PubMed, 
där det inte är möjligt, detta anses vara en svaghet. (Henricson, 2017). Samma sorts 
eller liknande mätinstrument användes i diverse kvantitativa artiklar, vilket ökar 
pålitligheten. De kvantitativa artiklarna redovisade enkäterna i form av bilagor, vilket 
tydliggjorde hur frågorna hade konstruerats och stärker därmed pålitligheten.  
 
Initialt fanns det ingen förförståelse inom ämnesområdet då ingendera av studenterna 
hade närvarat under återupplivning. Detta ökar pålitligheten genom att studenterna 
kunde genomföra en objektiv granskning (Henricson, 2017). Dock fanns viss 
förförståelse då båda studenterna har klinisk erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt 
genomgår utbildning till legitimerade sjuksköterskor. Enligt Henricson (2017) kan 
förförståelsen inte helt bortses från, då studenterna kan ha påverkats under 
genomgången av litteraturen. Genom att resonera kring påverkan av förförståelsen, 
ökar pålitligheten av studien (Henricson, 2017).  
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Bekräftelsebarhet 

Genom att datainsamling och databearbetning redovisats med utförliga beskrivningar, 
ökar bekräftelsebarheten på litteraturstudien. Bekräftelsebarheten stärks även genom 
kritisk granskning av studiekamrater, handledare och kursansvariga lärare (Henricson, 
2017).  
 
Trovärdighet 

Sökningar genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO, vars 
innehåll är inriktade på omvårdnadsvetenskap, vilket ses som ökad trovärdighet enligt 
Henricson (2017). Litteraturstudiens resultatartiklar är genererade från databasen 
PubMed, men är även återfunna i sökningar via CINAHL och PsycInfo, vilket stärker 
trovärdigheten. Genom att både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades gavs 
flera aspekter inom den önskade forskningen (Forsberg & Wengström, 2015). 
Sökningar har genomförts med sökord utefter syftet (Henricson, 2017), men då 
forskningsområdet är relativt outforskat genererade sökningarna i ett litet antal 
kvalitativa studier och därmed fanns svårigheter att göra en djupgående studie av 
fenomenet. Däremot var de kvantitativa resultatartiklarna av likartad design och 
därmed stärks trovärdigheten (Henricson, 2017). Flertalet av studierna hade författare 
som delvis deltog i flera av de valda resultatartiklarna, vilket ses som en styrka då 
författaren har en djupare förståelse och kunskapsbild av fenomenet (Henricson, 
2017). Dessutom återfanns ett stort antal dubbletter av artiklar i de olika databaserna 
vilket ökar trovärdigheten. Eftersom att ämnet var relativt outforskat fanns det 
svårigheter att finna resultatartiklar och därmed inkluderades artiklar som var 
inriktade på både den anhöriges och vårdpersonalens perspektiv. Detta kunde utföras 
då de olika perspektiven var tydligt uppdelade och därmed kunde de anhörigas 
erfarenheter urskiljas. Trovärdigheten ökar då resultatartiklarna granskades enligt 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa 
artiklar. Granskningarna genomfördes först enskilt, för att sedan göras gemensamt 
och diskutera skiljaktigheter i åsikter. Enligt Henricson (2017) är det en styrka då 
olika synvinklar fångas upp. Då endast artiklar med en högre kvalitetsgrad 
inkluderades, av grad I-II, ökar trovärdigheten (Henricson, 2017). Samtliga 
resultatartiklar hade ett klart beskrivet etiskt förhållningssätt och godkännande från en 
etisk kommitté, vilket stärker det vetenskapliga värdet (Henricson, 2017). Under 
dataanalysen eftersträvades ett så oberoende förhållningssätt som möjligt, genom att 
identifiera alla former av erfarenheter hos de anhöriga. Innehållsanalys inspirerad av 
Forsberg och Wengström (2015), genomfördes av de valda artiklarna. Forsberg och 
Wengström (2015) menar att valet av hur resultatredovisningen presenteras, bör göras 
efter övervägande om lämpligaste sätt. Analysen genomfördes enligt stegen i 
Forsberg och Wengströms (2015) innehållsanalys, först separat och sedan jämfördes 
kodningen mellan författarna, vilket stärker trovärdigheten av resultatet. 
Trovärdigheten kan ha påverkats vid översättning av resultatartiklarna, från engelska 
till svenska. För att minimera denna svaghet har alla framkomna resultat diskuterats 
gemensamt tills samförstånd har nåtts, vilket stärker trovärdigheten (Henricson, 
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2017). Under litteraturstudien har dialog upprätthållits mellan studenterna och 
handledare, där handledaren har varit involverad genomgående under 
litteraturstudien, vilket stärker trovärdigheten.  
     
Överförbarhet 

Litteraturstudiens resultatartiklar består av studier utformade från Nordamerika, 
Europa och Asien, vilket gör att överförbarheten till svensk sjukvård kan påverkas. 
De kulturella skillnader som identifierades i de vetenskapliga artiklarna var att 
sjukvården i Mellanöstern är utformad på ett sådant sätt som gjorde att de anhöriga 
inte upplevdes tillräckligt informerade och stöttade under återupplivningen, jämfört 
med de franska och amerikanska studierna. Svensk sjukvård härvidlag mest likvärdig 
med den franska sjukvården och därmed kan slutsatser eventuellt överföras till den 
svenska sjukvården, dock kan resultatet inte generaliseras då litteraturstudien endast 
ger en inblick i ämnet (Henricson, 2017). Det behövs vidare forskning inom området 
för att som sjuksköterskor kunna få en djupare insikt i de anhörigas erfarenheter och 
upplevelser av att närvara under återupplivning.  
 
Resultatdiskussion 

Från litteraturstudien genererades fyra kategorier: (1) Kommunikation vid närvaro 
under återupplivning, (2) Stöd vid närvaro under återupplivning, (3) Insikt av döden 
vid närvaro under återupplivning, (4) Bearbetning vid närvaro under återupplivning. 

Sammanställningen av resultatartiklarna påvisade att anhörigas erfarenheter av att 
närvara under återupplivning underlättade bearbetningen genom en lägre grad av 
depression, mildare PTSD och mindre ångest samt en underlättade sorgeprocessen, 
jämfört med reaktionerna hos de anhöriga som inte närvarade under återupplivning 
(Jabre et al., 2013; Jabre et al., 2014; Leske et al., 2017; Pasquale et al., 2010; 
Soleimanpour et al., 2017). Studiens resultat bekräftas av forskning som belyser 
vårdpersonalens syn på fenomenet där det framkommer att närvaron under 
återupplivning kan innebära en underlättad bearbetning, mindre ångest och en ökad 
förståelse för händelsen (Hassankhani, Zamanzade, Rahmani, Haririan & Porter, 
2017; Tudor et al., 2014; Youngson, Currey & Considine, 2016).  

De anhöriga hade en önskan om att vara välinformerade om patientens tillstånd, 
genom en klar och tydlig kommunikation från vårdpersonalen (Leske et al., 2013; 
Masa’Deh et al., 2013; Stefano et al., 2016). Fenomenet speglas i	Travelbees 
omvårdnadsteori där kommunikationen beskrivs som en interaktion mellan 
sjuksköterskan och individen, vilket är en målinriktad process för att uppnå en 
mellanmänsklig relation och är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap (Kirkevold, 
1994). 



 

 15 

En faktor som minskar graden av depression, PTSD och ångest var att ha en 
stödperson till hands för den anhörige under återupplivningen (Soleimanpour et al., 
2017) och flera anhöriga uttryckte ett behov av en stödperson från vårdpersonalen 
(Masa’Deh et al., 2013; Zali et al., 2017). Riktlinjer bekräftar att anhöriga ska få 
möjligheten att närvara under återupplivning om de önskar det, men det krävs att 
vårdpersonal finns tillgänglig för att ta hand om anhöriga och kunna informera dem 
om vad som händer (Monsieurs et al., 2015). En reflektion är att det behövs en utvald 
stödperson från vårdpersonalen under återupplivningen som kan ägna sig åt de 
anhöriga och förmedla information med hjälp av god kommunikation, för att nå det 
som de anhöriga önskar.  

Stöd fanns genomgående i de anhörigas berättelser och de uppfattade att deras roll var 
att skydda, lugna och trösta patienten (Leske et al., 2013; Zali et al., 2017). De 
anhöriga uttryckte även att närvaron under återupplivningen bildade ett fysiskt och 
emotionellt band till patienten (Stefano et al., 2016). Resultat överensstämmer med 
forskning som beskriver återupplivning från patientens perspektiv,	som	visar att 
patienter som genomgått återupplivning hade en önskan om att inte dö ensam och 
upplevde tröst vid vetskapen om att anhörig hade varit vid hens sida (Bradley, 
Keithline, Petrocelli, Scanlon & Parkosewich, 2017; Mcmahon-Parkes et al., 2008).  

En del anhöriga hade tydliga minnen av hur jobbigt det var att se på när kläder slets 
upp och när LUCAS utförde kompressioner (Leske et al., 2013; Stefano et al., 2016). 
Däremot visar resultatet av litteraturstudien att närvaron under återupplivningen gav 
de anhöriga insikt, i att allt som var möjligt gjordes för att försöka rädda patientens liv 
(Leske et al., 2013; Stefano et al., 2016). Detta underlättade bearbetningen och en 
slutsats är att nyttan av närvaron väger upp de brutala bilder som visar sig under 
återupplivning; att inte närvara leder till ovisshet och kan skapa förvrängda fantasier 
om vad som skedde. Detta går isär med vårdpersonalens uppfattning om att anhöriga 
kan missförstå situationen och tro att vårdpersonalen skadar patienten istället för att 
hjälpa denne (Tudor et al., 2014). En tolkning av resultatet blir att vårdpersonal 
behöver mer kunskap om anhörigas erfarenheter för att få en djupare insikt i de 
anhörigas behov.  
 
Tidigare riktlinjer har varit att anhöriga skulle ledas ut från rummet där återupplivning 
pågick (Klang et al., 2014), numera rekommenderas anhöriga att närvara under 
återupplivning om de önskar det (Monsieurs et al., 2015). Resultatet visar att de 
anhöriga bekräftar detta genom att de angav närvaro under återupplivning  som något 
positivt och rekommenderade det vidare (Leske et al., 2013; Leung et al., 2012). I 
tidigare forskning menade sjuksköterskor att det kan vara ångestladdat att se anhöriga 
sörja, men samtidigt var samtliga sjuksköterskor överens om att anhörigas närvaro 
under återupplivning kan vara fördelaktigt (Lowry, 2012). I en studie uttryckte 
sjuksköterskor sin oro över att anhörigas beteende kan komma emellan 
återupplivnings-försöket och att den traumatiska händelsen kan leda till psykologiska 
besvär för den anhöriga (Tudor et al., 2014), samtidigt menar Travelbee att det är 
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viktigare att sjuksköterskor förhåller sig till individens upplevelse av sjukdom och 
lidande, än till sin egen bedömning (Kirkevold, 1994).   
 
En av studierna i resultatet belyste vikten av de religiösa och kulturella aspekterna och 
de anhöriga framhävde att närvaron till patienten underlättade under bönen 
(Masa’Deh et al., 2013). Forskning bekräftar detta genom att framhäva vikten av att 
sociala och kulturella variationer måste förstås och behandlas med känslighet under 
återupplivning (Monsieurs et al., 2015). Travelbee menar att alla människor någon 
gång i livet ställs inför lidande, sjukdom och förluster, men att det är den enskilda 
individens upplevelse av dessa erfarenheter som är bara hens egna (Kirkevold, 1994). 
  

Konklusion och implikation    
Anhörigas erfarenheter av att närvara under återupplivning indikerar på att de som 
valde att närvara hade lägre förekomst av psykiska besvär såsom PTSD, ångest och 
depression. Under återupplivningen hade anhöriga ett stort behov av god 
kommunikation i form av information om vårdpersonalens insatser och patientens 
tillstånd. Anhöriga såg sig själva som ett stöd till patienten och uttryckte även en 
önskan av att stödjas av vårdpersonal. Att närvara under återupplivning resulterade i 
en underlättad bearbetning för den anhöriga, detta genom insikten av att patienten inte 
led och att allt som var möjligt gjordes. 
 
Dilemmat mellan vårdpersonalens kluvenhet och de anhörigas erfarenheter av att 
närvara under återupplivning understryker behovet av vidare kvalitativ forskning 
inom ämnet. Ökad kunskap krävs för att vårdpersonal ska kunna tillämpa 
personcentrerad vård, där den anhöriga bör involveras med ett professionellt 
bemötande.           
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 
Sökord CINAHL PubMed Psycinfo 

Familj  Family  Family  Family 

Närvaro Presence  Presence  Presence 

Hjärt- och 
lungräddning 

Cardiopulmonary 
resuscitation 

Cardiopulmonary 
resuscitation 

Cardiopulmonary 
resuscitation 

Återupplivning Resuscitation Resuscitation Resuscitation 

Under loppet 
av/Under tiden 

During During During 

Erfarenhet Experience Experience Experience 

 
 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

 
280218 PubMed 

family AND presence AND 
during AND resuscitation 
AND experience*  
Limits: 2008-2018, adult, 
English  70  19  6  6 

 
280218 Cinahl 

family AND presence AND 
during AND resuscitation 
AND experience*  
Limits: 2008-2018, adult, 
English, peer review   26  7  2(2)  0 

 
280218 Psycinfo 

 family AND presence AND 
during AND resuscitation 
AND experience*  
Limits: 2008-2018, adult, 
English, peer review  20  6  1(1)  0 

010318 Pubmed 

family AND presence AND 
during AND 
cardiopulmonary 
resuscitation. 
Limits: 2008-2018, adult, 
English 119 29 7(3) 4 

010318 Cinahl 

family AND presence AND 
during AND cardiopulmonary 
resuscitation.  
Limits: 2008-2018, adult, 
English, peer review 11 5 2(2)  0 

010318 Psycinfo 

family AND presence AND 
during AND cardiopulmonary 
resuscitation.  
Limits: 2008-2018, adult, 
English, peer review 16 4 0 0 

*Siffrorna inom parantes redogör för dubbletter som återfunnits i tidigare sökning.  

Sökningarna generade tio resultatartiklar.



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
 
Artikel 1 
 
Referens 

Jabre, P., Belpomme, V., Azoulay, E., Jacob, L., Bertrand, L., Lapostolle, F., … Adnet, F. (2013). Family 
presence during cardiopulmonary resuscitation. The New England Journal of Medicine, 368, 1008-1018. 
doi: 10.1056/NEJMoa1203366 

Land 
Databas 

Frankrike. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att avgöra om möjligheten att närvara under återupplivning ges till anhöriga, kan 
minska risken för PTSD relaterade symtom.  

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 
En prospektiv kluster- randomiserad kontrollerad studie.                         

Urval 475 anhöriga från 15 mobila ambulansteam i Frankrike, där hjärtstopp inträffat i hemmet.  

Datainsamling Interventionsgruppen (266 anhöriga) blev erbjudna att närvara under återupplivning med handläggande 
av en stödperson, medans kontrollgruppen (304 anhöriga) inte blev tillfrågade men fick tillåtelse att 
närvara om de ville. Stödpersonen använde sig av en kommunikationsguide som var utvecklad för att 
kunna introducera den anhöriga inför återupplivningen och eventuellt kunna ge besked om dödsfall. 
En psykolog intervjuade de anhöriga 90 dagar efter återupplivningen. Under intervjuerna fick deltagarna 
genomföra två bedömningsformulär, Impact of Event Scale (IES) och Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HANDS). Intervjuaren frågade även om de deltagande var tillfredsställda med att ha närvarat eller 
inte under återupplivningen.  

Dataanalys Data rapporterades som medianvärde eller medelvärde. Intervallskala användes för att analysera 
kontinuerliga variabler, och procentandelar användes för kategoriska variabler. T-test, “Wilcoxon 
signed-rank test”, “Fisher’s exact test” och chi-square test användes vid analys av data. 

Bortfall Av 570 anhöriga var det 95 anhöriga som inte avslutade formuläret. 

Slutsats Studien visade, genom en psykologisk utvärdering, att anhörigas närvaro under återupplivning 
resulterade i ett bättre psykiskt välmående. Anhöriga som deltog i interventionsgruppen uppvisade en 
lägre grad av PTSD, ångest och depression, än de anhöriga som deltog i kontrollgruppen. Detta 
bekräftades av att samma resultat visades hos anhöriga som närvarat under HLR jämfört med de som 
valde att avstå.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I. 
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Artikel 2 

Referens Jabre, P., Tazarourte, K., Azoulay, E., Borron, S. W., Belpomme, V., Jacob, L., … Vicaut, E. (2014). 
Offering the opportunity for family to be present during cardiopulmonary resuscitation 1-year 
assessment. Intensive Care Medicine, 40, 981-987. doi: 10.1007/s00134-014-3337-1 

Land 
Databas 

 Frankrike. 
 PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att bedöma psykologiska konsekvenser hos anhöriga som blev erbjudna att 
närvara under återupplivning, jämfört med de som inte blev tillfrågade. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 
En prospektiv kluster- randomiserad kontrollerad studie.        

Urval 408 anhöriga. 198 i interventionsgruppen och 210 i kontrollgruppen. 

Datainsamling En psykolog genomförde telefonintervjuer, 1 år efter återupplivning, med stöd av 4 olika formulär. 
Formulären som användes var Impact of Event Scale (IES), Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HANDS), Inventory of complicated Grief (ICG) och The structured diagnosis of a major depressive 
episode (MINI). 

Dataanalys Resultaten från den analyserade datan kombinerades med användning av Rubin’s rules. I den andra 
analysen användes GEE (Generalized estimating equations) för kategoriska utfall och en blandning av 
ANOVA metoder för de kvantitativa resultaten. P <0.05 bestämdes som signifikansnivå. Statistiska 
tester utfördes genom användningen av SAS statistical software, version 9.3. 

Bortfall 29 % bortfall. 

Slutsats Slutsatsen av denna uppföljningsstudie var att traumatisk sorg, depression och PTSD var mindre 
förekommande hos anhöriga som närvarat under återupplivning, än hos de som inte närvarat. Att erbjuda 
den anhöriga att stanna kvar under återupplivningsförsök gagnar den anhöriges psykiska hälsa, även ett 
år efter återupplivningen.  

Vetenskaplig 
kvalitet   

Grad I. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens 
Leske, J. S., McAndrew, N. S., & Brasel, K. J. (2013). Experiences of families when present during 
resuscitation in the emergency department after trauma. Journal of Trauma Nursing, 20(2), 77-85. doi: 
10.1097/JTN.0b013e31829600a8 

Land 
Databas 

USA. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att närvara under återupplivning efter 
motorcykelolyckor och skottskador.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ. 
Beskrivande design. 

Urval 28 anhöriga till patienter som vårdats på ett traumacenter efter motorcykelolycka eller skottskada.  
Strategiskt urval. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde mellan Oktober 2010 till Juni 2012. De anhöriga blev intervjuade genom öppna 
frågor som var fokuserade på upplevelser kring återupplivningen. Svaren antecknades under intervjun. 
De anhörigas demografiska uppgifter och patientens medicinska tillstånd samlades in.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades genom innehållsanalys. Författarna läste igenom anteckningarna flera gånger 
för att skapa en överblick och förståelse av datan. Kategorier skapades med hjälp av ett induktivt 
perspektiv, därefter fastställdes teman gemensamt av författarna. 

Bortfall Bortfall diskuteras inte. 

Slutsats Studien visade att anhöriga som erbjöds att närvara under återupplivning var positiva till valet att närvara 
och skulle även rekommendera det till andra. Närvaron utgjorde att ett förtroende skapades till 
vårdpersonalen och tillät anhöriga att vara nära patienten för att vara ett emotionell stöd. Att vara nära 
patienten gjorde att de anhöriga blev väl informerade om patientens tillstånd och de anhöriga kunde 
förmedla viktig information till vårdpersonalen. Närvaron under återupplivningen utgjorde även att de 
anhöriga fick bekräftat att allting som var möjligt, gjordes för att försöka rädda patientens liv.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I. 
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Artikel 4 
 
Referens 

Leske, J. S., McAndrew, N. S., Brasel, K. J., & Feetham. S. (2017). Family presence during resuscitation 
after trauma. Journal of Trauma Nursing, 24(2), 85-93. doi: 10.1097/JTN.0000000000000271 

Land 
Databas 

USA. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka anhörigas psykologiska effekter av att ha närvarat under 
återupplivning, i fall där patienter överlevt trauma efter motorcykelolyckor och skottskador.  

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 
Prospektiv tvärsnittsstudie. 

Urval 140 anhöriga till vuxna patienter som genomgått trauma och återupplivats av ett traumateam. 70 
anhöriga var närvarande under återupplivning och 70 var inte det.  

Datainsamling Data insamlades via enkäter, inom 72 timmar efter inläggning på intensivvårdsavdelningen. Enkäterna 
bestod av de anhörigas och patientens demografiska data. De anhöriga fick fylla i enkäter med 
bedömningsskalor som mätte graden av ångest, stress, välbefinnande och tillfredsställelse efter 
återupplivningen. 

Dataanalys Kvantitativ data analyserades med SPSS. För att analysera de anhörigas psykologiska effekter, användes 
en tvåvägs-ANCOVA analys.  

Bortfall Bortfall diskuteras ej.  

Slutsats Studien visade att närvaron under återupplivning resulterade i minskad ångest och stress. Det resulterade 
även i en högre grad av välbefinnande hos de som valde att närvara, jämfört med dem som var 
frånvarande. Resultatet av studien visade att anhöriga som närvarar under återupplivning kan vara bättre 
förberedda på att hjälpa patienten under den första kritiska vårdtiden efter återupplivningen.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

Referens Leung, N. Y., & Chow, S. K. Y. (2012). Attitudes of healthcare staff and patients’ family members 
towards family presence during resuscitation in adult critical care units. Journal of Clinical Nursing, 21, 
2083-2093. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.04013.x 

Land 
Databas 

Kina. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka vårdpersonalens och anhörigas attityder till anhörigas närvaro 
under återupplivning på intensivvårdsavdelningar i Hong Kong samt att identifiera faktorer som 
påverkar attityden hos vårdpersonalen.  

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad kontrollerad studie, Cross-over design. 

Urval 69 anhöriga till patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning samt 143 sjuksköterskor och 20 
läkare.  

Datainsamling Studien utfördes på två intensivvårdsavdelningar i Hong Kong. Ett frågeformulär skickades ut till 33 
läkare och 179 sjuksköterskor, varav 20 läkare och 143 sjuksköterskor besvarade formuläret. 
Formuläret bestod av 20 frågor som berörde åsikter om anhörigas närvaro under återupplivning. 125 
anhöriga mötte inklusionskriterierna varav 69 blev intervjuade av författaren. De anhöriga blev 
intervjuade utifrån ett formulär bestående av 18 frågor som var utförda liknande de vårdpersonalen 
fick. Svaren på formulären kunde besvaras utifrån en femgradig Likert-skala.   

Dataanalys Statistisk analys utfördes med användning av SPSS 17.0. Beskrivande statistik såsom medelvärde, 
standardavvikelse och procentandel användes för att beskriva urvalets egenskaperna och deras attityder 
gentemot anhörigas närvaro under återupplivning. 
Oberoende t-test och Mann-Whitney U-test användes för pröva skillnader mellan två oberoende urval. 
Linjär regression användes för att för att förutsäga faktorer för och emot anhörigas närvaro under 
återupplivning. Den statistiska signifikansnivån sattes som p <0.05. 

Bortfall Bortfall skedde innan studien påbörjades. 
23% av vårdpersonalen och 55% av de anhöriga. 

Slutsats Studien visar att anhörigas närvaro under återupplivning kan vara en fördel för både vårdpersonal och 
för den anhörige. Av de anhöriga som deltog var 80% positiva till valet att närvara under 
återupplivning. Även om barriärer kvarstår i den kliniska miljön, är det viktigt att skapa en sjukhus-
policy gällande anhörigas närvaro under återupplivning.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I. 
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Artikel 6 

Referens 
Masa’Deh, R., Saifan, A., Timmons, S., & Nairn, S. (2013). Families’ stressors and needs at time of 
cardiopulmonary resuscitation: A Jordanian perspective. Global Journal of Health Science, 6(2), 72-85. 
doi: 10.5539/gjhs.v6n2p72 

Land 
Databas 

Jordanien. 
PubMed. 

Syfte Syftet var att identifiera anhörigas behov under tiden en närstående får återupplivning samt hur kulturella 
och religiösa problem påverkar anhörigas upplevelse av att närvara under återupplivning. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 
Innehållsanalys. 

Urval Sju anhöriga som har haft en närstående som genomgått återupplivning.  
Strategiskt urval.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide användes, som utvecklats genom litteraturgenomgång 
och genom författarens erfarenhet inom ämnet. Varje intervju pågick under 40-60 minuter och 
genomfördes under en sex månaders period. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och överfördes till programvaran NVivo. Den insamlade data analyserades 
sedan genom tematisk analys i sex steg: bekanting av data, bestämning av preliminära koder, sökande 
efter teman, genomgång av teman, fastställande av teman och slutligen ett resultat. 

Bortfall Det diskuterades inte i artikeln hur många som blev tillfrågade. 

Slutsats Studien visade att alla anhöriga upplevde återupplivning och död som stressande. Trots det ansåg alla 
familjemedlemmar att valet att vara närvarande hos sin närstående under återupplivning, var bättre än att 
vara utanför återupplivnings-rummet. Flera av de anhöriga ville detta på grund av religiösa och 
kulturella anledningar, då de önskade att få vara nära patienten för att kunna bedja för dens liv. Studien 
visade att det största behovet hos de anhöriga var att vara säkerställda och informerade om den 
närståendes tillstånd.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I. 
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Artikel 7 
 
Referens 

Pasquale, M. A., Pasquale, M. D., Baga, L., Eid, S., & Leske, J. (2010). Family presence during trauma 
resuscitation - Ready for primetime? The Journal of Trauma, 69(5), 1092- 1100. doi: 
10.1097/TA.0b013e3181e84222 

Land 
Databas 

USA. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att mäta effekter av att vara närvarande under återupplivning eller inte, vilket 
mättes genom uppskattning av ångest, tillfredsställelse och välbefinnande.  

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 
Prospektiv tvärsnittsstudie. 

Urval 50 anhöriga till vuxna traumapatienter på en intensivvårdsavdelning. 25 anhöriga var närvarande under 
återupplivning och 25 var inte närvarande.  

Datainsamling De anhöriga blev tillfrågade om deltagande inom 48h efter inläggning på IVA. De anhörigas 
demografiska data samlades in och åsikter om valet att närvara vid återupplivning eller inte. Genom 
olika bedömningsskalor undersökte man ångest, tillfredsställelse och välbefinnande.  

Dataanalys De insamlade poängen blev bedömda utifrån bedömningsskalor blev jämförda mellan grupperna,  genom 
användning av “independent t-test”.  

Bortfall 5 % bortfall.  

Slutsats De anhöriga som hade närvarat under återupplivning fick inga psykologiska men. Analysen visade att de 
som närvarande hade samma självskattade välmående som de som inte närvarade. Anhöriga upplevde att 
närvaron hade gynnat patienten och att närvaron utgjorde en bättre förståelse av situationen. De anhöriga 
som närvarade uttryckte att de hade gjort samma val igen och detta styrker att anhörigas närvaro under 
återupplivning inte är för traumatisk för att närvara. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I. 
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Artikel 8 

Referens Soleimanpour, H., Tabrizi, J. S., Rouhi, A. J., Golzari, S. E., Mahmoodpoor, A., Esfanjani, R. M., & 
Soleimanpour, M. (2017). Psychological effects on patient´s relatives regarding their presence during 
resuscitation. Journal of Cardiovascular and Thoracic Research, 9(2), 113-117. doi: 
10.15171/jcvtr.2017.19  

Land 
Databas 

Iran. 
PubMed. 

Syfte Syftet var att studera effekten, hos anhöriga, av en utbildad sjuksköterska med rollen som psykologiskt 
stöd till anhöriga som närvarat under återupplivning och jämföra det med anhöriga som saknat stöd 
under processen. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad kontrollerad studie, kvasi-experimentell studie. 

Urval 133 anhöriga som närvarat under återupplivning. Interventionsgruppen bestod av 74 anhöriga som 
närvarat under återupplivning med stöd av en sjuksköterska och kontrollgruppen bestod av 59 anhöriga 
som närvarat under återupplivning utan en stödperson. 

Datainsamling En av författarna intervjuade samtliga deltagare via mobiltelefon. Två frågeformulär besvarades, Impact 
of Event Scale (IES) och Hospital Anxiety and Depression Scale (HANDS). Ett formulär utformades 
även för att kartlägga patientens demografiska information och deras misstänka diagnos, samt 
information om den anhörige. 

Dataanalys Datan analyserades genom SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences) version 16. Chi-square 
(kvadranten) test användes för att jämföra de kvalitativa variablerna mellan experiment och 
kontrollgruppen. För att jämföra de kvantitativa variablerna användes t-test och Mann-Whitney U-test. 
Signifikansnivån bestämdes vara p <0.05. 

Bortfall Bortfall diskuteras ej.  

Slutsats Ett psykologiskt stöd, i form av en utbildad sjuksköterska, gagnade den anhörige som närvarat 
återupplivning. Det visades genom att graden av depression, ångest och PTSD var betydligt högre, 90 
dagar efter återupplivningen, hos de anhöriga som närvarat utan att ha en stödperson tillgänglig. 
Resultatet visade att en stödperson från vårdpersonalen som är tillgänglig för den anhörige under 
återupplivning, kan spela en viktig roll i den anhöriges påföljande psykiska måendet. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II. 
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Artikel 9 

Referens 
Stefano, C., Normand, D., Jabre, P., & Asoulays, E. (2016). Family presence during resuscitation: A 
qualitative analysis from a national multicenter randomized clinical trial. PLoS ONE, 11(6), 1-12. doi: 
10.1371/journal.pone.0156100 

Land 
Databas 

Frankrike. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att förstå anhörigas upplevelse av att ha närvarat under återupplivning. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk.                    

Urval Urvalet bestod av 30 anhöriga som deltagit i en större randomiserad studie med 540 deltagare. 

Datainsamling Studien var en del av en större randomiserad kontrollerad studie vid namn “PRESENCE” med anhöriga 
till patienter som fått hjärtstopp i hemmet, där återupplivning har utförts av vårdpersonal. Av de 540 
anhöriga som inkluderades till en större studie, blev 75 anhöriga randomiserat utvalda som potentiella 
kandidater till den kvalitativa delen av studien. De anhöriga blev strategiskt utvalda utifrån kön, ålder, 
utbildning, de som hade närvarat vid återupplivning och de som inte hade det, för att få ett brett 
spektrum till intervjuerna. Efter det strategiska urvalet blev 35 anhöriga kontaktade via telefon, varav 
fem tackade nej. Semistrukturerade telefonintervjuer utfördes mellan juni 2012 till oktober 2012, enligt 
en intervjuguide, S1 Appendix (guide för semi-strukturerade intervjuer). 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och blev transkriberade ord för ord. En kvalitativ tolkningsmetod guide, enligt 
grounded theory, användes. Analysen skedde i tre successiva faser: öppen kodning, axiell kodning och 
selektiv kodning. Analysen genomfördes av tre forskare var och en för sig, som möttes regelbundet 
veckovis för att diskutera skillnader under kodning för att nå enighet av resultatet. NVivo-programvaran 
v.10 användes för att karakteriseringen av teman. Fyra teman och tolv subteman fastställdes. 

Bortfall Av 35 anhöriga var det fem som ej ville delta. 15 % bortfall. 
Slutsats Anhörigas närvaro under återupplivning kan bidra till att smärtan efter dödsfallet lindras, genom att ha 

varit ett stöd för patienten under passagen från liv till död och att ha deltagit i detta viktiga ögonblick. 
Emotionellt och fysiskt stöd i form av närvaro under återupplivning gav anhöriga en känsla av att vara 
aktivt involverad under processen. De anhöriga ansåg även att deras handlingar var främjande för 
patienten genom att de själva hade påbörjat HLR innan ambulanspersonalen anlänt. Dessutom hade de 
anhöriga fått möjlighet att förmedla viktig information om patientens mediciner. Resultatet visade att 
kommunikation var en viktig faktor för att underlätta acceptansen av dödsfallet. Kommunikationen 
upprätthölls genom att de anhöriga blev väl informerade under återupplivningen. Uppriktigheten mellan 
de anhöriga och vårdpersonalen var en viktig faktor för att underlätta acceptansen av dödsfallet. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 10 

Referens 
Zali, M., Hassankhani, H., Powers, K. A., Dadashzadeh, A., & Ghafouri, R. R. (2017). Family presence 
during resuscitation: A descriptive study with Iranian nurses and patients’ family members. International 
Emergency Nursing, 34, 11-16. doi: 10.1016/j.ienj.2017.05.001  

Land 
Databas 

Iran. 
PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att fastställa iranska sjuksköterskors och anhörigas attityd gentemot att ha 
familjen närvarande under återupplivning. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod. 
Beskrivande statistik.                                

Urval 316 deltagare. 136 anhöriga och 178 sjuksköterskor. Randomiserat urval. 

Datainsamling Iranska sjuksköterskor och anhöriga till patienter som har genomgått återupplivning på en intensivvårds-
, internmedicinsk-, kirurg- eller akutvårdsavdelning blev utvalda från fyra olika universitetssjukhus 
genom randomiserat klusterurval. Enkäter skickades ut, mellan september 2015 till mars 2016, till 
sjuksköterskor och anhöriga som har närvarat under återupplivning. Enkäterna var indelade i två delar, 
en med demografisk information och en del med 27 punkter för att mäta deltagarnas attityd gentemot 
anhörigas närvaro under återupplivning. 

Dataanalys Data med demografisk information och attityd gentemot anhörigas närvaro under återupplivning 
analyserades med hjälp av beskrivande statistik. För att bestämma skillnader mellan sjuksköterskors och 
anhörigas attityder, användes inferentiell statistik inkluderat t-test för parametriska variabler, samt Mann 
Whitney test för icke-parametrisk data. Spearmans rangkorrelation användes för att hitta likheter mellan 
demografisk data och attityder gentemot anhörigas närvaro återupplivning.   

Bortfall Av 350 utskickade enkäter genomfördes 316. 10 % bortfall. 

Slutsats En majoritet av de anhöriga i studien, särskilt kvinnorna, hade en positiv inställning till närvaro under 
återupplivning och ansåg att det var deras rättighet att närvara. Sjuksköterskornas åsikter skiljde sig 
markant från de anhörigas och en majoritet hade en negativ attityd gentemot anhörigas närvaro.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I.   
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