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Tabell 2. Artikelöversikt 
 

Referensnummer
Publikationsår 
Land 

Författare Titel  Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

15 
2001 
USA 

Eichhorn DJ 
Meyers TA 
Guzzetta CE 
Clarke AP 
Klein JD  
Taliaferro E 
Calvin AO 
 
 

Family presence 
during invasive 
procedures and 
resuscitation: Hearing 
the voice of the 
patient 
 

Att beskriva patientens 
erfarenhet genom att 
använda en kvalitativ 
forskningsansats för att 
analysera data från en 
tidigare studie. 
 

Kvalitativ metod. 
Ändamålsenligt urval av 
nio patienter som 
passade syftet. Patienten 
skulle tala engelska samt 
haft minst en 
familjemedlem 
närvarande vid invasiva 
ingrepp eller 
återupplivning. De 
patienter som överlevde 
invasiva ingrepp eller 
återupplivning med  
familjenärvaro 
intervjuades cirka två 
mån efter händelsen.  
n= 9 
 

Patienterna såg både positiva och 
negativa effekter hos de 
familjemedlemmar som 
närvarade, men ansåg att de 
positiva effekterna övervägde 
eventuella problem. Även om 
fortsatt forskning krävs, verkar 
det finnas många fördelar och få 
uppenbara problem för patient, 
anhöriga och personal. 
 

17 
2003  
USA 
 

MacLean SL 
 
 

Family presence 
during 
cardiopulmonary 
resuscitation and 
invasive procedures: 
Practices of critical 
care and emergency 
nurses – Family 
issues in critical care. 
 

Att identifiera riktlinjer, 
preferenser och metoder 
bland IVA och 
akutsjuksköterskor, för 
att ha patientens 
familjemedlemmar 
närvarande under 
återupplivning och 
invasiva ingrepp. 
 

Kvantitativ metod. Ett 
formulär med 30 frågor 
skickades ut till 1500 
slumpmässigt utvalda 
sjuksköterskor i 
American Association of 
Critical Care Nurses 
samt 1500 medlemmar i 
ENA. 
n= 984  

Endast 5% av respondenterna 
arbetade på enheter som hade 
skrivna policys om 
familjenärvaro. Sjuttiofem 
procent av sjuksköterskorna 
föredrog att familjenärvaro tilläts. 
Nästan hälften arbetade på 
avdelningar som tillät 
familjenärvaro och mer än hälften 
hade tagit eller skulle ha tagit 
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 familjen till patienten under 
återupplivning och invasiva 
ingrepp. Skrivna policys för 
familjenärvaro under 
återupplivning och invasiva 
ingrepp rekommenderades. 
 

18 
1996 
Australien 
 

Redley B 
Hood K 
 

Staff attitudes 
towards 
familypresence 
during resuscitation 
 

Huvudsyftet var att 
identifiera personalens 
inställningar och oro 
angående 
familjenärvaro vid 
återupplivning. 
Frågeställningarna var 
att se om personalen är 
villig att överväga 
möjligheten med 
familjenärvaro vid 
återupplivning. 
Att identifiera 
personalens främsta 
bekymmer med 
familjenärvaro vid 
återupplivning. Samt 
att generera fortsatt 
diskussion och 
forskning i ämnet 
 

Kvantitativ metod. 
Ett lämpligt urval av 
personal från sex stora 
sjukhus fyllde i en enkät. 
Sjuttifyra procent 
sjuksköterskor och 
tjugosex procent läkare.  
n = 133 
 

Förutsättningen för att ha ett 
framgångsrikt program för 
familjenärvaro är att ha stödjande 
och entusiastisk personal. Det 
verkar inte finnas någon 
anledning att fortsätta ha policys 
som konsekvent exkluderar 
familjemedlemmar.  
 

19 
1997 
USA/ Belgien 
 

Timmermans 
S 

High touch in high 
tech: the presence of 
realatives and friends 
during resuscitative 

Att visa vilka 
förutsättningar som 
krävs för att genomföra 
en förändring och tillåta 

Kvalitativ metod, 
intervju med 57 
vårdgivare som var 
anställda vid tre olika 

Baserat på intervjuerna framkom 
tre olika perspektiv på 
återupplivningsarbete. 

- Survival perspective  
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efforts 
 

implementering av ny 
policy kring 
familjenärvaro. 
 

akutmottagningar i USA 
och en akutmottagning i 
Belgien. 
Respondenternas 
professioner, etnicitet, 
kön, attityder samt 
erfarenhet inom vården 
varierade. 
n= 57 

     (Det enda målet med    
      återupplivningen är att  
      rädda liv) 
- Bifurcated perspective 

(Huvudmålet är att rädda 
liv och i andra hand se till 
familjens behov) 

- Holistic perspektiv 
(Rädda liv går först men 
är jämställt med 
omhändertagandet av 
anhöriga) 

 
20 
2005 
USA 

Knott A 
Kee CC 
 

Nurses’ beliefs about 
family presence 
during resuscitation  
 

Att utforska 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
erfarenheter kring 
familjenärvaro vid 
återupplivning. 
 

En deskriptiv, kvalitativ 
studie. Tio 
sjuksköterskor med 
minst fyra års erfarenhet 
som arbetade på olika 
avdelningar eller akuta 
enheter, ingick i studien 
och blev intervjuade. 
n=10 
 

Många sjuksköterskor var oroliga 
att anhöriga eventuellt skulle 
störa under återupplivningen. 
Majoriteten tyckte ändå att 
anhörignärvaro var ett viktigt 
alternativ. Flera sjuksköterskor 
tyckte att om familjen valde att 
stanna, skulle en ur personalen 
stödja dem. Eftersom 
familjenärvaro inte är en tradition 
övervägs det inte såvida det inte 
uppmärksammas genom en 
förändring av policys.  
 

21 
2000 
USA 
 

Meyers T A 
Eichhorn D J 
Guzetta C E 
Clark A P 
Klein J D 

Family Presence 
During Invasive 
Procedures and 
Resuscitaion 
The Experience of 

Att undersöka attityder, 
fördelar och problem 
uttalade av familjer och 
vårdgivare som 
medverkat vid HLR 

Deskriptiv studie med 
både kvalitativa och 
kvantitativa 
undersökningsmetoder. 
39 familjemedlemmar 

Familjerna ansåg sig ha rätt att 
närvara vid återupplivningen och 
uppfattade närvaron som positivt. 
De ansåg sig vara aktiva 
deltagare i vårdprocessen vilket 
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Taliaferro E 
Calvin A 

Family Members, 
Nurses, and 
Physicians 

eller invasiva åtgärder 
med familjenärvaro. 
Samt identifiera 
demografiska faktorer 
som eventuellt kan 
förklara skillnader i 
respondenternas 
uppfattningar. 
 

och 96 vårdgivare varav 
60 sjuksköterskor och 36 
läkare. 
Familjemedlemmarna 
intervjuades ca 2 
månader efter händelsen. 
Inklusionskriterier för 
studien var 18 år eller 
äldre, engelsktalande, 
frånvaro av stridlystnad 
och extrem känslomässig 
labilitet. De fick ej verka 
drogpåverkade eller ha 
förändrat mental status. 
Enkäten till vårdgivarna 
delades ut inom 72 
timmar efter händelsen.  
n=135 
 

mötte deras behov av att få 
information, kunna ge tröst och 
känna närhet till patienten.  
Åttioåtta procent av vårdgivarna 
ansåg att det skulle ges möjlighet 
till familjenärvaro. Trettioåtta 
procent av vårdgivarna uttryckte 
oro för att familjen skulle störa 
vården, inget sådant observerades 
under studien. Fördelarna med 
familjenärvaro rättfärdigar 
program för familjenärvaro. 
 

22 
2004 
Singapore 

Ong ME  
Chan YH 
Srither DE 
Lim YH 
 

Asian medical staff 
attitudes towards 
witnessed 
resuscitation 
 

Att bedöma och jämföra 
attityder angående 
bevittnad 
återupplivning hos 
vårdpersonal vid lokala 
akutmottagningar. 
 

Kvantitativ metod. En 
enkät delades ut till 
sjuksköterskor och läkare 
som arbetade på en 
akutmottagning i 
Singapore. n= 132  
 

Generellt var personalen inte 
positiva till bevittnad 
återupplivning. Det behövs mer 
forskning om vad allmänheten 
anser och om detta skiljer sig från 
vårdpersonalens åsikt.  

23 
2000 
USA 
 

Helmer SD 
Smith RS 
Dort JM 
Shapiro WM 
Katan BS 
 

Family presence 
during trauma 
resuscitation: a 
survey of AAST and 
ENA members 

Att dokumentera AAST 
(American Association 
for the Surgery of 
Trauma) och ENA ( 
The Emergency Nurses 
Association) 

Kvantitativ metod med 
kvalitativa variabler. 
Ett frågeformulär 
skickades ut till alla 
AAST medlemmar och 
ett urval av ENA 

Undersökningar visar att 
attityderna till en policy om 
familjenärvaro signifikant skiljer 
sig mellan AAST och ENA 
medlemmar. På grund av detta 
kan implementeringarna av en 
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medlemmars attityd till 
och åsikt om 
familjenärvaro vid 
återupplivning.  
 

medlemmar (368 AAST, 
1261 ENA). 
n=1629 
 

policy om familjenärvaro skapa 
konflikter i traumateamet som 
påverkar teamets effektivitet. 
Innan implementeringen av en 
policy, måste omfattande och 
avgörande data som visar på 
fördelarna med familjenärvaro bli 
tillgängliga för forskning och 
granskning.  
 
 

24 
2000 
Storbritannien 
 

Boyd R 
White S 
 

Does withnessed 
cardiopulmonary 
resuscitation alter 
perceived stress in 
accident and 
emergency staff? 
 

Att undersöka om 
familjenärvaro vid 
återupplivning ger ökad 
stress hos närvarande 
personal. 
 

En kvantitativ studie. Ett 
frågeformulär delades ut 
till personal som varit 
delaktiga vid 
återupplivning. Totalt var 
det 30 
återupplivningsstillfällen, 
12 med familjenärvaro 
och 18 utan familjens 
närvaro. n = 114 
 

Närvaron av anhöriga vid 
återupplivning på 
akutmottagningar, ger ingen 
signifikant stressökning hos 
personal. 

25 
2006 
USA 
 

Macy C 
Lampe E 
O`Neil B 
Swor R 
Zalenski R 
Compton S  
 

The relationship 
between the hospital 
setting and 
perceptions of 
family-witnessed 
resuscitaion in the 
emergency 
department.  
 

Att jämföra stödet för 
och uppfattningar om 
familjenärvaro vid 
återupplivning. 
 

Kvantitativ metod. 
Ett lämpligt urval av 
akutpersonal från fyra 
sjukhus, två i innerstad 
och två i förorten deltog i 
undersökningen. 
Dataanalysen utfördes 
med deskriptiv statistik. 
n=218  
 

Sjukhusets lokalisation och 
tidigare erfarenhet av 
familjenärvaro påverkade starkt 
stödet för familjenärvaro. De 
flesta respondenter ställde sig 
positiva till att fortsätta utveckla 
frågan. I stort är stödet för 
familjenärvaro splittrat bland 
akutpersonal och det behövs mer 
evidens i ämnet. 
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26 
2003 
USA 
 

Ellison S Nurses’attitudes 
toward family 
presence during 
resuscitative efforts 
and invasive 
procedures 
 

Att identifiera 
relationen mellan 
demografiska variabler 
och sjuksköterskors 
attityder och åsikter 
angående 
familjenärvaro under 
återupplivning och 
invasiva ingrepp  
 

Kvantitativ metod med 
kavlitativa variabler. 
Slumpmässigt urval 
bland sjuksköterskor vid 
ett akutsjukhus i New 
Jersey samt ENA- ( 
Emergency Nurses 
Association) medlemmar 
i New Jersey. En 
enkätundersökning med 
tretton påstående, varav 
sex frågor hade öppna 
svarsalternativ. n=208 
 

Klara samband hittades mellan 
positiva attityder till 
familjenärvaro och högre grad av 
utbildning så som 
specialistutbildning. 
Sjuksköterskorna tyckte att 
familjenärvaro i hög grad var 
acceptabelt om de eller någon i 
deras familj var patient. 
 

27 
2003 
Sverige 
 

Weslien M 
Nilstun T 
 

Family presence 
during CPR – the 
experiences and 
attitudes of code team 
members 

Att undersöka 
erfarenheter och 
attityder hos svenska 
akutteams medlemmar 
kring familjenärvaro 
vid HLR. 
 

Kvantitativ metod med 
kvalitativa variabler. En 
enkät delades ut till 89 
sjuksköterskor och 86 
läkare. Respondenterna 
gavs möjlighet att 
kommentera sina svar 
efter varje fråga. Urvalet 
för studien var akutteam 
vid universitetssjukhuset 
i Lund. 
n=175 
 

Akutteamets medlemmar som var 
med i studien var oense 
sinsemellan angående 
familjenärvaro. Ur en etisk 
synvinkel är detta betydande och 
kan skapa svårigheter för 
teammedlemmarna. När det är 
stora skillnader i åsikter och 
attityder är det svårt att 
rättfärdiga generella 
rekommendationer. Mer empirisk 
data behövs. 
 

28 
1999 
USA 
 

Bassler PC The impact of 
education on nurses’ 
beliefs regarding 
family presence in a 
resuscitation room 

Att utvärdera hurvida 
sjuksköterskors 
uppfattningar om att 
anhöriga är närvarande 
vid återupplivning 

Kvantitativ studie.  Akut- 
och intensivvårds-
sjuksköterskor valdes ut 
att närvara vid ett 
utbildningstillfälle om att 

Studien visade att det var en 
signifikant positiv förändring 
bland sjuksköterskornas 
uppfattning om att ha 
familjemedlemmar närvarande 
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 förändras efter 
utbildning om ämnet. 

ha familjemedlemmar 
närvarande vid 
återupplivning. 
Deltagarna fick besvara 
frågor före och efter 
utbildningstillfället.  
n= 46 
 

vid återupplivning. Studien visar 
att utbildning kan förändra 
sjuksköterskornas syn på att 
tillåta familjemedlemmar närvara 
vid återupplivning. 
 

29 
1998 
Storbritannien 
 

Robinson 
SM 
Mackenzie-
Ross S 
Cambell- 
Hewson GL 
Egleston CV 
Prevost AT 
 

Psychological affect 
of witnessed 
resuscitation on 
bereaved relatives 
 

Att undersöka huruvida 
anhöriga ville vara 
närvarande vid 
återupplivning av en 
familjemedlem och om 
de får ofördelaktiga 
psykologiska effekter 
av att ha närvarat. 
 

Kvalitativa och 
kvantitativa variabler. 
En studie där anhöriga 
till patienter som 
behövde återupplivas 
antingen tillfrågades om 
de ville följa med in i 
akutrummet eller blev 
inte tillfrågade utan fick 
vänta utanför 
akutrummet. Två grupper 
skapades, den där 
anhöriga var närvarnade 
n=13 och en där anhöriga 
ej fick närvara n=12. En 
till sex månader efter 
händelsen blev 
respondenterna 
intervjuade och fick göra 
psykologiska tester. 
Anhöriga till patienter 
vid både misslyckade 
och lyckade 
återupplivningsförsök 

Det var inga rapporterade 
ofördelaktiga psykologiska 
effekter bland de anhöriga som 
var närvarande vid 
återupplivning. De var nöjda med 
beslutet att de stannade kvar hos 
patienten. 
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intervjuades men 
anhöriga till patienter 
som dött fick göra fler 
tester och blev följda 
under längre tid. 
n=25 
 

30 
1999 
Storbritannien 
 

Van der 
Woning M. 
 

Relatives in the 
resuscitation area: a 
phenomonological 
study.  
 

Huvudsyftet var att 
skapa en essens av 
långtidseffekterna av att 
se återupplivning av en 
nära anhörig, sex till 
tolv månader efter 
händelsen. 
Frågeställningarna var 
att utreda 
långtidseffekterna hos 
anhöriga som varit 
närvanärande vid ett 
återupplivningsförsök.  
Att beskriva sambanden 
mellan positiva oh 
negativa upplevelser 
om återupplivningen.  
 

Kvalitativ metod. 
Studien är gjord ur ett 
hermeneutiskt 
fenomenologiskt 
perspektiv. Författaren 
intervjuade fem deltagare 
för att förstå, inte 
förklara deras olika 
uppfattningar. Urvalet 
var från en frivillig grupp 
där sju blev utsedda, fem 
deltog. n=5 
 

Överlag var erfarenheterna bland 
deltagarna negativa. Tre ångrade 
att de varit närvarande vid 
återupplivningen. Den här studien 
ger en ny insikt till hur anhöriga 
har upplevt att vara med vid 
återupplivning.  
 

31 
1998 
USA 

Meyers TA 
Eichhorn DJ 
Guzzetta CE 
 

Do families want to 
be present during 
CPR? A retrospective 
survey 

Att intervjua familjer 
som hade upplevt 
förlusten av en nära 
anhörig för att fastställa 
deras önskemål, tro och 
deras oro/bekymmer 
angående 

Kvantitativ metod med 
kvalitativa variabler. Ett 
lämpligt urval av 
familjemedlemmar 
intervjuades per telefon. 
Alla familjer hade 
förlorat en nära anhörig 

Studien visade att 
familjemedlemmarna starkt 
stödjer alternativet att få närvara 
vid återupplivning. Av 
respondenterna skulle 80% velat 
vara närvarande i akutrummet,  
68% trodde att deras närvaro 
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familjenärvaro vid 
återupplivning.  
 

på en viss 
akutmottagning. 
Intervjun gjordes 8 
veckor till 15 månader 
efter händelsen. 
n= 25 
 

hjälpte patienten och 64% trodde 
att det kunde hjälpa dem i 
sorgeprocessen.  

32 
2006 
Sverige 
 

Weslien M 
Nilstun T 
Lundqvist A 
Fridlund B 
 

Narratives about 
resuscitation- Family 
members differ about 
presence. 

Att belysa 
familjemedlemmars 
upplevelser och 
synpunkter om att ha 
närvarat i akutrummet 
under en närståendes 
återupplivning. 
 

En kvalitativ deskriptiv 
studie. Sjutton 
familjemedlemmar 
intervjuades fem till 
trettiofyra månader efter 
händelsen.  
n= 17 
 

Familjemedlemmarna har olika 
uppfattningar angående deras 
närvaro i akutrummet. I alla 
berättelser fanns en oro över att 
de genom sin närvaro störde 
återupplivningsarbetet.  
 

33 
2006 
Australien 

Holzhauser 
K 
Finucane J 
De Vries SM 
 

Family presence 
during resuscitation: 
A randomised 
controlled trial of the 
impact of family 
presence 

Att bestämma 
effekterna hos anhöriga 
som närvarar under 
återupplivning i ett 
akutrum.  
 

En studie med både 
kvalitativa och 
kvantitativa variabler. 
Två grupper valdes 
slumpmässigt ut, en 
experimentgrupp och en 
kontrollgrupp. 
Experimentgruppen fick 
närvara vid 
återupplivning(n=58) 
och kontrollgruppen blev 
hänvisade till ett  
närliggande rum ( n=30). 
Deltagarna blev 
intervjuade per telefon 
ca. en månad efter 
händelsen. n= 88 

Överlag värdesatte de anhöriga 
att få vara närvarande vid 
återupplivningen. De anhöriga 
kände att de på ett bättre sätt 
kunde hantera situationen genom 
att vara närvarande. Forskarna 
anser att det behövs mer 
forskning i ämnet speciellt om de 
psykologiska effekterna hos 
anhöriga.  
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34 
2004 
USA 

Benjamin M 
Holger J 
Carr M 

Personal preferences 
regarding family 
member presence 
during resuscitation 

Att fastställa 
patienternas preferenser 
angående 
familjenärvaro vid sin 
egen återupplivning 

Kvantitativ studie. En 
enkät delades ut till 
patienter och deras 
anhöriga i ett väntrum på 
en akutmottagning.  
Respondenterna skulle 
vara över 17år gamla, de 
skulle inte vara så svårt 
sjuka att de krävde akut 
vård och de fick inte 
söka för psykiska 
problem.  
n= 200 
 

De flesta respondenterna var 
positivt inställda till att anhöriga 
närvarade vid deras 
återupplivning men många av 
dessa ville bara att speciella 
anhöriga skulle få närvara. En 
femtedel av respondenterna ville 
inte att någon anhörig skulle få 
närvara vid deras återupplivning.  

 
 
 
 


