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Abstract
At a cardiac arrest, consciousness is lost within just a few seconds. A cardiac arrest
affects the patient, the family and the healthcare professionals. Nurses have a central
role in cardiopulmonary resuscitation (CPR). The central role requires good
knowledge of CPR and to provide person-centered care to both patient and family.
The aim of this study was to examine the nurses’ experience of allowing to familywitness ongoing cardiopulmonary resuscitation in the hospital environment. Method:
The study was designed as a structured literature review with an inductive approach.
The result was created from 14 scientific articles compiled in four categories: feeling
responsible, feeling observed, being relieved, creating a relationship. Conclusion:
Stressful working environment, lack of staff, insufficient knowledge, lack of
guidelines and narrow spaces in the patient room, contributed to nurses feeling
insecure in dealing with family during CPR.
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Inledning
Trots den forskning som finns om hur hjärtat fungerar och dess sjukdomar, fortsätter
hjärtrelaterade dödsfall vara ett problem världen över (Riess, 2016). Mellan 1 januari
2005 och 31 december 2016 rapporterades 22 778 hjärtstopp på svenska sjukhus.
Tiden från hjärtstopp till påbörjad behandling är avgörande för chansen till
överlevnad (Herlitz, 2017). I Sverige ses hjärt- och lungräddning (HLR) som en
folkrörelse som stöttas av sjukvården, ambulanssjukvården, räddningstjänsten,
polisen, sim- och livräddningssällskapet samt enskilda individer (Herlitz, 2017).
Närståendes närvaro vid pågående HLR är en omstridd diskussion (Walker, 2013).
Genom närvaro kan närstående bevittna sjukvårdspersonalens betydelsefulla
engagemang och på så sätt kan de få möjlighet att se att personalen gjort allt i sin
makt för att rädda deras anhöriga (Doyle et al., 1987; Mian, Warchal, Whitney,
Fitzmaurice, Tancredi, 2007). Forskning visar att familjebevittnad HLR genererar en
bättre och mer personcentrerad vård. Närvaron vid pågående HLR har visat sig ha
positiva effekter på närståendes psykiska välmående då de kunnat bevittna händelsen
(Axelsson, Zettergren & Axelsson, 2005). Hos sjuksköterskor råder det skilda
meningar huruvida närstående skall låtas bevittna HLR eller inte (Fulbrook, Albarran
& Latour, 2004).

Bakgrund
Hjärtats fysiologi
Hjärtat är livsviktigt för den kroppsliga funktionen och ett friskt hjärta slår konstant
och regelbundet. Huvudfunktionen är att transportera syre, näring och värme till
vävnader samt att transportera bort avfallsämnen. För att cirkulationen till vitala organ
skall upprätthållas krävs ett tryck mellan förmak och kammare. Den högra sidan av
hjärtat skickar blodet genom lungorna, det lilla kretsloppet, och den vänstra halvan
skickar blodet genom hela kroppen, systemkretsloppet (Sand, Sjaastad, Haug &
Bjålie, 2007).
Hjärtstopp
Hjärtstopp är en av de främsta dödsorsakerna i Europa (Perkins et al., 2015).
Hjärtstopp kan orsakas av arytmier till följd av exempelvis akut kranskärlssjukdom,
hyperkalemi, anafylaktisk chock, hypovolemi samt intoxikation (Riess, 2016). De
mest förkommande orsakerna till hjärtstopp är arytmierna ventrikelflimmer och
ventrikeltakykardi (Perkins et al., 2015). Ventrikelflimmer innebär att hjärtat hamnar i
ett elektriskt kaos där hjärtat står och flimrar vilket gör att det inte kan förse kroppen
med syresatt blod. Avsaknad av hjärtminutvolym och hjärtfrekvens medför att
patienten blir medvetslös inom fem till tio sekunder. Ventrikeltakykardi kan förklaras
med en kaotisk aktivitet, då hjärtat slår alldeles för fort och inte hinner återfyllas med
blod mellan varje hjärtslag, vilket resulterar i att inga effektiva kontraktioner sker.
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Avsaknaden av syresatt blod medför även här att patienten snabbt blir medvetslös till
följd av syrebrist i hjärnan (Capriccioso, 2013). Efter ytterligare tre till fem minuter
leder syrebristen till bestående skador på hjärnbarken (Wilson, 2013). Genom
defibrillering kan det elektriska kaoset i hjärtat återställas (Riess, 2016). Om arytmin
övergår till asystoli/PEA, pulslös avsaknad av elektrisk aktivitet i hjärtat, försvåras
återupplivningen då det inte finns något elektiskt kaos att återställa med defibrillering
(Perkins et al., 2015).
Hjärt- och lungräddning
I sjukvården är det av stor vikt att all vårdpersonal har kunskap om det akuta
omhändertagandet vid hjärtstopp (Perkins et al., 2015). Vid omedelbar HLR ökar
överlevnadsgraden med tre till fyra procent per minut, och därför kan HLR i ett tidigt
skede fördubbla och till och med trefaldigt öka överlevnaden. Utan omedelbar insats
stiger risken för dödlig utkomst med sju till tio procent per minut (Riess, 2016).
Tidiga insatser av HLR kan vara livräddande. Genom tidigt påbörjad HLR, i form av
hjärtkompressioner och mun- till maskandning, kan cirkulationen upprätthållas till
livsviktiga organ tills andra åtgärder vidtas (Perkins et al., 2015).
Basal HLR innebär att ge 30 bröstkompressioner med ett jämt tryck, växlat med två
kraftiga inblåsningar (Perkins et al., 2015). Vid HLR är frekvensen och effektiviteten
av kompressionerna av stor vikt. Sker kompressionerna för snabbt hinner inte hjärtat
återfyllas innan det komprimeras igen. Frekvensen bör därför vara 100 - 120
kompressioner per minut. Det kan dröja upp till 30 minuter innan ett hjärta återgår till
spontan cirkulation vid HLR (Goldberger et al., 2012). Hos den äldre populationen är
det vanligt att revbensfrakturer uppkommer vid HLR. Det ska dock inte hindra att
adekvata hjärtkompressioner utförs (Perkins et al., 2015). Avancerad HLR består av
basal HLR samt intubation för fria luftvägar, defibrillering och administrering av
läkemedel. Patienten förses så snart som möjligt med en intravenös infart, dock får
detta inte hindra pågående HLR. Arytmierna ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi
möjliggör att defibrillering kan utföras eftersom det fortfarande finns en elektrisk
aktivitet i hjärtat. Vid asystoli/PEA behöver hjärtat återfå en elektrisk aktivitet innan
det går att utföra någon defibrillering, detta kan göras genom att fortsätta utföra HLR
samt att administrera läkemedel så som adrenalin. Om hjärtat tillslut uppvisar
elektrisk aktivitet utförs defibrillering på patienten (Perkins et al., 2015).
Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod har sjuksköterskor ett
individuellt ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens genom att ständigt förnya sina
kunskaper för att arbeta evidensbaserat (International Council of Nurses, 2012). För
att sjuksköterskor skall kunna hantera hjärt- och lungräddningen med god kvalitet
behövs kontinuerliga utbildningar på arbetsplatsen. En kontinuerlig HLR-utbildning
är ett effektivt sätt att upprätthålla kunskapen. Med hjälp av HLR-utbildning skapas
väletablerade rutiner inför verkliga hjärtstopp samt att vårdpersonalen känner sig
trygga med varandras kunskap i teamet. Utbildningarna genererar att sjuksköterskor
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känner sig väl förberedda och kan därför få ett minskat stresspåslag vid verkliga
händelser. Genom att träna HLR i en trygg miljö skapas möjlighet att kunna göra
misstag under utbildningen och därmed lära sig utav dessa så inte misstagen sker i en
akut situation. Även om utbildningen anses vara allt för repetitiv, upplevs den ändå
vara mycket viktig då den resulterar i att alla känner till rutinen (Sjöberg, Schönning
& Zalsmann-Erikson, 2015).
Sjuksköterskans roll vid HLR
Sjuksköterskor har en viktig roll i det akuta omhändertagandet av patienten vid ett
hjärtstopp på sjukhus. Sjuksköterskor är de som har mest information kring varje
enskild patient och därmed ett stort ansvar att upptäcka patologiska förändringar hos
patienterna (O’Donoghue et al., 2015; Pantazoupolos et al., 2012; Sjöberg, Schönning
& Zalsmann-Erikson, 2015). I rollen som sjuksköterska ligger det professionella
ansvaret att påbörja hjärtkompressioner, upprätthålla fria luftvägar, dokumentera
händelseförloppet, inläggning av perifer venkateter, initiera defibrillering, kontakta
akutteamet samt ge stöd åt närstående (O’Donoghue et al., 2015). Ytterligare en viktig
del i sjuksköterskors arbete är att se till att någon i teamet snabbt tar rollen som ledare
för att delegera de olika uppgifterna så att hjärt- och lungräddningen kan utövas med
kvalité. En god kommunikation mellan vårdpersonalen och patient ger bättre vård och
förebygger att misstag uppkommer. Det kan upplevas stressande och kaotiskt om mer
personal än vad situationen kräver närvarar i patientsalen. En av den ledande
sjuksköterskans uppgifter är därför att avlägsna överflödig personal för att kunna
upprätthålla en god ordning. Ordningen i patientsalen kan även upprätthållas med
hjälp av LUCAS, en bärbar apparat som används för externa hjärtkompressioner. En
sådan apparat ger sjuksköterskor avlastning ifrån hjärtkompressionerna, så att de kan
fokusera på att exempelvis administrera läkemedel och stödja närstående (Sjöberg et
al., 2015). När akutteamet anländer tar sjuksköterskor en mer passiv roll genom att
assistera teamet i deras fortsatta arbete (O’Donoghue et al., 2015). Efter avslutad HLR
ingår det i sjuksköterskors ansvar att bjuda in till reflektion, för att diskutera
händelseförloppet och hur det upplevdes av de som närvarade. Reflektionstillfällena
bidrar till att vårdpersonalen kan enas om vad som var bra och vad som var mindre
bra under återupplivningen, samt hur de ska agera vid framtida hjärtstopp.
Reflektionstillfällena är likaså viktiga för personalens välbefinnande, då ingen skall
behöva lämna arbetet utan att fått reflektera över vad som hänt under dagen
(O’Donoghue et al., 2015; Sjöberg et al., 2015).
Sjuksköterskans kärnkompetens
Personcentrerad vård har internationellt blivit ett mer välkänt begrepp inom
omvårdnad. Genom att som sjuksköterska tillämpa personcentrerad omvårdnad
kommer fokus alltid ligga på den enskilde individen, där patienten och dennes
närstående står i centrum för omvårdnaden. Historiskt sett grundades personcentrerad
omvårdnad på teoretiska perspektiv. Idag används begreppet personcentrerad
omvårdnad mestadels i personbegreppet och i personcentrerad vård där sjuksköterskor
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har en ledande roll. Både den begreppsliga och teoretiska utvecklingen av begreppet
personcentrerad omvårdnad har gett sjuksköterskor ökad förståelse om hur begreppet
kan användas och fungera effektivt i sjuksköterskors praktiska arbete (McCance &
McCormack, 2013). Målet med personcentrerad omvårdnad är att som sjuksköterska
etablera en kontakt med patienten och närstående. Personcentrerad omvårdnad
innefattar även främjande av hälsa (Bergbom, 2013). Med personcentrerad
omvårdnad har sjuksköterskor möjlighet att behandla och möta patienterna samt dess
närstående som enskilda personer och de kan skapa gemensam tillit och förståelse för
varandra. Genom tilliten och förståelsen kan djupare relationer skapas mellan
sjuksköterskor, patienten och närstående (McCance & McCormack, 2013).
Vårdandet, caring, bör innehålla former av ansa, leka och lära för att uppnå tillstånd
av tillit. Vårdandet beskrivs även i termer som tro, hopp och kärlek. En människa som
kan uppleva tro, hopp och kärlek har också en förutsättning att kunna känna tillit
(Eriksson, 1995). Samspelet mellan patient, närstående och vårdare är ett dynamiskt
skeende, där de uppgifter som utförs i omvårdnaden bestäms utifrån vårdbehovet.
Genom att se till varje patient och närståendes vårdbehov används vårdvetenskapens
teori att se hela människan. I vårdprocessen möts patienten på detta sätt som
människa och då även som kropp, själ och ande. Den individuella omvårdnaden utgår
från varje enskild människas unika behov, vilket medför att sjuksköterskor aldrig
upplever identiska vårdprocesser (Eriksson, 1988).
Det emotionella stödet som sjuksköterskor ger kräver inte bara en god
kommunikationsförmåga, utan även kunskap att kunna hantera komplexa sjukdomar.
Sjuksköterskors emotionella stöd är oskiljaktigt från det praktiska stödet. Den här
kombinationen av kunskap är nästintill unik gällande det stöd som sjuksköterskor
tillhandahåller (Plant et al., 2011).
Närståendes erfarenheter av HLR
Närstående och familj brukar i första hand avse make/maka, sambo,
barn/föräldrar/syskon, mor/farföräldrar, ingifta barn och nära vänner (Socialstyrelsen,
uå). Det är inte lätt som närstående att bevittna HLR. Det kan även vara svårt att stå
utanför patientsalen utan att veta om vad som försiggår. Det är därför av stor vikt att
som närstående få information om patientens aktuella tillstånd (Masa’Deh, Saifan,
Timmons & Nairn, 2014). Forskning visar att ungefär lika många närstående vill
bevittna pågående HLR som de som inte vill bevittna. De som inte vill bevittna menar
att de är rädda för att störa vårdpersonalens arbete genom att befinna sig i
patientsalen. De beskriver också en rädsla över att upplevelsen ska ge en negativ
inverkan på deras psykiska hälsa (Dwyer, 2015). Närstående som blir avvisade från
patientsalen mot sin vilja kan börja söka information på andra sätt, exempelvis genom
att försöka titta in i patientsalen om dörren öppnas. De flesta närstående försöker ta
kontakt med befintlig personal som visar sig för att få en rapport om läget. Närstående
som befunnit sig inne på patientsalen vid pågående HLR beskriver att de analyserade
vårdpersonalens dialog och ansiktsuttryck. De ansträngde sig för att förstå de olika
4

parametrarna så som hjärtrytm och saturation från den medicinska utrustningen för att
få en uppfattning om deras anhörigas tillstånd (Masa’Deh et al., 2014).
Närstående kan ha svårt att i förväg uttrycka sitt behov av stöd i utsatta situationer.
Närstående som initialt uttrycker ett mindre behov av stöd visar sig ofta vara de
personer som är i störst behov av sjuksköterskors stöd under en traumatisk
återupplivning. De närståendes behov beskrivs som emotionellt, praktiskt samt som
sökande efter information. Närstående söker sig ofta till sjuksköterskor för att etablera
en relation där de kan känna tillit, tröst samt att någon lyssnar på deras innersta tankar
(Plant et al., 2011).
Patienters upplevelser av att överleva ett hjärtstopp
Tacksamhet och existentiella tankar och funderingar är vanligt hos de människor som
överlevt ett hjärtstopp. De som överlevt har ofta lätt för att bli arga och ledsna då de
ofta fungerar sämre kognitivt, fysiskt och emotionellt. Flera beskriver känslan av att
inte längre känna igen sin kropp och vad den nu fysiskt klarar av. Forskning visar att
personer som överlevt ett hjärtstopp ofta undviker fysiska aktiviteter på grund av den
osäkerhet det medför, samt rädsla för eventuell smärta och obehag. Genom att lära sig
vad kroppen orkar och klarar av utan att känna smärta, kan de som överlevt öka sitt
fysiska engagemang (Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg, 2017; Haydon, van
der Riet & Magurie, 2017).
De som överlevt beskriver att de efter hjärtstoppet upplevde bröstsmärtor.
Bröstkompressionerna vid HLR kan leda till en eller flera revbensfrakturer, vilket
orsakar smärtan. Information om sådana komplikationer är en viktig del i eftervården
av ett hjärtstopp. Genom saklig information om vilken smärta som kan förväntas, kan
de som överlevt känna sig lugnare och inte behöva vara oroliga över att smärtan de
känner beror på att ett nytt fel uppkommit i hjärtat (Forslund et al., 2017).
Det är inte ovanligt att de som överlevt, flera månader efter hjärtstoppet, fortfarande
känner sig både psykiskt (Haydon, van der Riet & Magurie, 2017) och fysiskt
påverkade. De som överlevt beskriver hjärtstoppet som ett svart hål. De minns inte
något av det som hände. Sökande av information hos de personer som var närvarande
vid hjärtstoppet är vanligt eftersom de som överlevt vill fylla de tomrum som
hjärtstoppet lämnat efter sig. Det finns också de som överlevt som bara vill lämna
händelsen bakom sig. De menar att det som har hänt har hänt, nu är det tid att gå
vidare. Trots tankar om döden, och känslan av inte längre känna igen sin kropp och
själ, belyser många som överlevt hur tacksamma de är över att rätt personer var på rätt
plats vid händelsen. De är tacksamma över att vara vid liv. De beskriver känslan av att
överleva som en andra chans i livet, en ny chans att ställa saker och ting tillrätta, en
ny chans att umgås mer med familjen och en chans att ta det mer lugnt och värna om
sig själv (Forslund et al., 2017).
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Problemformulering
Vid ett pågående hjärtstopp är de närstående lätt att förbise eftersom situationen är
stressfylld. Att som närstående inte få lov att bevittna pågående HLR kan påverka det
psykiska välmåendet i framtiden. Vid ett pågående hjärtstopp har alla i teamet sin
givna position, där sjuksköterskor har en ledande roll vid hjärt- och lungräddning. Det
är därför angeläget att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att låta närstående
bevittna HLR.

Syfte
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att låta närstående bevittna
pågående hjärt- och lungräddning i sjukhusmiljö.

Metod
Design
Denna studie är skriven som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats (Forsberg
& Wengström, 2016).
Datainsamling
En inledande sökning gjordes för att få en övergripande bild (Friberg, 2017). Genom
den inledande sökningen valdes lämpliga sökord som var representativa för syftet. På
så vis skapades en djupare förståelse till litteraturen inför den egentliga
litteratursökningen (Mårtensson & Frilund, 2017).
De databaser som användes var PubMed, Cinahl, PsycINFO och Medline då de här
databaserna täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). De inledande
sökorden som användes var sjuksköterska, familjebevittnad, HLR, familjemedlem,
anhörig, släkting och familjens närvaro under HLR. Sökorden översattes sedan i
databaserna till de engelska orden nurse, family witnessed, CPR, family members,
relatives, related, family presence during CPR. Sökorden användes och testades i
olika konstellationer. Orden anhörig och släkting valdes bort då de inte gav relevanta
träffar som matchade syftet. De ordkombinationer som togs bort från sökningen var
family presence during CPR då dessa gav för många träffar. Den här inledande
sökningen ledde fram till sökord som var relevanta för den här systematiska
sökningen och för litteraturstudiens syfte. Fler sökord valdes för att bredda den
systematiska sökningen och ämnesord användes för de ord som var befintliga.
Sökorden som användes i den egentliga sökningen var: Sjuksköterska, Familj, HLR,
Återupplivning, Uppfattning, Känsla, Upplevelse, Åsikt, Övertygelse, Tankar,
Inställning och Familjebevittnad som översattes till de engelska orden Nurse, Family,
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CPR, Resuscitation, Perception, Feeling, Experience, Opinion, Belief, Thought,
Attitude och Family witness. Se tabell 1, bilaga A. I Cinahl benämns ämnesord som
Cinahl Headings, i PubMed som Medical Subject Headings (MeSH), i Medline som
Medical Subject Headings (MeSH) och i PsycINFO som Mainsubject. Ämnesord kan
fungera begränsande eftersom de bara söker i de specifika fälten (Forsberg &
Wengström, 2016).
De sökord som användes som ämnesord var Family, CPR, Perception och Attitude.
Attitude fanns inte som Mainsubject i PsycINFO, därför användes det som fritextord i
sökningen med Mainsubject. Sökningar i fritext ger en utökad sökning eftersom orden
i fritextsökningen söks både som artikel, titel och författare (Karlsson, 2017). De
sökord som användes i fritextord var nurs*, family, perceptions, attitudes, beliefs,
opinions, feelings, experience, CPR, cardiopulmonary resuscitation, family witness*.
De valda sökorden användes i olika varianter där de booleska operatorerna AND och
OR användes för att kombinera sökorden (Östlundh, 2017). Den booleska operatorn
AND används för att göra sökningen mer specifik och den booleska operatorn OR
används för att öka sökningens sensitivitet (Karlsson, 2017). Trunkering användes för
att få med alla böjningar utav orden (Friberg, 2017). Trunkering innebär att början
eller slutet av ordet ersätts av en asterisk (*) (Forsberg & Wengström, 2016). Den
egentliga sökningen resulterade i 14 vetenskapliga artiklar. Se tabell 2, bilaga B.
Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år
2009 och 2018 för att få aktuell forskning. Artiklarna skulle vara peer rewied och
originalartiklar (Friberg, 2017). Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller
engelska. För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten granskades resultatartiklarna
enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för både kvalitativ- respektive
kvantitativ metod (Forsberg & Wengström, 2016). Resultatartiklarna skulle uppnå
minimum grad II i enlighet med Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall.
Resultatartiklar som exkluderades var artiklar vars titlar syftade till HLR på barn, och
artiklar där närståendes erfarenheter av att bevittna HLR belystes. Både kvalitativa
och kvantitativa artiklar har inkluderats i resultatet. Resultatartiklarna kommer från
länderna Sverige, Tyskland, Finland, Polen, USA, Australien, Israel, Iran och
Jordanien.
PubMed
Sökorden som användes var ”Cardiopulmonary resuscitation” [MeSH Terms] AND
Nurs* AND ”Family” [MeSH Terms] AND ”Perception” [MeSH Terms] OR
Feeling* OR Experienc* OR Thought* OR Opinion* OR ”Attitude” [MeSH Terms]
OR Belief* AND Family witness*. Sökningen gav 36 träffar där alla abstrakt lästes
då de verkade svara mot litteraturstudiens syfte. Artiklar gällande människor lades till
som limit i sökningen, samt limit <10 år. Sju artiklar lästes i sin helhet då de svarade
mot litteraturstudiens syfte, medan de övriga 29 artiklarna inte svarade mot
litteraturstudiens syfte. Sju artiklar kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans
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(2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i sex artiklar till resultatet
då de uppnådde en tillräckligt hög grad av vetenskaplig kvalitet. Den sjunde artikeln
uppnådde inte tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall och exkluderades därför från resultatet. En fritextsökning gjordes
med sökorden (nurs* AND (attitudes OR perceptions OR opinions OR thoughts OR
experience OR beliefs OR feelings) AND family AND (CPR OR cardiopulmonary
resuscitation)), artiklar gällande människor lades till som limit i sökningen, samt limit
<10 år. Fritextsökningen gav 101 träffar. Alla titlar lästes men endast 10 abstrakt
eftersom resterande titlar inte svarade mot litteraturstudiens syfte. Sju artiklar, varav
fem dubbletter, verkade svara mot litteraturstudiens syfte. Två artiklar lästes i sin
helhet. Två artiklar kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i två nya artiklar till resultatet då
de uppnådde tillräckligt hög grad av vetenskaplig kvalitet. Se tabell 2, bilaga B.
Cinahl
Sökorden som användes var (MH ”Resuscitation, cardiopulmonary”) AND Nurs*
AND (MH ”Family”) AND (MH ”Perception”) OR Feeling* OR Experienc* OR
Thought* OR Opinion* OR (MH ”Attitude”) OR Belief* AND Family witness.
Sökningen gav 13 träffar där alla abstrakt lästes, då samtliga titlar verkade svara mot
litteraturstudiens syfte. Fem artiklar varav en dubblett svarade mot litteraturstudiens
syfte. Fyra artiklar kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i en ny artikel till resultatet då
den uppnådde en tillräckligt hög grad av vetenskaplig kvalitet. En fritextsökning
gjordes med sökorden nurs* AND attitudes OR perceptions OR opinions OR thoughts
OR experience OR beliefs OR feelings AND family AND CPR OR cardiopulmonary
resuscitation. Fritextsökning resulterade i 89 träffar där alla titlar lästes. Sex abstrakt
lästes, då de verkade svara mot litteraturstudiens syfte, varav sex var dubbletter. Inga
nya artiklar lästes i sin helhet då resterande titlar inte svarade mot litteraturstudiens
syfte. Sökningen resulterade inte i någon ny artikel. Se tabell 2, bilaga B.
PsycINFO
Sökorden som användes var ((MAINSUBJECT.EXACT("CPR") AND nurs* AND
family AND (MAINSUBJECT.EXACT("Perception") OR feeling* OR experienc*
OR thought* OR opinion* OR attitud* OR belief*) AND family witness*)).
Sökningen med gav 19 träffar där samtliga abstrakt lästes då de verkade svara mot
litteraturstudiens syfte. Tre artiklar var dubbletter. Inga nya artiklar lästes i sin helhet
då resterande abstrakt inte svarade mot litteraturstudiens syfte. Sökningen resulterade
inte i någon ny artikel. En fritextsökning gjordes med sökorden nurs* AND (attitudes
OR perceptions OR opinions OR thoughts OR experience OR beliefs OR feelings)
AND family AND (CPR OR cardiopulmonary resuscitation) samt limit <10 år.
Fritextsökningen resulterade i 44 träffar där alla titlar lästes. Tjugo abstrakt lästes då
övriga titlar inte svarade mot syftet. Fem artiklar var dubbletter. En artikel lästes i sin
helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.
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Kvalitetsgranskningen resulterade i en ny artikel till resultatet då den uppnådde en
tillräckligt hög grad av vetenskaplig kvalitet. Tre artiklar uppnådde inte tillräckligt
hög vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och
exkluderades därför från resultatet. Se tabell 2, bilaga B.
Medline
Sökorden som användes var (MH "Cardiopulmonary Resuscitation") AND nurs*
AND (MH "Family") AND (MH "Perception") OR feeling* OR experienc* OR
Thought* OR opinion* OR (MH "Attitude") OR belief* AND family witness*.
Sökningen med MeSH-terms gav 21 träffar där alla abstrakt lästes. Tre artiklar var
dubbletter. Inga nya artiklar lästes i sin helhet då resterande abstrakt inte svarade mot
litteraturstudiens syfte. I sökningen utföll ingen ny artikel till resultatet. En
fritextsökning gjordes med sökorden nurs* AND attitudes OR perceptions OR
opinions OR thoughts OR experience OR beliefs OR feelings AND family AND CPR
OR cardiopulmonary resuscitation. Fritextsökningen gav 112 träffar där alla titlar
lästes. Tjugotvå abstrakt lästes då resterade titlar inte verkade svara mot
litteraturstudiens syfte. Elva artiklar lästes i sin helhet då de svarade mot
litteraturstudiens syfte, varav åtta var dubbletter. Tre artiklar kvalitetsgranskades
enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen
resulterade i tre nya artiklar till resultatet då de uppnådde en tillräckligt hög grad av
vetenskaplig kvalitet. Se tabell 2, bilaga B.
Sekundär sökning

En sekundär sökning genomfördes då intressanta artiklar som rörde problemområdet
påträffades i andra artiklars referenslistor (Forsberg & Wengström, 2016). Den
sekundära sökningen gjordes i Medline på författaren Joanne E. Porter. Sökningen
gav 51 träffar där alla titlar lästes. Tre abstrakt lästes då de verkade svara mot
litteraturstudiens syfte. Övriga titlar verkade inte svara mot litteraturstudiens syfte. En
artikel lästes i sin helhet då resterande abstrakt inte svarade mot litteraturstudiens
syfte. En artikel kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i en ny artikel till resultatet då
den uppnådde en tillräckligt hög grad av vetenskaplig kvalitet. Se tabell 2, bilaga B.
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Databearbetning
Ett induktivt arbetssätt användes för att få fram data till analysen. Induktivt arbetssätt
innebär att analysen går från empiri till teori, det vill säga, från mindre delar till allt
större helheter (Forsberg & Wengström, 2016). De 14 artiklarna som motsvarade
syftet lästes genom flertalet gånger, av båda författarna till föreliggande
litteraturstudie och var för sig. Artikelöversikter gjordes på samtliga artiklar. Se tabell
3, bilaga C. Artiklarna diskuterades för att belysa och klargöra det mest relevanta
innehållet som motsvarade litteraturstudiens syfte. Artiklarna visade att
sjuksköterskor hade varierade erfarenheter, men trots detta framträdde flera likheter.
Sjuksköterskors erfarenheter kodades vilket betydde att resultaten delades in i
meningsbärande enheter och försågs med en kod. Liknade koder sammanfördes till
underkategorier och kategorier (tabell 4). De åtta underkategorierna namngavs till:
sjuksköterskors arbetslivserfarenheter, sjuksköterskans bedömning, störd av
närståendes närvaro, närståendes reaktioner, stödperson till närstående, riktlinjer för
minskad stress och oklarheter, delaktighet i vården och respekt för patienten.
Underkategorierna sammanfördes i sin tur till fyra kategorier: att känna ansvar, att
känna sig övervakad, att få avlastning och att skapa en relation.

10

Tabell 4: Datakategorisering
Meningsbärande enheter
Det råder inga signifikanta skillnader i var de
arbetar, exempelvis på akutmottagning eller
vårdavdelning.
Sjuksköterskors upplevelser är beroende av
arbetslivserfarenhet.
Kulturella skillnader hos sjuksköterskor
påverkade deras inställning till HLR.
Sjuksköterskor känner ett större ansvar för
närstående än läkare.
Sjuksköterskor upplever oro över ytterligare
stress.
Sjuksköterskor är överens om att närstående
inte bör bevittna traumatiska händelser.
Sjuksköterskor upplever en oro över att
eventuella misstag bevittnas.
Sjuksköterskor är oroliga över att närstående
tar upp för mycket plats i patientsalen.
Sjuksköterskor upplever att återupplivningen
kan pågå längre med närstående närvarande.
Sjuksköterskor upplever en oro över att bli
filmade under HLR.
Sjuksköterskor är rädd för att bli kritiserade av
närstående under HLR.
Sjuksköterskor och närstående är mer
medvetna om sina rättigheter.
Kommunikationen i arbetslaget anses bättre
då närstående närvarar.

Underkategorier

Kategorier

Sjuksköterskors
arbetslivserfarenhet
Att känna ansvar

Sjuksköterskans
bedömning

Störd av närståendes
närvaro
Att känna sig
övervakad

Sjuksköterskor upplever närstående med
mindre sjukvårdskunskap ofta är de som har
svårast att förstå händelseförloppet vid HLR.
Svårt att bedöma närståendes reaktioner.

Närståendes emotionella
reaktioner

Sjuksköterskor upplever att en utvald personal
kan förebygga förvirring och isolering hos
närstående.
En utvald personal till de närstående kan göra
så att sjuksköterskor kan fokusera på sitt
arbete.

Stödperson till
närstående

Sjuksköterskor saknar nedskrivna riktlinjer
angående att låta närstående bevittna HLR.
Nedskriva riktlinjer anses förebygga
tveksamheter och missförstånd, samt skydda
vid rättsliga sammanhang.

Riktlinjer för minskad
stress och oklarheter

Ett band skapas mellan sjuksköterskan och
närstående under traumatiska händelser såsom
HLR.
Samstämmighet och delaktighet i den egna
vården.
Närstående har möjlighet att ta beslut om
avslutad HLR.

Delaktighet i vården

Familjebevittnad HLR kan underlätta
acceptansen av döden samt sorgeprocessen.
Respekt för patienten upprätthålls med
närstående närvarande.

Respekt för patienten

Att få avlastning

Att skapa en relation
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Forskningsetiska överväganden
Medicinsk forskning följer etiska standarder, därmed främjas och garanteras respekt
för samtliga deltagare. De etiska riktlinjerna skall skydda individernas hälsa och värna
om deras rättigheter. Helsingforsdeklarationen menar att patientens intresse skall väga
tyngre än forskningens och samhällets behov (World Medical Association, 2013).
Belmontrapporten (1979) beskriver tre grundläggande etiska principer: respekt för
individens autonomi, skyldighet att göra gott och främjande av välbefinnande samt
rättvis behandling för alla individer. Den svenska lagen om etikprövning (SFS
2003:460) syftar till att skydda den enskilde individen och att visa respekt för det
mänskliga värdet vid forskning. De mänskliga rättigheterna skall beaktas vid
etikprövning, men samtidigt måste hänsyn tas till det intresse som finns för ny
kunskap som kan utvecklas genom olika forskningsbaserade studier. Det var av stor
vikt att genom hela litteraturstudiens process att försvara den betydelse författarna till
artiklarna velat få fram. Inga artiklars resultat hade på något sätt ändrats för att passa
in i resultatet i denna litteraturstudie. I en av de valda resultatartiklarna framgick det
att författarna följt etiska riktlinjer samt att de gjort etiska överväganden under hela
studiens process. I de resterande 13 resultatartiklarna tillkännagavs ett godkännande
från en etisk kommitté.

Resultat
Resultatet presenteras under fyra kategorier: att känna ansvar, att känna sig
övervakad, att få avlastning, att skapa en relation.
Att känna ansvar
Det fanns skillnader mellan sjuksköterskor och läkares erfarenheter angående att låta
närstående bevittna HLR. Sjuksköterskor hade ofta mer positiva erfarenheter jämfört
med läkare (Waldemar & Thylen, 2018). Sjuksköterskor kände ett ansvar över
närstående vid HLR, men trots detta var de oroliga över att utsätta sig själva och den
övriga vårdpersonalen för ytterligare stress i den redan stressfyllda återupplivningen
(Bashayreh, Saifan, Batiha, Timmons & Nairn, 2015). När språkbarriärer och
kulturella skillnader blev för stora uppstod ofta frågor, ångest och konflikter.
Sjuksköterskor kände sig maktlösa då de inte kunde se till närstående på ett värdigt
sätt (Waldemar & Thylen, 2018).
Forskning visade att sjuksköterskor ansåg att familjebevittnad HLR kunde ha både
fördelaktiga och ogynnsamma aspekter (Hassankhani, Zamanzadeh, Rahmani,
Haririan & Porter, 2017a). Sjuksköterskor med positiva erfarenheter av
närståendebevittnad HLR såg också mer positivt på närståendes närvaro. De
sjuksköterskor som tidigare haft negativa erfarenheter av att närstående bevittnat HLR
ansåg ofta att närstående inte borde bevittna HLR (Gutysz-Wojnicka et al., 2010).
Skillnader sågs också i sjuksköterskors inställning till HLR i relation till kön, kultur,
deras profession samt hur många hjärtstopp som sjuksköterskor erfor varje vecka
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(Sak-Dankosky, Andruszkiewicz, Sherwood & Kvist, 2015). Forskning visade inga
signifikanta skillnader i sjuksköterskors inställning till att låta närstående bevittna
HLR i förhållande till vilken enhet de arbetade på, exempelvis inom akutsjukvård
eller på vårdavdelning. Däremot sågs skillnader i förhållande till arbetslivserfarenhet,
vilken utbildning de hade och vilket land de kom från. I Sverige, Storbritannien och
Irland var det mer vanligt att närstående tilläts bevittna HLR. Sjuksköterskor i de här
länderna upplevde närståendes närvaro som en positiv erfarenhet. Skillnader kunde
ses i jämförelse med sjuksköterskor i Norge, där en mer negativ inställning till att låta
närstående bevittna HLR fanns (Axelsson et al., 2010). Oavsett var sjuksköterskor
arbetade var de överens om vid vilka moment under hjärt- och lungräddningen
närstående absolut inte borde bevittna. De bedömde oral intubation och öppen trakeal
intubation som traumatiska moment. Dessa traumatiska moment ansågs kunna orsaka
posttraumatiskt stressyndrom hos närstående. Tillfällen vid återupplivning där
närstående inte fick bevittna hjärt- och lungräddningen var då det fanns misstanke om
brott (Hassankhan et al., 2017a; Miller & Stiles, 2009).
Att känna sig övervakad
Flera sjuksköterskor var oroliga över att närstående skulle bevittna eventuella misstag
under återupplivningen, samt att deras närvaro kunde hindra dem från att tänka logiskt
(Bashayreh, et al., 2015; Hassankhani et al., 2017a). De var rädda att konflikter som
uppstått i teamet under pågående HLR kunde inge minskat förtroende för personalens
kompentens hos de närstående. Ett misslyckat återupplivningsförsök kunde generera
tankar hos närstående om ett annat räddningsteam hade lyckats kunnat rädda deras
anhöriga (Dwyer & Friel, 2016). Sjuksköterskor kände en oro över att närstående
upplevde dem som oerfarna då de exempelvis diskuterade fortsatta
behandlingsalternativ. Sjuksköterskor erfor att närstående med mindre kunskap
gällande sjukvård ofta var de personer som kunde störa sjuksköterskors arbete med
att ifrågasätta återupplivningsförsöket och den valda behandlingsmetoden (Bashayreh
et al., 2015; Hassankhani et al., 2017a). Alla människor reagerar olika vid en
stressfylld situation. Sjuksköterskor upplevde därför att det var svårt att avgöra om
närstående skulle få närvara vid pågående HLR, eftersom de inte i förväg visste hur
närstående skulle reagera (Hassankhani et al., 2017a; Sak-Dankosky,
Andreuszkiewicz, Sherwood & Kvist, 2017; Waldemar & Thylen, 2018). Det fanns
en oro gällande närståendes emotionella reaktioner. Sjuksköterskor beskrev att
närstående bröt ihop och fick panikångest när de bevittnade en pågående HLR hos
sina anhöriga. Sådana reaktioner kunde leda till både fysiska och psykiska ageranden.
Sjuksköterskor menade att detta kunde påverka och störa deras arbete, då de
tvingades ägna tid och kraft åt att ge stöd till den närstående istället för att rädda
patienten (Hassankhani et al., 2017a; Waldemar & Thylen, 2018).
Sjuksköterskor menade att okunskapen hos närstående gällande de pågående
sjukvårdsinsatserna som genomfördes, kunde leda till att närstående upplevde starka
känslor. De starka känslorna kunde generera psykisk ohälsa hos närstående (Sak-
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Dankosky et al., 2017). Sjuksköterskor var även oroliga över att deras arbete skulle
försvåras om närstående närvarade under pågående HLR, då det gav minskat
utrymme i det redan trånga återupplivningsområdet. Det var en anledning till varför
närstående inte blev inbjudna, särskilt om de var ett större antal, vilket var vanligt i
många kulturer och länder (Chapman, Bushby, Watkins & Combs, 2013). På liknande
sätt upplevde sjuksköterskor att närståendes närvaro kunde påverka återupplivningen
till att fortgå längre än vad som var värdigt, då patienten redan var avliden och inget
mer fanns att göra (Dwyer & Friel, 2016; Hassankhani, Zamanzade, Rhmani, Haririan
& Porter, 2017b; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran, 2010). Dock erfor
sjuksköterskor att närståendes närvaro vid ett misslyckat återupplivningsförsök
medförde att närstående fick känna ett värdigt avslut där de fick möjlighet att finnas
nära, trösta och ta farväl av deras anhöriga (Miller & Stiles, 2009).
Sjuksköterskor kände sig bekymrade över att bli filmade i sitt arbete då de flesta
närstående har mobilkameror (Waldemar & Thylen, 2018). Sjuksköterskor var rädda
för att denna typ av filmer eller dokumentation kunde användas rättsligt om något fel i
behandlingen begicks (Dwyer & Friel, 2016). Patienter, närstående och
sjuksköterskor har mer kunskap om familjens rättigheter angående HLR än tidigare.
Vissa sjuksköterskor upplevde detta som ett potentiellt problem, då närståendes
engagemang kunde försvåra arbetet. Ett annat problem som sjuksköterskor upplevde
var att personalen inte var vana vid kritik från närstående vid pågående HLR
(Axelsson et al., 2010; Wacht, Dopelt, Snir och Davidovitch, 2010). Dock visade
forskning att kommunikation mellan vårdpersonalen ansågs bli bättre av närståendes
närvaro, samt när personal från andra enheter så som stroke-team och
intensivvårdsteam varit med (Porter, Miller, Giannies & Coombs, 2017).
Att få avlastning
En specifik avsatt personal var önskvärd bland sjuksköterskor då det är lätt att förbise
närstående vid pågående HLR (Hassankhani et al., 2017b; Köberich et al., 2010).
Sjuksköterskor menade att deras roll vid HLR i första hand var att fokusera på
patienten innan de ägnade tid åt närstående. De upplevde även en okunskap gällande
kommunikationen med närstående under pågående HLR (Sak-Dankosky et al., 2017).
Med en specifikt avsatt personal, en stödperson, till närstående kunde missförstånd,
förvirring och utfrysning av närstående förebyggas när de hade någon att vända sig
till. Sjuksköterskor menade att närstående som blivit lämnade utan stöd från någon i
patientsalen under pågående HLR, ofta skapat sig felaktiga bilder av händelsen (SakDankosky et al., 2017; Porter et al., 2017). Med hjälp av en stödperson upplevde
sjuksköterskor att de kunde fokusera på patienten då de var medvetna om att
närstående blev omhändertagna (Porter et al., 2017). Stödpersonen borde finnas med
närstående under hela händelsen för att erbjuda en professionell länk mellan de
närstående och vårdpersonalen. Stödpersonen ska stödja närstående genom hela den
traumatiska händelsen. Sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning föredrog

14

att stödpersonen utsågs innan patienten anländer med ambulans till sjukhuset för att
kunna vara med från början (Chapman et al., 2013; Bashayreh et al., 2015).
Mindre än hälften av de sjuksköterskor som arbetade med hjärtsjukdomar i Sverige
hade erfarenheter av familjebevittnad HLR. Detta tycktes bero på att sjuksköterskor
saknade lokala riktlinjer som styrkte att närstående hade rätt att bevittna HLR
(Axelsson et al., 2010). Sjuksköterskor menade att det borde utvecklas nationella
riktlinjer avseende familjebevittnad HLR, för att de lättare ska kunna använda dessa
riktlinjer i praktiken (Axelsson et al., 2010; Köberich et al., 2010; Sak-Dankosky et
al., 2017). Riktlinjer var önskvärt hos sjuksköterskor för att de ska kunna ge ett bra
stöd till patienterna och deras närstående under HLR. Sjuksköterskor upplevde att
riktlinjerna borde skrivas både utifrån sjuksköterskors och närståendes behov (SakDankosky et al., 2015). Sjuksköterskor menade att välskrivna riktlinjer som noga
beskriver under vilka förhållanden under hjärt- och lungräddningen närstående kunde
och fick bevittna, skulle underlätta i den akuta situationen samt förenkla
kommunikationen med närstående (Sak-Dankosky et al., 2017). Med nedskrivna
riktlinjer avseende närståendes närvaro i patientsalen vid HLR kunde missförstånd
och tveksamheter minimeras (Porter et al., 2017). Hassankhani et al. (2017b) menade
att omfattande riktlinjer bör utformas, särskilt i Iran, för att förklara och styrka
anledningar till varför närstående skall låtas bevittna HLR. Dessa riktlinjer borde
skivas avseende till sjuksköterskors oro för bristen på rättsligt skydd.
Att skapa en relation
Vid en traumatisk händelse som ett hjärtstopp skapas en relation mellan närstående
och sjuksköterskan. Genom att dela denna typ av händelse kände sig sjuksköterskor
uppskattade i sitt arbete. Den mänskliga kontakten stärktes, vilket resulterade i
positiva erfarenheter för både närstående och sjuksköterskor (Miller & Stiles, 2009).
Om närstående befann sig i patientsalen vid HLR upplevde sjuksköterskor att
närstående lättare kunde acceptera att det inte fanns mer att göra. Sjuksköterskor erfor
att närstående upplevde en känsla av att allt som gick att göra hade gjorts för deras
anhöriga och att närstående lättare kunde acceptera dödens faktum vid en misslyckad
återupplivning (Chapman et al., 2013; Dwyer & Friel 2016; Hassankhani et al.,
2017a). Sjuksköterskor beskrev närståendes närvaro vid HLR som ett möjligt steg i
acceptansen av den anhöriges död samt att sorgeprocessen kunde underlättas i senare
skede (Miller & Stiles, 2009).
Sjuksköterskor upplevde positiva erfarenheter av närståendes närvaro då de kunnat
bidra med viktig information om patienten vid återupplivningen, exempelvis om
mediciner och allergier. Närvaro av närstående skapade även möjlighet för närstående
att ta beslut om att eventuellt avbryta den pågående återupplivningen (Miller & Stiles,
2009). Genom närståendes närvaro upprätthålls respekt för patienten som individ
vilket annars lätt glöms bort i ett akut omhändertagande där allt fokus ligger på att
rädda liv (Miller & Stiles, 2009; Sak-Dankosky et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde
närståendes närvaro vid HLR som en del av den personcentrerade vården, i
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samstämmighet med de växande samhällsförväntningarna gällande patientens
delaktighet i sin egen vård (Sak-Dankosky et al., 2015; Sak-Dankosky et al., 2017).

Diskussion
Metoddiskussion
Studien utfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats (Forsberg &
Wengström, 2016). Flertalet litteratursökningar genomfördes, först en inledande
osystematisk sökning för att få en större bild över ämnet och databaserna. Därefter
gjordes en systematisk sökning med ämnesord och fritextord i fyra databaser (Friberg,
2017). Då det framkom intressanta titlar i lästa referenslistor från den systematiska
sökningen gjordes även en sekundär sökning. Enligt Wallengren och Henriksson
(2012) ökar dessa steg datainsamlingsprocessens bekräftelsebarhet av
litteraturstudien.
De databaser som användes var PubMed, Cinahl, PsycINFO och Medline. Genom att
söka i flera databaser som belyser området omvårdnad ökar resultatets sensitivitet och
där med trovärdigheten. Valet av flera databaser höjer arbetets trovärdighet samt ökar
chansen att finna relevanta resultatartiklar. Sökningen i de olika databaserna
resulterade i flertalet dubbletter, vilket visade att de olika databaserna var väl
genomsökta och att sökorden var relevanta för litteratutstudiens syfte. Endast artiklar
som var peer reviewed och originalartiklar användes i litteraturstudien vilket stärker
trovärdigheten (Henricsson, 2017). Litteraturstudien belyser sjuksköterskors
erfarenheter, vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2017) troligtvis inte har
förändrats så mycket de senaste åren. Av den anledningen har artiklar med en ålder
upp till 10 år inkluderats i föreliggande litteraturstudie. Både artiklar med kvalitativoch kvantitativ metod motsvarade litteraturstudiens syfte och inkluderades till
resultatet, vilket stärker trovärdigheten (Wallengren & Henricsson, 2014). I denna
litteraturstudie kommer resultatartiklarna från länderna Sverige, Tyskland, Finland,
Polen, USA, Australien, Israel, Iran och Jordanien. Ländernas geografiska och
kulturella spridning kan ha påverkat överförbarheten (Mårtensson och Fridlund,
2017).
Samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska, vilket inte är modersmålet för
författarna till föreliggande litteraturstudie. Översättningen till svenska gjordes efter
befintliga kunskaper i det engelska språket, med en förhoppning om att inte
resultatartiklarnas innehåll misstolkats. Den svenska översättningen kan ha påverkat
pålitligheten negativt då det fanns risk för eventuella feltolkningar (Henricsson,
2017). Artiklarnas resultat har inte med avsikt anpassats för att passa in i resultatet till
litteraturstudien.
För att erhålla den senaste forskningen inom ämnesområdet omvårdnad har data
samlats in från fyra olika databaser, som alla berör ämnet omvårdnad vilket var
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relevant för litteraturstudiens syfte (Östlund, 2017). Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall användes för att kvalitetsgranska resultatartiklarna. Artiklarna
kvalitetsgranskades av båda författarna till föreliggande litteraturstudie, först var för
sig, och sedan i par för att jämföra granskningarna, vilket stärker tillförlitligheten
(Henricsson, 2014). Nio artiklar bedömdes vara av grad I och fem artiklar bedömdes
vara av grad II. Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall är subjektiv, vilket kan
medföra att granskningen blir vilseledande och därmed påverka trovärdigheten i
denna litteraturstudie. Då resultatartiklarna innehöll både kvalitativ- respektive
kvantitativ metod. De kvalitativa artiklarna granskades avseende trovärdighet,
pålitlighet, överförbarhet och tillförlitlighet. De kvantitativa artiklarna granskades
avseende validitet, reliabilitet och överförbarhet. Det kan påverka litteraturstudiens
resultat att många av de publicerade artiklarna var kvantitativa. Tre artiklar var av
kvantitativ metod, tre med mixad metod, där den kvalitativa delen användes i
resultatet. Resterande åtta artiklar varav kvalitativ metod. De validerade instrumenten
som använts för datainsamling var antingen formulär eller enkäter med förutbestämda
svarsalternativ, vilket inte gav deltagarna chans att beskriva erfarenheter utöver de
svarsalternativ som fanns (Mårtensson & Fridlund, 2017).
Inledningsvis i föreliggande litteraturstudie förkom en viss förförståelse (Henricsson,
2017) inom ämnet, då tidigare erfarenheter inom vård och omsorgsarbete fanns.
Litteraturstudiens trovärdighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet har stärkts av att
kurskamrater och handledare kontinuerligt läst texten och lämnat respons, samt
försäkrat att analysen är grundad i data och inte på förförståelse (Henricson, 2014).
Databearbetningen menades att utformas på bästa sätt i relation till
litteraturturstudiens syfte, om databearbetningen utformats på annorlunda sätt hade de
sannolikt visat liknande resultat.
Resultatdiskussion
Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor känner ett ansvar över att ta hand
om närstående i det akuta omhändertagandet av patienten trots att de utsätts för
ytterligare stress (Bashayreh et al., 2015). Sjuksköterskor menar att stressen beror på
att de känner sig osäkra i utövandet av HLR (Dwyer & Friel, 2016). Utökad
utbildning i HLR skulle resultera i att sjuksköterskor upplever sig mer säkra i det
akuta omhändertagandet. Utbildningar kan bidra till att sjuksköterskor vågar bjuda in
närstående till att bevittna HLR (Edwards, Despotopulos & Carroll, 2013). Genom att
hela tiden söka och upprätthålla befintlig kunskap följer sjuksköterskor de krav som
ställs i enlighet med ICN:s etiska kod som menar att varje sjuksköterska har ett
personligt ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens (International Council of
Nurses, 2012). Känslan av ansvar grundas i strävan över att vara mottaglig för
närstående, eftersom de kan delge relevant informatio n om patienten men också
tillfällen då närstående önskar att få närvara i den anhörigas sista tid (Twibell, Siela,
Riwitis, Neal & Waters, 2017). Aktuell forskning visar att närstående som bevittnat
pågående HLR ansåg sig själva ha varit en del av återupplivningsprocessen, då de
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kunnat bidra med medicinsk information om deras anhöriga. Detta kan förankras i det
vårdvetenskapliga begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Närstående fick då
möjlighet att finnas nära deras anhöriga och kände sig behövda, de kunde på så sätt
känna en lättnad över att fått närvara (De Stefano et al., 2016). Forskning visar att
sjuksköterskor uttrycker en oro över att närståendes psykiska hälsa kan påverkas
negativt av att bevittna en traumatisk händelse som HLR. Läkare menar att närvaron
kan hjälpa närstående lättare hantera sorgen samtidigt som läkare är oroliga för att
närstående kan påverka återupplivningen negativt. Forskning betonar således tydliga
skillnader mellan sjuksköterskor och läkares åsikter avseende varför närstående bör få
bevittna HLR. Skillnaden förklaras med att många sjuksköterskor ser patienten som
en människa och helhet, vilket skiljer sig från många läkares medicinska syn på
patienten (Twibell, Siela, Riwitis, Neal & Waters, 2017).
Litteraturstudiens resultat visar att kulturella aspekter spelar in i sjuksköterskors
erfarenheter av familjebevittnad HLR (Axelsson et al., 2010). Känsla av maktlöshet är
vanligt hos sjuksköterskor då gapet mellan olika kulturer blir för stort, men även då
språket utgör barriärer mellan dem och närstående (Waldemar & Thylen, 2018).
Forskning visar att sjuksköterskor från östländer har generellt en mer negativ
inställning att låta närstående bevittna HLR. Detta grundar sig inte bara i okunskap
utan även i religion (Güneş & Zaybak, 2009). Forskning betonar att inom den
Islamska kulturen finns det starka band mellan familjemedlemmarna där närstående
förväntas vara hos den anhöriga. Detta starka engagemang kan göra närstående
benägna att visa starka känslor gentemot den anhöriga under återupplivning. Sådana
känslor kan medföra att sjuksköterskor som arbetar i dessa kulturer känner sig hotade
utav oförutsägbara händelser under återupplivningen (Al-Mutair, Plummer &
Copnell, 2012). Sjuksköterskor förväntas vara professionellt kompetenta och kunna
arbeta effektivt oavsett vilka kulturer de möter i sitt arbete. Hänsyn måste tas till
individuella värderingar som ligger till grund för varje individs beslutsfattande.
Vidare beskriver de att en god kommunikation mellan sjuksköterskor och närstående
är en förutsättning för att tillgodose alla inblandades åsikter och behov (McCance &
McCormack, 2013). På liknande sätt beskriver ICN:s etiska kod att omvårdnad skall
ges respektfullt till varje patient och närstående oberoende av kultur, hudfärg, tro eller
etnisk bakgrund. Vidare beskriver de att sjuksköterskor skall tillhandahålla ett
professionellt förhållningssätt avseende att delge information på ett kulturellt anpassat
sätt till både närstående och patienter. Sjuksköterskor skall i sin omvårdnad främja en
miljö där kultur, trosuppfattning, traditioner och mänskliga rättigheter respekteras
(International Council of Nurses, 2012).
Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor önskar att det finns en stödperson
vars uppgift är att se till närstående under HLR. Stödpersonen kan vara sjuksköterska,
undersköterska/skötare eller kurator. Stödpersonens arbete medför att sjuksköterskor
kan lägga allt fokus på att rädda patienten (Köberich et al., 2010; Hassankhani et al.,
2017b). Sjuksköterskor är överens om det rådande behov som finns av att kunna
avsätta en personal till närstående under återupplivningen (Fulbrook et al., 2007).
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Vidare uttrycker närstående en önskan över att vara mer engagerade och involverade i
patientvården. De beskriver en vilja av att bli bättre bemötta under HLR, och att bli
behandlade med respekt. Genom att behandla dem med respekt ökar förståelsen hos
sjukvårdpersonalen för närstående vid traumatiska händelser (Sak-Dankosky,
Andruszkiewicz, Sherwood, Kvist, 2018). Sjuksköterskor och läkare upplever att det
är svårt att leva upp till de krav och förväntningar som ställs angående
familjecentrerad vård. Vidare beskriver de att stressig arbetsmiljö och personalbrist
gör det svårt att implementera familjebevittnad HLR i sjukvården, eftersom det inte
finns någon personal över att tilldela uppgiften som stödperson (Lederman, Garasic &
Piperberg, 2014).
Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor erfar en önskan om nedskrivna
riktlinjer avseende familjebevittnad HLR. Sådana riktlinjer skulle hjälpa
sjuksköterskor att lättare tillämpa familjebevittnad HLR i verksamheten (Axelsson et
al., 2010; Sak-Dankosky, et al., 2017; Köberich et al., 2010). Sjuksköterskor menar
att riktlinjerna borde innehålla direktiv avseende exempelvis vilka närstående som är
tillåtna att närvara i patientsalen, minimumålder på närstående och hur många
närstående som är rimligt att tillåta i patientsalen (Twibell et al., 2017). Forskning
visar att nedskrivna riktlinjer och protokoll skulle kunna förändra sjuksköterskors
negativa inställning avseende familjebevittnad HLR i östländerna (Güneş & Zaybak,
2009).
Sjuksköterskor är oroliga över närståendes emotionella reaktioner under
återupplivningen, eftersom de kan leda till både fysiska och psykiska utåtageranden
(Hassankhani et al., 2017a; Waldemar & Thylen, 2018). Flera studier styrker
sjuksköterskors oro över att närstående som saknar sjukvårdskunskaper, är de som har
störst risk att bli utåtagerande mot sjuksköterskor under HLR (Badir & Sepit, 2007;
Bashayreh et al., 2015; Hassankhani et al., 2017a). Sjuksköterskor upplever inte bara
en oro gällande närståendes utåtageranden. Det beskrivs även en oro över att
närståendes närvaro kan påverka hjärt- och lungräddningen till att fortgå längre än
vad som anses värdigt (Dwyer & Friel, 2016; Köberich, Kaltwasser, Rothaug &
Albarran, 2010; Hassankhani, Zamanzade, Rhmani, Haririan & Porter, 2017b).
Forskning menar att den förlängda hjärt- och lungräddningen kan förankras i
vårdpersonalens försök till att hjälpa närstående att anpassa sig till återupplivningen
och för att miniminera ångest. Tillfällen då hjärt- och lungräddningen kan förväntas
bli förlängd är vid händelser när patienter inkommer till sjukhuset med ambulans utan
något livstecken. Närstående har då hunnit före ambulansen till sjukhuset och står och
väntar på sin anhöriga på akuten (Javidan & Dastmalchian, 2003).
Litteraturstudiens resultat visar att respekten för patienten lättare upprätthålls under
hjärt- och lungräddningen om närstående tillåts närvara (Miller & Stiles, 2009; SakDankosky et al., 2017). Sammantaget erfar sjuksköterskor att närståendes närvaro vid
HLR är en del av den personcentrade omvårdnaden (Sak-Dankosky et al., 2015; SakDankosky et al., 2017). Genom den personcentrerande omvårdnaden etableras en
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kontakt med patienten och deras närstående vilket hjälper sjuksköterskor att gå från
vad (patienten), till vem (personen). Vidare beskrivs det att denna kontakt bygger på
mellanmänskliga och etiska färdigheter samt på personliga kunskaper hos
sjuksköterskan. En god personcentrerad omvårdnad har en blandning av medicinska
och mellanmänskliga aspekter (Forsberg, 2016). Detta bekräftas i Katie Erikssons
omvårdnadsteori som beskriver vårdandet i termer som tro, hopp och kärlek samt att
vårdandet bör innehålla former av ansa, leka och lära för att skapa förtroende mellan
patient, närstående och vårdare. Omvårdnadsbehovet bestäms i mötet mellan patient,
närstående och vårdare då varje enskild människas behov är unika (Eriksson, 1995;
Eriksson, 1988).

Konklusion och implikation
Sjuksköterskor känner ansvar över bemötandet av närstående under pågående HLR.
Dock visar litteraturstudiens resultat att de kände sig osäkra i kontakten med
närstående till följd av stressig arbetsmiljö, personalbrist, otillräckliga kunskaper och
trånga utrymmen i patientsalen. Kulturella aspekter och religioners påverkan är även
andra orsaker som spelar in i sammanhanget. Trots att studier visar positiva effekter
hos närståendes psykiska välmående är det ändå inte självklart att som sjuksköterska
låta närstående bevittna HLR. Sjuksköterskor upplever att de känner sig övervakade
av närstående och är oroliga att eventuella fel och brister bevittnas. Genom avlastning
med hjälp av en stödperson, menar sjuksköterskor att missförstånd och isolering av
närstående kan förhindras. Sjuksköterskor saknar även väletablerade riktlinjer
avseende familjebevittnad HLR, och menar att sådana riktlinjer skulle underlätta
deras arbete. Sjuksköterskorna upplever, trots önskan om att alltid tillhandahålla ett
personcentrerat arbetssätt, att det finns många orsaker som gör det svårt att förankra
familjebevittnad HLR i det dagliga arbetet.
Resultatet skulle kunna ge legitimerade sjuksköterskor stöd i sin yrkesprofession, då
flera sjuksköterskor någon gång kommer möta närstående vid pågående HLR. Det
behövs mer forskning inom området för att utveckla både nationella och lokala
riktlinjer avseende familjebevittnad HLR. Riktlinjerna kan hjälpa sjuksköterskor att
lättare implementera familjebevittnad HLR i verksamheten. Ytterligare svenska
studier är av intresse, då en förbättring av sjuksköterskors bemötande av närstående
vid HLR är av betydelse. Svenska studiers resultat skulle lättare kunna tillämpas på
svenska sjukhus.
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Tabell 1: Sökordsöversikt

Sökord

Cinahl

PubMed

PsycINFO

Medline

Nurs* (Fritext)

Nurs* (Fritext)

Nurs* (Fritext)

Nurs* (Fritext)

Experienc* (Fritext)

Experienc* (Fritext)

Experienc* (Fritext)

Experienc*
(Fritext)

CPR (Fritext)

CPR (Fritext)

CPR (Fritext)

CPR (Fritext)

Familjebevittna
d

Family witness*
(Fritext)

Family witness*
(Fritext)

Family witness*
(Fritext)

Family witness*
(Fritext)

Inställning

Attitude* (MH)
(Fritext)

Attitude* [Mesh]
(Fritext)

Attitude* (mjsub)
(Fritext)

Attitude* [Mesh]
(Fritext)

Hjärt- och
lungräddning

Cardiopulmonary
resuscitation (MH)
(Fritext)

Cardiopulmonary
resuscitation
[Mesh](Fitext)

Cardiopulmonary
resuscitation (mjsub)
(Fritext)

Cardiopulmonary
resuscitation
[Mesh] (Fritext)

Familj

Family (MH)
(Fritext)

Family [Mesh]
(Fritext)

Family (mjsub)
(Fritext)

[Mesh](Fritext)

Uppfattning

Perception* (MH)
(Fritext)

Perception* [Mesh]

(Fritext)

Perception* (mjsub)
(Fritext)

Perception*
[Mesh] (Fritext)

Opinion* (Fritext)

Opinion* (Fritext)

Opinion* (Fritext)

Opinion* (Fritext)

Thought* (Fritext)

Thought* (Fritext)

Thought* (Fritext)

Thought* (Fritext)

Feeling* (Fritext

Feeling* (Fritext)

Feeling* (Fritext)

Feeling* (Fritext)

Belief* (Fritext)

Belief* (Fritext)

Belief* (Fritext)

Belief* (Fritext)

Sjukskötersk*
Erfarenhet*
HLR

Åsikt
Tanke
Känsla

Övertygelse

(*) = Trunkering
(MH) = Exact Subject Headings
(mjsub) = Major Subject
[Mesh] = Medical Subject Headings

Family
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Tabell 2: Sökhistorik

Antal
träffar

Lästa
abstr
-akt

Granska de artiklar

Resultat
artiklar

36

36

7

6

13

13

5

1(1)*

19

19

0

0(3)*

21

21

0

0(4)*

101

10

2

2(5)*

Medline

nurs* AND attitudes OR perceptions OR opinions
OR thoughts OR experience OR beliefs OR
feelings AND family AND CPR OR
cardiopulmonary resuscitation

112

22

3

3(8)*

PsycINFO

nurs* AND (attitudes OR perceptions OR opinions
OR thoughts OR experience OR beliefs OR
feelings) AND family AND (CPR OR
cardiopulmonary resuscitation)
Limit: 10 år.

44

20

1

1(5)*

18-11-05

Cinahl

nurs* AND attitudes OR perceptions OR opinions
OR thoughts OR experience OR beliefs OR
feelings AND family AND CPR OR
cardiopulmonary resuscitation

89

0

0

0(6)*

18-11-05

Sekundär
sökning

Joanne E. Porter

15

3

1

1

Datum

18-11-05

PubMed

18-11-05

Cinahl

18-11-05

PsycINFO

18-11-05

Medline

18-11-05

PubMed

18-11-05

18-11-05

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

Databas

”Cardiopulmonary resuscitation” [MeSH Terms]
AND Nurs* AND ”Family” [MeSH Terms] AND
”Perception” [MeSH Terms] OR Feeling* OR
Experienc* OR Thought* OR Opinion* OR
”Attitude” [MeSH Terms] OR Belief* AND Family
witness*
Limits: 10 år, artiklar gällande människor.
(MH ”Rescuscitation, Cardiopulmonary”) AND
Nurs* AND (MH ”Family”) AND (MH
”Perception”) OR Feeling* OR Experienc* OR
Thought* OR Opinion* OR (MH ”Attitude”) OR
Belief* AND Family witness*
((MAINSUBJECT.EXACT("CPR") AND nurs*
AND family AND
(MAINSUBJECT.EXA CT("Perception") OR
feeling* OR experienc* OR thought* OR opinion*
OR attitud* OR belief*) AND family witness*))
(MH "Cardiopulmonary Resuscitation") AND
nurs* AND (MH "Family") AND (MH
"Perception") OR feeling* OR experienc* OR
Thought* OR opinion* OR (MH "Attitude") OR
belief* AND family witness*
(nurs* AND (attitudes OR perceptions OR opinions
OR thoughts OR experience OR beliefs OR
feelings) AND family AND (CPR OR
cardiopulmonary resuscitation))
Limit: 10 år, artiklar gällande människor.

( )* Dubbletter av resultatartiklar
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Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Axelsson, Å., Fridlund, B., Moons, P., Mårtensson, J., Scholte op Reimer, W., Smith, K.,
Strömberg, A., … Norekvål, T. (2010). European cardiovascular nurses’ experiences of and
attitudes towards having family members present in the resuscitation roo m. European Journal of
Cardiovascular Nursing, 9, 15-23. doi:10.1016/j.ejcnurse.2009.10.001

Land
Databas

Sverige
PubMed

Syfte

Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter och inställningar till närvaron av
familjemedlemmar under återupplivning hos vuxna patienter.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

820 vårdpersonal

Datainsamling

Frågeformulär som delades ut under nationella och internationella konferenser.

Dataanalys

Beskrivande statistik användes för att få fram dataanalysen.

Bortfall

49%

Slutsats

•
•
•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Det råder inga signifikanta skillnader i sjuksköterskors inställning beroende av var de
arbetar.
Det sågs skillnader i förhållande till arbetserfarenhet och vilket land som sjuksköterskor
kom ifrån.
Sjuksköterskor är medvetna om patienternas rättigheter gällande att ha sina närstående
närvarande.
Sjuksköterskor som arbetar i Sverige med hjärtsjukdomar har lite erfarenheter av
familjebevittnad HLR.
Svenska sjuksköterskor önskar riktlinjer som styrker familjens rätt till bevittna HLR, för
att underlätta i akuta situationer.

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.
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Artikel 2
Referens

Bashayreh, I., Saifan, A., Batiha, A-M., Timmons, S. & Nairn, S. (2015). Healt professionals’
perceptions regarding family witnessed resuscitation in adult critical care settings. Journal of
Clinical Nursing, 24, 2611-2619. doi:10.1111/jocn.1287512875

Land
Databas

Jordanien
PubMed

Syfte

Syftet var att utforska hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattningar av familjebevittnad
återupplivning i jordanska vårdinrättningar för vuxna patienter.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Tematisk design

Urval

29 stycken hälso- och sjukvårdspersonal i åldrarna 25-55 år.

Datainsamling

Halvstrukturerade intervjuer på 40-60 minuter. Varje intervju spelades in.

Dataanalys

Tematisk analys användes för dataanalysen. Intervjuerna transkriberades utav en av författarna i
studien. De andra författarna hjälpte till att läsa transkriptionerna och gjorde anteckningar om vad
som sades i intervjuerna. Detta genererade i koder som blev till teman och kategorier.

Bortfall

0,07%

Slutsats

•
•
•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Sjuksköterskor känner ett ansvar inför att ta hand om närstående, dock är de rädda att
utsätta sig själva för ytterligare stress.
Oro finns över att närstående skall bevittna eventuella misstag och att sjuksköterskor
skall hindras från att tänka logiskt.
Sjuksköterskor känner en oro över att familjen skall upplesom icke kompetenta.
Närstående med mindre sjukvårdskunskap ansågs vara de som oftare störde arbetet vid
HLR.
En stödperson ansågs vara av stor vikt.

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 3
Referens

Chapman, R., Bushby, A., Watkins, R. & Combs, S. (2014). Australia emergency department
health professionals’ reasons to invite or not invite family witnessed resuscitation: a qualitative
perspective. International Emergency Nursing, 22, 18-24. doi:10.1016/j.ienj.2013.03.008

Land
Databas

Australien
PubMed

Syfte

Syftet var att belysa varför vårdpersonalen bjuder in eller inte bjuder in till familjebevittnad HLR.

Metod:
Design

Kvalitativ metod (Mixad metod)
Deskriptiv design

Urval

221 läkare och sjuksköterskor

Datainsamling

Frågeformulär i form av öppna frågor.

Dataanalys

Datan transkriberades analyserades enligt standarder för kvalitativa dataanalyser vilket genererade
i teman och kategorier.

Bortfall

48%

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

•
•
•

Sjuksköterskor är oroliga för att närståendes närvaro ger minskar utrymme i patientsalen.
En stödperson ansågs vara av stor vikt.
Sjuksköterskor erfar att närstående lättare kan acceptera döden om det för lov att bevittna
HLR, och att de upplever en känsla av att allt som går att göra har gjorts.

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.
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Artikel 4
Referens

Dwyer, T. & Friel, D. (2016). Inviting family to be present during cardiopulmonary resuscitation:
impact of education. Nurse Education in Practice, 16, 274-279. doi:10.1016/j.nepr.2015.10.005

Land
Databas

Australien
PubMed

Syfte

Syftet var att belysa betydelsen av effekten av utbildning gällande vårdpersonalens inställning till
att låta familjen närvara vid nästkommande hjärtstopp.

Metod:
Design

Kvalitativ metod (Mixad metod)
Induktiv innehållsanalys

Urval

29 stycken hälso- och sjukvårdspersonal

Datainsamling

Frågeformulär i form av förtest, utbildning och posttest

Dataanalys

Kvalitativ data analyserades med hjälp av en induktiv innehållsanalys. Deltagarnas svar lästes
flera gånger vilket genererade i idéer och koder.

Bortfall

38%

Slutsats

•
•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Sjuksköterskor är rädda att konflikter som uppstår i arbetslaget för närstående att tvivla
på vårdteamets kompetens.
Sjuksköterskor upplever att närståendes närvaro kan påverka återupplivningen till att
pågå längre.
Sjuksköterskor är rädda att videofilmer och dokumentation används rättsligt.
Sjuksköterskor erfar att närstående lättare kan acceptera döden om det för lov att bevittna
HLR, och att de upplever en känsla av att allt som går att göra har gjorts.

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.
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Artikel 5
Referens

Gutysz-Wojnicka, A., Ozga, D., Dyk, D., Medryzycka-Dabrowska, W., Wojtaszek, M. &
Albarran, J. (2010). Family presence dirung resuscitation – the experiences and views of Polish
nurses. Intensive and Critical Care Nursing, 46, 44-50. doi:10.1016/j.iccn.2018.02.002

Land
Databas

Polen
Cinahl

Syfte

Att belysa polska sjuksköterskors erfarenheter och tankar kring familjebevittnad HLR.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsundersökning

Urval

480 anestesi och intensivvårdssjuksköterskor

Datainsamling

Frågeformulär

Dataanalys

Beskrivande analys med användning av median och kvartiler användes för att analysera datan
samt att en signifikantprövning användes.

Bortfall

50%

Slutsats

•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Sjuksköterskor med tidigare positiva erfarenheter av familjebevittnad HLR var mer
positiva till att låta närstående bevittna HLR.
Sjuksköterskor med tidigare negativa erfarenheter av familjebevittnad HLR var mer
negativa till att låta närstående bevittna HLR.

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.
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Artikel 6
Referens

Hassankhani, H., Zamanzadeh, V., Rahmani, A., Haririan, H. & Porter, J. (2017a). Journal of
Nursing Scholarship, 49, 127-134. doi:10.1111/jnu.12273

Land
Databas

Iran
PubMed

Syfte

Syftet var att belysa betydelsen av återupplivningsteamets erfarenheter avseende familjebevittnad
HLR i Iran och dess kulturella påverkan.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk design

Urval

21. Sjuksköterskor (12) och läkare (9)

Datainsamling

Halvstrukturerade intervjuer spelades in.

Dataanalys

Intervjuerna transkriberades som lästes flera gånger av två av författarna. Påstående och uttryck
som var relaterade till fenomenet samlades in under olika teman.

Bortfall

Inget bortfall dokumenterat

Slutsats

•
•
•
•
•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Sjuksköterskor ansåg att familjebevittnad HLR kan ha både positiva och negativa
aspekter.
Sjuksköterskor anser att närstående inte bör bevittna traumatiska moment.
När det rör sig om brottsmisstanke får närstående ej närvara vid HLR.
Oro finns över att närstående skall bevittna eventuella misstag och att sjuksköterskor
skall hindras från att tänka logiskt.
Närstående med mindre sjukvårdskunskap ansågs vara de som oftare störde arbetet vid
HLR.
Sjuksköterskor upplever att det är svårt att avgöra om närstående bör bevittna eller inte,
då det är svårt att bedöma hur den närstående kommer att reagera emotionellt.
Sjuksköterskor erfar att närstående lättare kan acceptera döden om det för lov att bevittna
HLR, och att de upplever en känsla av att allt som går att göra har gjorts.

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 7
Referens

Hassankhani, H., Zamanzade, V., Rhmani, A., Haririan, H. & Porter, J. (2017b). Family support
liaison in the witnessed resusciataion: A phenomenology study. International Journal of Nursing
Studies, 74, 95-100. doi:10.1016/jijnurstu.2017.06.005

Land
Databas

Iran
PubMed

Syfte

Syftet var att utforska räddningsteamets upplevda erfarenheter av familjebevittnad HLR.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Hermeneutisk fenomenologisk design

Urval

20 sjuksköterskor och läkare

Datainsamling

Semistrukturerad, öppna frågor ställdes till deltagarna.

Dataanalys

Datan analyserades med hjälp av hermeneutisk design som innebär att den tolkades och
analyserades av författarna.

Bortfall

Inget bortfall dokumenterat

Slutsats

•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Sjuksköterskor upplever att de närståendes närvaro kan påverka återupplivningen till att
pågå längre.
Sjuksköterskor önskar en specifik avsatt personal för de närstående.
Sjuksköterskor i Iran upplever ett behov av rättsligt skydd i form av riktlinjer som också
ska styrka familjen rätt till att bevittna HLR.

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 8
Referens

Köberish, S., Kaltwasser, A., Rothaug, O. & Albarran, J. (2010). Family witnessed resuscitation –
experience and attitudes of German intensive care nurses . Nursing in Critical Care, 15, 241-250.
doi:10.1111/ j.1478-5253.2010.00405.x

Land
Databas

Tyskland
PubMed

Syfte

Syftet var att utforska tyska intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och attityder angående
familjebevittnad återupplivning.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Innehållsanalys

Urval

394 sjuksköterskor

Datainsamling

Frågeformulär med svarsalternativ 1 (stämmer inte alls ) till 5 (stämmer helt).

Dataanalys

Beskrivande analys användes för att få fram dataanalysen.

Bortfall

58%

Slutsats

Vetenskaplig
Kvalitet

•
•

Sjuksköterskor önskar en specifik avsatt personal för de närstående.
Sjuksköterskor upplever att de närståendes närvaro kan påverka återupplivningen till att
pågå längre.

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 9
Referens

Miller, J. & Stiles, A. (2009). Family Presence During Resuscitation and Invasive Procedures: The
Nurse Experience. Qualitative Health Research, 19, 1431-1442. doi:10.1077/1049732309348365

Land
Databas

USA
PsycINFO

Syfte

Syftet med denna fenomenologiska studie var att utforska sjuksköterskornas erfarenheter av
familjebevittnad HLR eller av akuta åtgärder.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk design

Urval

17 sjuksköterskor i åldrarna 38 till 57 år.

Datainsamling

Halvstrukturerade intervjuer på 30-60 minuter.

Dataanalys

De inspelade intervjuerna transkriberades flera gånger. Författarna antecknade under tiden då de
lyssnade på intervjuerna. Tillslut jämförde författarna sina anteckningar och koder. Detta
resulterade i fyra teman, nio större kategorier och i nio mindre kategorier.

Bortfall

12%

Slutsats

•
•
•
•
•
•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Sjuksköterskor anser att de närstående inte bör bevittna traumatiska moment.
Sjuksköterskor känner sig uppskattade i sitt arbete vid HLR, då en relations skapas
mellan familjen och sjuksköterskan.
När den mänskliga kontakten stärkts resulterar det i positiva erfarenheter hos både
sjuksköterskor och de närstående.
Sjuksköterskor upplever att de närstående lättare kan acceptera familjemed lemmens död
samt att sorgeprocessen underlättas hos de närstående.
Närvaron av de närstående gav dem möjlighet att ta farväl efter ett misslyckat
återupplivningsförsök.
Sjuksköterskor upplever att familjens närvaro medför att respekten upprätthålls inför
patienten i ett akut omhändertagande.
Sjuksköterskor upplever att de närståendes närvaro kan bidra med viktig information om
patienten.
Sjuksköterskor ansåg att närvaron av de närstående gav möjlighet för de närstående att
avbryta pågående HLR.

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 10
Referens

Porter, J., Miller, N., Giannies, A. & Coombs, N. (2017). Family presence during resuscitation
(FPDR): observational case studies of emergency personnel in Victoria, Australia. International
Emergency Nursing, 33, 37-42. doi:10.1016/j.ien j.2016.12.002

Land
Databas

Australien
Medline

Syfte

Syftet var att observera akutvårdspersonal under HLR för att fastställa i vilken utsträckning
familjen tillfrågades att delta under återupplivningen.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Tematisk design

Urval

17 återupplivningsförsök

Datainsamling

Återupplivningsförsöken filmades och huvudförfattaren närvarade under HLR för att observera
händelsen.

Dataanalys

Filmerna observerades i efterhand samt att huvudförfattaren observerade återupplivningen. Data
från den skrivna datainsamlingen transkriberades och analyserades av författarna.

Bortfall

0

Slutsats

•
•
•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Kommunikationer mellan vårdpersonalen ansågs vara bättre när familjen närvarade.
Sjuksköterskor ansåg att de lättare kunde fokusera på patienten då en stödperson fanns
för de närstående.
Sjuksköterskor upplever att de närstående som blivit lämnade själva under pågående
HLR skapar felaktiga tankar om händelsen.
En stödperson till de närstående kan förebygga missförstånd, förvirring och isolering.
Nedskriva riktlinjer kan minimera missförstånd hos de närstående.

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 11
Referens

Sak-Dankosky, N., Andruszkeiewicz, P., R. Sherwood, P. & Kvist, T. (2015). Factors associated
with experiences and attitudes of healthcare professionals towards family-witnessed resuscitation:
a cross-sectional study. Journal of Advanced Nursing, 71, 2595-2608. doi:10.1111/ jan.12736

Land
Databas

Finland
PubMed

Syfte

Syftet var att beskriva och tillhandhålla en första grund för att förstå vårdpersonalens synpunkter
och perspektiv på genomförandet av sjukhusvård för familjer och vuxna i två europeiska länder.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

390 polska och finska akut- eller intensivvårdssjuksköterskor/läkare

Datainsamling

Frågeformulär som samlades in juli till december 2013

Dataanalys

Beskrivande statistik som frekvenser, medel och standardavvikelser användes för att beskriva
deltagarnas erfarenheter. En individuell regressionsanalys användes för att förklara sambandet
mellan socio-demokratiska aspekter och deras erfarenheter.

Bortfall

Inget bortfall dokumenterat

Slutsats

•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Det råder skillnader i sjuksköterskors upplevelser beroende av kön, kultur, profes sion
samt hur många hjärtstopp de upplever varje vecka.
Sjuksköterskor önskar riktlinjer för att kunna ge de närstående ett bra stöd.
Sjuksköterskor upplevde de närståendes närvaro som en viktig del i den personcentrerade
vården.

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 12
Referens

Sak-Dankosky, N., Andruszkiewicz, P., Sherwood, P. & Kvist, T. (2017). Health care
professionals’ concerns regarding in-hospital family-witnessed cardiopulmonary resuscitation
implementation into clinical practice. Nursing in Critical Care, 23, 134-140.
doi:10.1111/nicc.12294

Land
Databas

Finland
Medline

Syfte

Syftet var att beskriva sjukvårdspersonals tankar och perspektiv angående familjebevittnad HLR i
Finland och Polen eftersom de är länder där familjebevittnad HLR inte är vanligt.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Induktiv tematisk analys

Urval

390 sjuksköterskor och läkare

Datainsamling

Frågeformulär med öppna frågor användes.

Dataanalys

Beskrivande analys användes för att få fram dataanalysen.

Bortfall

57%

Slutsats

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Sjuksköterskor upplevde att de närståendes okunskap av sjukvård kan leda till psykisk
ohälsa.
Sjuksköterskor upplevde svårigheter gällande kommunikationen med de närstående.
Sjuksköterskor upplever att de närstående som blivit lämnade själva under pågående
HLR skapar felaktiga tankar om händelsen.
Sjuksköterskor upplever att det är svårt att avgöra om den närstående bör bevittna HLR
eller inte.
En stödperson till de närstående kan förebygga missförstånd, förvirring och isolering.
Sjuksköterskor ansåg att de är nödvändigt att riktlinjer angåeden familjebevittnad HLR
utformas.
Genom välskrivna riktlinjer kan kommunikationen med de närstående förbättras.
Sjuksköterskor upplever att familjens närvaro medför att respekten upprätthålls inför
patienten i ett akut omhändertagande.
Sjuksköterskor upplevde de närståendes närvaro som en viktig del i den personcentrerade
vården.

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 13
Referens

Wacht, O., Dopelt, K., Snir, Y. & Davidovitch, N. (2010). Attitudes of emergency department
staff toward family presence during resuscitation. Imaj, 12, 366-370.

Land
Databas

Israel
Medline

Syfte

Syftet var att undersöka sjuksköterskors och läkares inställning till familjebevittna återupplivning
på en akutmottagning.

Metod:
Design

Kvalitativ metod (Mixad metod)
Deskriptiv design

Urval

10 stycken

Datainsamling

Intervjuer med öppna frågor.

Dataanalys

Datan transkriberades och analyserades och huvudteman jämfördes.

Bortfall

0

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

•
•

Sjuksköterskor upplever att patienter idag har mer kunskap om vilka rättigheter de har.
Sjuksköterskor upplever det som ett problem att personalen blir kritiserad av de
närstående vid pågåeden HLR.

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.

BILAGA C

Artikel 14
Referens

Waldemar, A. & Thylen, I. (2018). Health care professionals’ experiences and attitudes towards
family-witnessed resuscitation: A cross -sectional study. International Emergency Nursing.
doi:10.1016/ j.ienj.2018.05.099

Land
Databas

Sverige
Medline

Syfte

Syftet var att undersöka sjuksköterskors och läkares erfarenheter och inställningar till
familjebevittnad återupplivning på kardiologiska avdelningar.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsundersökning

Urval

189 deltagare

Datainsamling

Frågeformulär

Dataanalys

Beskrivande statistik uttrycktes i frekvenser och proportioner, liksom median och kvartiler för
icke parametrisk data och för data på ordinalskala. För att kunna jämföra grupperna användes x2testet för att kategorisera data på nominell nivå.

Bortfall

Inget bortfall dokumenterat

Slutsats

•
•
•
•

Vetenskaplig
kvalitet

Sjuksköterskor upplever ofta mer positiva erfarenheter angående familjebevittnad HRL i
jämförelse med läkare.
Sjuksköterskor känner sig maktlösa då finns för stora kulturella skillnader.
Sjuksköterskor upplever att det är svårt att avgöra om den närstående bör bevittna HLR
eller inte, då det är svårt att bedöma hur den närstående kommer att reagera emotionellt.
Sjuksköterskor är oroliga över mobilkameror och risken att bli filmade.

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.
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