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Sammanfattning När anhöriga följer med en patient med livshotande skador till 

akutmottagningen, får de oftast inte vara närvarande i akutrummet 
under återupplivningsarbetet. Under det senaste decenniet har det 
dock kommit ett flertal riktlinjer som stödjer anhörignärvaro. 
Syftet var därför att belysa positiva och negativa aspekter med 
anhörigas närvaro i akutrummet vid återupplivningsarbete. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie och baserades på nitton 
vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att det fanns en oro bland 
personalen att anhörignärvaro skulle öka stressen i akutteamet. De 
var även oroliga att anhöriga inte skulle klara av att hantera 
upplevelsen, att de skulle störa vården eller att patientens integritet 
kunde åsidosättas. De flesta patienterna kände sig tryggare och såg 
anhöriga som ett stöd. Majoriteten av anhöriga upplevde det som 
positivt att de fick se allt som gjordes, vilket kunde underlätta 
deras sorgeprocess. Anhörignärvaro ska ses som ett alternativ och 
mer forskning krävs som utreder de mer långvariga effekterna hos 
anhöriga, patient och personal.   
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Therefore the aim of the study was to elucidate positive and 
negative aspects of family presence during resuscitation in the 
trauma room. This study was carried out as a literature study based 
on nineteen scientific articles. The result showed that there are 
concerns among staff that family presence would increase stress in 
the trauma team. That family wouldn’t be able to handle the 
experience, that family would interrupt care and the patients 
integrity could be violated. According to patients family presence 
made them feel more secure. The majority of family members 
found their presence as positive, they saw that everything had been 
done for the patient, which could ease their grieving process. 
Family presence should be an option and more research is needed 
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Inledning 
 
När en patient kommer in till sjukhuset med livshotande skador är det långt ifrån självklart för 
anhöriga att få följa med in i akutrummet. Anhöriga hänvisas till ett närliggande rum och får 
träffa patienten först när faran är över eller döden konstaterats (1). Detta trots att stor del av 
aktuell forskning förespråkar anhörigas närvaro i akutrummet och att det många gånger är 
anhörigas och patienters önskan. Frågan om anhörignärvaro i akutrummet är kontroversiell. 
Dels är forskningen relativt ny på området och det finns starka traditioner som kan ligga som 
hinder. Det direkta beslutet i situationen avgörs ofta av närvarande personals erfarenhet och 
attityd om vad som är bäst för patienten, personal, anhöriga och baseras inte alltid på 
vetenskap (2). Forskningen inom detta område startade i början av 1980-talet i USA och har 
under åren spridit sig över världen (3). Även forskare i Sverige har producerat avhandlingar i 
ämnet men det saknas fortfarande på många mottagningar klara riktlinjer för om anhöriga 
skall ges möjligheten att närvara i akuta situationer. Sjuksköterskor skall se till patientens 
behov ur ett humanistiskt perspektiv och föra både patientens och anhörigas talan (4). 
Patientens integritet skall försvaras och både patient och anhörig ska känna sig väl bemötta 
och omhändertagna. Därför är det viktigt att beakta alla aspekter om anhörignärvaro i 
akutrummet då det berör så många och vi kan alla bli patienter eller anhöriga någon dag.  
 
Bakgrund 
 
För cirka 30 år sedan var frågan huruvida pappan skulle närvara vid förlossningen en 
kontroversiell fråga, idag är det en självklarhet. Detta brukar ibland jämföras med 
diskussionerna kring om anhöriga ska få möjligheten att närvara vid återupplivning. En del 
hävdar att om familjen har rätt att närvara vid livets början ska de då inte få möjligheten att 
vara med vid livets slut (5). I början av 1980-talet inträffade två händelser på Foote Hospital i 
USA, som gjorde att personal började ifrågasätta den dåvarande policyn om att helt exkludera 
anhöriga från akutrummet. Vid båda händelserna vägrade den anhöriga att lämna patienten. 
Det visade sig efter dessa situationer att både personal och anhöriga hade upplevt positiva 
effekter och detta blev startskottet för den forskning som sedan dess bedrivits om ämnet (6). 
Det var först 1996 som debatten nådde Europa, efter en händelse då en känd person fick 
återupplivas vid en hästtävling i Storbritannien publicerades en serie artiklar om ämnet och 
debatten satte igång (7). Vid den tiden var det inte accepterat bland vårdpersonal i Europa att 
anhöriga fick närvara vid återupplivning, men på senare år har det visat sig att fler och fler fått 
en mer positiv attityd till fenomenet (3).  
 
Många sjuksköterskor tror att anhörignärvaro vid återupplivning gör att anhöriga kan hantera 
en eventuell förlust lättare. Därför har en del sjuksköterskor under en längre tid kämpat för att 
ge dem möjligheten att närvara. För många är det ett outtalat löfte att vara med varandra till 
slutet och därför bör de oavsett hur traumatisk situationen är tillfrågas om de vill närvara. 
Sjukvården går allt mer mot en familjecentrerad vård och ett naturligt steg i den riktningen 
kan vara att tillåta familjenärvaro (8). Emergency Nurses Association (ENA) lade 1993 fram 
en resolution om att stödja familjenärvaro vid återupplivning, för att ett år senare utveckla den 
första handlingsplanen kring ämnet. Sedan dess har American Association of Critical Care 
Nurses och the National Association of Social Workers stått bakom handlingsplanen. I den tar 
ENA bland annat upp vikten av samarbete mellan alla yrkeskategorier för att kunna utveckla 
multidisciplinära riktlinjer. Personal som arbetar på akutmottagningar bör få utbildning och 
information om riktlinjer och program som stödjer familjenärvaro. I USA saknar väldigt 
många akutenheter skrivna riktlinjer gällande ämnet, vilket kan göra att personalen handlar 
inkonsekvent. Akutsjuksköterskan kan hamna i en svår situation om familjemedlemmar 
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konfronterar denne och kräver att få följa med in i akutrummet. Därför tycker ENA att det bör 
utvecklas skriftliga riktlinjer som tillåter alternativet familjenärvaro och sedan implementera 
dem (9). Även i Europa har det på senare år kommit riktlinjer angående ämnet. European 
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation från 2005 rekommenderar att anhöriga bör 
få möjlighet att närvara vid återupplivning. Det är viktigt att det finns en ur personalen som 
stödjer dem under tiden och målsättningen är att det ska vara en person som är speciellt 
utbildad inom ämnet. De anhöriga ska även bli införstådda i att beslutet är helt deras och att 
de inte ska känna något tvång att vara med. I de flesta fall blir det även nödvändigt att 
informera anhöriga om att upplivningsförsöken eventuellt inte kommer att lyckas. Det är då 
den ansvarige för vården som tillsammans med teamet fattar beslutet om när 
upplivningsförsöken ska avslutas. Möjligheten ska ges till anhöriga att reflektera, ställa frågor 
och få vetskap vart de kan vända sig för vidare stöd (3). 
 
Det har framkommit flera olika anledningar till att exkludera anhöriga från akutrummet vid 
återupplivning.En av dessa var att inte kränka patientens integritet. Enligt svensk lagstiftning 
krävs alltid patientens godkännande innan uppgifter lämnas ut till anhöriga men om patienten 
inte kan ta emot informationen ska den istället ges till en nära anhörig (10). Många betonar 
vikten av att behålla patienters rättigheter även om de är svårt sjuka eller har sänkt 
medvetandegrad (11). En huvudsaklig faktor till negativa attityder hos vårdpersonalen var 
rädslan över att anhöriga skulle störa, avbryta eller ifrågasätta de åtgärder som gjordes. Att 
anhörigas känslor och sorg skulle störa teamarbetet och påverka återupplivningen (12). Det 
kunde även vara svårt för personalen att diskutera patientens tillstånd samt val av åtgärder, det 
fanns en rädsla att anhöriga kunde ta illa vid sig av kommentarer. Många i personalen trodde 
att det fanns en risk att anhöriga kunde missförstå och missuppfatta situationen och att det 
kunde leda till anmälningar mot personalen. Sjukhus är dessutom ofta en läroplats, 
sjuksköterskor och läkare måste lära sig utföra praktiska moment. Det kan både vara svårt att 
undervisa och bli undervisad när anhöriga är närvarande och det kan vara svårt för anhöriga 
att acceptera detta (13). En ytterligare aspekt är vårdpersonalens farhågor om att anhöriga inte 
är förberedda på vad det innebär att vara med vid återupplivning och att det i sin tur kan leda 
till negativa psykologiska effekter hos anhöriga (14). Avslutningsvis kan även utrymmet i 
akutrummet vara ett problem, då mycket personal samtidigt står runt patienten och arbetar 
(11). 
 
Samtidigt har annan forskning visat att anhörignärvaro kan ha många positiva aspekter för 
samtliga inblandade vid återupplivningsförsöket. Många anhöriga tyckte att det var positivt att 
få se hur personalen kämpade för patienten och att allt som kunde göras gjordes (6). De kände 
att de genom att se, röra vid och tala med patienten var ett stöd för dem och var tacksamma att 
kunna finnas till hands för dem ifall det var deras sista stund i livet. Närvaron gjorde det 
lättare för dem att acceptera döden, vilket även kunde underlätta sorgeprocessen (3). Det har 
visat sig att anhöriga som inte är med vid återupplivning inte får samma förståelse för vad 
som egentligen händer och väntan på information i ett annat rum känns ofta mycket lång. 
Många gånger kan väntan i ett annat rum göra att oron och hjälplösheten känns värre än om 
de är med och ser vad som händer (5). Det är dessutom ett faktum att många anhöriga har 
hjälpt till med eller sett återupplivningsförsök redan innan de anländer till sjukhuset (7). Det 
finns få studier som tar upp patientens perspektiv, då överlevnadsgraden är så låg vid 
hjärtåterupplivning. Det som dock framkommit från forskning är att patienten har känt en 
känsla av trygghet av att ha ett känt ansikte vid sin sida och att anhörigas närvaro gjorde att 
vårdpersonalen såg patienten som en person och inte som ett sjukdomsfall (12). 
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En stickprovsundersökning genomfördes av författarna under datainsamlingen. Kontakt togs 
med ett antal akutmottagningar i Sverige, Danmark och Norge, för att utröna om de har klara 
direktiv angående anhörignärvaro och hur det ser ut i den kliniska verkligheten. Svaren 
varierade, en del mottagningar hänvisade anhöriga till ett närliggande anhörigrum och tillät 
dem aldrig att närvara i akutrummet, andra kunde göra undantag om patienten var barn. Några 
få mottagningar tillåter anhörignärvaro om frågan kommer på tal, men initierar inte det själva. 
Inte någon av de kontaktade mottagningarna hade skrivna direktiv som tillät anhörignärvaro i 
akutrummet. Många av akutmottagningarna hade utarbetade rutiner med utbildade 
anhörigmottagare som utsågs vid varje arbetspass och arbetade med omhändertagandet av 
anhöriga och deras behov av stöd och information.  

Sjuksköterskor har en skyldighet att arbeta så evidensbaserat som möjligt och basera sitt 
handlande på vetenskap. De ska även väga gamla metoder mot ny vetenskap och reflektera 
över att införa ny kunskap i verksamheten (4). 

Definitioner 

Anhörignärvaro definieras i den här uppsatsen som närvaro av en eller fler anhöriga där de i 
akutrummet kan se eller röra patienten under tiden som upplivningsförsök pågår. 
Som anhörig menas en släkting eller en person som har en etablerad och betydelsefull kontakt 
med patienten (15). Enligt nationalencyklopedin innebär återupplivning de åtgärder som krävs 
för att återställa vitala funktioner vid hjärtstillestånd och upphävd andning (16).  
Invasiva ingrepp definieras som ingrepp som innebär påverkan eller penetration av kroppens 
barriärer, exempelvis intubering, dränage, reponering, insättning av central venkateter och 
lumbalpunktion (15, 17). Då invasiva åtgärder oftast ingår i återupplivning har författarna valt 
att inkludera detta i begreppet återupplivning. 
 
Syfte 
 
Att belysa positiva och negativa aspekter med anhörigas närvaro i akutrummet vid 
återupplivningsarbete. 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
 
Utifrån syftets formulering påbörjades sökningen efter aktuella vetenskapliga artiklar. 
Databaserna som användes för att söka artiklar var CINAHL, PubMed, Science Direct, 
dessutom gjordes en manuell sökning. För att få en överblick av hur mycket som fanns 
publicerat i ämnet påbörjades sökningen med MeSH-termen resuscitation. Sökningen byggdes 
sedan på med MeSH- termen family samt fritextsökning: presence, invasive procedures och 
emergency care. Vid sökning i databasen CINAHL användes orden resuscitation, invasive 
procedures och family som major concepts under CINAHL headings. I både PubMed och 
Science Direct angavs MeSH-termen pediatric som exklusionskriterie. För att få relevanta 
artiklar i sökningen gjordes följande begränsningar. I CINAHL avgränsades sökningen genom 
att kryssa i Research article i limits. I PubMed användes följande begränsningar: abstracts 
skulle vara tillgängliga, artiklarna skulle som mest vara 10 år gamla samt vara skrivna på 
engelska. I Science direct gjordes sökningen i tidskrifter. Sökorden skulle finnas i titel, 
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sammanfattning eller som nyckelord. Begränsningarna i Science direct var att det skulle vara 
artiklar och de skulle vara publicerade från 1996 och framåt. Generellt vid alla sökningar 
skulle artiklarna vara vetenskapliga, ha tillgängliga abstracts, inte vara mer än tio år gamla 
samt ej utgå från pediatrik. En artikel hittades vid manuell sökning. Det var en svensk studie 
som många refererade till, sökning gjordes då på författarens namn. En del artiklar förekom i 
flera databaser och under flera sökord, detta gjorde att så få artiklar från CINAHL och 
Science Direct använts i resultatet då många dublettartiklar sorterades bort i urval ett. 
Sökhistoriken redovisas i tabell 1 bilaga 1. 
 
Databearbetning 
 
Vid artikelsökningen lästes först titlarna igenom, de titlar som direkt avvek från syftet 
sorterades bort. Sammanfattningarna (abstracten) på resterande träffar lästes kritiskt igenom. 
De artiklar som bedömdes som relevanta skrevs ut i fulltext, kopierades från tidskrifter eller 
beställdes via biblioteket på Högskolan i Halmstad. Artiklarna lästes noggrant igenom och ett 
kritiskt urval påbörjades för att få fram de artiklar som verkligen överensstämde med syftet. 
Slutligen inkluderades nitton artiklar till resultatet och som sedan bearbetades genom att 
författarna gjorde skriftliga sammanställningar och diskuterade igenom samtliga artiklar var 
för sig. Resultatartiklarna redovisas i artikelöversiktstabellen i tabell 2 bilaga 2.  Många 
artiklar hade gemensamma nämnare vilket gjorde att kategorier kunde utformas och dessa 
blev: 
 

- Positiva och negativa aspekter ur personalens perspektiv 
- Hur påverkas anhöriga 
- Vad tycker och vill anhöriga 
- Vad anser patienten  

 
Resultat 
 
Positiva och negativa aspekter ur personalens perspektiv 
 
Det fanns flera olika aspekter som låg till grund för sjuksköterskors attityder till 
anhörignärvaro vid återupplivning. I en studie uttryckte en stor del av respondenterna att de 
trodde att anhöriga skulle ta illa vid sig av de åtgärder som gjordes. En tredjedel av samma 
respondenter trodde dessutom att folk i allmänhet inte skulle kunna hantera att vara 
närvarande i akutrummet (18). En annan studie visade att personalen trodde att de anhöriga 
inte skulle kunna kontrollera sina känslor utan skrika, svimma och bli hysteriska (19). 
Dessutom trodde personalen att familjens uppträdande och sorgeuttryck skulle störa vid 
återupplivningsförsöket (20, 21). I en studie gjord i Singapore fanns det en oro bland 
personalen att anhöriga skulle ifrågasätta åtgärderna som gjordes (22). 
 
Ett problem som återkom i flera studier var att personalen trodde att anhörignärvaro skulle 
öka stressen i akutteamet (19, 22, 23). Däremot visade en studie som undersökte personalens 
situation att det inte fanns någon signifikant skillnad i stressnivå hos personalen, vare sig 
anhöriga var närvarande i akutrummet eller ej (24). På många sjukhus bedrivs undervisning. 
En del menade att det blev svårare undervisa när anhöriga var närvarande och att det kunde ge 
intrycket av att personalen inte visste vad de gjorde (25, 19). En annan anledning till varför 
personal var tveksamma till att ha anhöriga närvarande var att de trodde att de skulle 
missförstå vad som sades och gjordes (19, 21). Anhöriga ansågs inte ha tillräckliga kunskaper 
för att förstå vad de såg, en konsekvens av detta kunde bli att anhöriga skulle ångra sin 
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närvaro (26, 27). Många i vårdpersonalen var oroliga att antalet anmälningar skulle öka om 
anhöriga var med vid återupplivningsarbetet (18, 23, 26). Å andra sidan sade respondenterna i 
en annan studie att de trodde att antalet anmälningar skulle minska eftersom personalen fick 
möjlighet att direkt informera anhöriga om vad som hände och hur patientens tillstånd var 
(21). 
 
Det fanns personal som tyckte att det var obehagligt att ha anhöriga närvarande för de kände 
sig iakttagna i sitt arbete (20- 22). De flesta i personalen tyckte inte att närvaron spelade 
någon roll och kände sig bekväma oavsett vilket, men det fanns viss skillnad mellan de olika 
yrkesgrupperna. I en studie tyckte de mindre erfarna läkarna att det var obehagligt att bli 
observerade när de skulle ge behandlingar och utföra praktiska moment. Sjuksköterskorna var 
den yrkeskategori som var mest bekväma med att arbeta i anhörigas närvaro (21). En annan 
studie visade att även sjuksköterskor tyckte att det var jobbigt att anhöriga iakttog deras 
arbete. Ett alternativ som framkom var att anhöriga kunde tillåtas att komma in i akutrummet 
när invasiva åtgärder hade utförts och situationen blivit lite lugnare (22).   
 
Även utrymmesbrist kunde innebära problem. Några sjuksköterskor tyckte att anhörignärvaro 
var störande i deras arbete på grund av att det inte fanns tillräcklig plats för dem (26, 28) och 
utrymmet inne på salen var något de tog hänsyn till innan de bjöd in familjen (20). En 
tredjedel av personalen i en studie ansåg att anhöriga kunde bli förolämpade av personalens 
uttryck och handlingar (18), att viss jargong och galghumor skulle verka stötande (19). Flera 
sjuksköterskor tyckte att akutteamets beteende förändrades när anhöriga var närvarande (20). 
Mer än hälften av respondenterna i en annan studie ansåg att anhörigas närvaro ledde till ett 
mer professionellt uppträdande av personalen, mindre onödigt prat och inslag av svart humor 
(21). 
 
De flesta sjuksköterskorna i en amerikansk studie tyckte att anhörignärvaro var ett viktigt 
alternativ så länge anhörigas beteende inte var störande för vården och att det fanns plats för 
dem (20). Personalen tyckte att om anhöriga valde att närvara, skulle det alltid finnas en ur 
personalen vid deras sida för att ge stöd och information (20, 21, 25). Dessutom var 
sjuksköterskor och läkare överens om att det krävdes en speciellt utbildad personal för att 
kunna se vilka anhöriga som skulle vara lämpliga att närvara (17, 21). Den av personalen som 
blev utsedd till att ta hand om de anhöriga skulle även vara den som förberedde och 
informerade dem samt tillgodosåg deras behov i akutrummet (21).  I en studie från Singapore 
ansåg en stor del av tillfrågade läkare och sjuksköterskor att det ingick i personalens uppgifter 
att ge anhöriga psykiskt och känslomässigt stöd (22). Många kände att det behövdes vidare 
utbildning av personal för att möta detta behov (22, 25). I en amerikansk studie där 
sjuksköterskor fick identifiera problem hos sig själva som kunde inverka på vilken 
uppfattning de hade om att ha anhöriga med i akutrummet, framkom det att de saknade 
kunskap för att möta olika kulturers traditioner och specifika behov. En del sjuksköterskor 
ansåg sig även ha för lite kunskap att hantera döende patienter och död (26). Både i svenska 
och amerikanska studier tyckte vårdpersonalen att det var viktigt att se till varje enskild 
situation och utifrån den göra en bedömning om det var lämpligt att anhöriga var med inne på 
akutrummet (17, 19, 27). 
 
I en studie gjord ibland vårdpersonal i Sverige visade det sig att få hade fått frågan från 
anhöriga att närvara. Ett fåtal av personalen hade hört någon i akutteamet säga att det var 
tillåtet för anhöriga att närvara under återupplivning, men en fjärdedel av respondenterna hade 
hört någon i teamet uttrycka att det inte var tillåtet med anhörignärvaro. Det framkom olika 
åsikter huruvida personalen skulle respektera anhörigas önskan om de ville närvara. En 
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fjärdedel skulle inte tillåta dem att närvara, detta till stor del på grund av att det inte bara är 
stressigt för anhöriga utan även för personalen. En majoritet av respondenterna kände ändå att 
det var viktigt att tillmötesgå och respektera anhörigas önskan om att få vara närvarande och 
var inte oroliga att anhöriga skulle störa vården (27).   
 
I en amerikansk/belgisk studie belyses vikten av att tillmötesgå anhörigas behov och 
önskemål ur ett holistiskt perspektiv. Att oavsett utgången för patienten kan personalen känna 
en tillfredställelse över att ha gjort sitt bästa även gentemot anhöriga, detta kallas i en studie 
den andra återupplivningen (19). Det som personalen såg som en tillgång med att ha anhöriga 
närvarande, var att anhöriga kunde ge information, tolka och föra patientens talan. 
Anhörignärvaro gav även personalen möjlighet att fortlöpande informera de anhöriga om 
patientens tillstånd och vilka åtgärder som gjordes. Vårdpersonalen var överens om att 
anhörignärvaro gav empowerment till anhöriga, då de genom sin närvaro fick möjlighet att 
hjälpa patienten i sin svåra stund genom att förmedla trygghet och stöd (21). Deras närvaro 
bidrog dessutom till att personalen såg patienten som en person och att bandet mellan 
personal och anhöriga stärktes vilket främjade kommunikationen dem emellan (29). 
 
I en studie uttalade sjuksköterskor att om de varit patienter skulle 87 % vilja ha med anhöriga 
(26). I en annan studie ville en stor del av respondenterna som anhöriga få möjlighet att 
närvara i akutrummet (18). Det har i två studier visat sig att sjuksköterskor med mer 
erfarenhet av anhörignärvaro eller specialistutbildning är mer positivt inställda till detta (25, 
26). I en studie som utvärderade huruvida utbildning påverkade sjuksköterskors inställning, 
svarade 55.6 % av deltagarna innan utbildningen att de var positiva till familjenärvaro. Efter 
utbildningen var hela 88.9% av deltagarna positiva. I denna studie framkom inga signifikanta 
skillnader mellan utbildningsgrad för sjuksköterskor och positiva attityder till anhörignärvaro 
(28).  
 
I en omfattande studie som genomfördes i USA gällande huruvida sjuksköterskor arbetade på 
mottagningar med skrivna policys om anhörignärvaro, framkom det att endast 5 % arbetade 
på mottagningar med detta. Däremot var nästan hälften av dem verksamma på arbetsplatser 
som tillät familjenärvaro och 75 % av sjuksköterskorna föredrog att det tilläts. Mer än hälften 
hade tagit eller skulle ha tagit anhöriga till patienten under återupplivning. Studien 
rekommenderar skrivna riktlinjer för anhörignärvaro, för att undvika inkonsekvent handlande 
mot anhöriga och patienter (17).  
 
Hur påverkas anhöriga 
 
Det finns få studier gjorda på vilka psykologiska effekter anhöriga fått som närvarat vid en 
återupplivning. En av studierna visade att de anhöriga som närvarat i akutrummet uppvisar en 
lägre grad av ångest, påträngande föreställningar, depression, posttraumatiskt undvikande 
beteende och sorg i psykologiska tester, som gjordes tre och nio månader efter händelsen. 
Ingen av de anhöriga hade under återupplivningen behövt lämna rummet på grund av stress 
eller för att de blivit rädda av upplevelsen. Större delen av respondenterna tyckte att deras 
sorgeprocess hade underlättats av att de fick vara hos patienten i de sista ögonblicken (29). En 
annan studie visar hur anhöriga upplevde en känsla av obehag i akutrummet. Tre av fem 
tillfrågade anhöriga ångrade sin närvaro, möjligtvis på grund av det obehag de kände under 
återupplivningen. Tre anhöriga upplevde fortfarande stress när det tänkte tillbaka på 
händelsen i akutrummet, vilket kan liknas med posttraumatiskt stressyndrom. Två av de 
anhöriga kände att de genom sin närvaro gjorde nytta och att de inte bara var observanter, de 
ångrade inte sin närvaro men de närvarade vid framgångsrika återupplivningar (30). Att vara 
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närvarande i akutrummet kunde dessutom minska ångesten hos anhöriga, jämfört med att 
vänta i ett närliggande rum (21). 
 
Vad tycker och vill anhöriga 
 
Det har framkommit i några studier att anhöriga såg det som sin rättighet att få närvara i 
akutrummet (21, 31). Anhöriga uttryckte även att det är deras skyldighet att inte lämna 
patienten. Många motiverade det med att de ville vara där för att ge tröst och stöd åt patienten. 
Trots att de beskrev erfarenheten som svår och skrämmande var den samtidigt en naturlig och 
mäktig upplevelse och om det blev aktuellt skulle de välja att närvara igen (21). I en studie 
framkom det att 96 % av de anhöriga tyckte att de skulle få vara hos patienten just innan 
denne dog. De tyckte att det var viktigt att de fick känna att möjligheten erbjöds, att de själva 
kunde göra ett val men bara om de klarade av det känslomässigt. Av dem som inte ville 
närvara så framkom det att de inte ville se återupplivningsarbetet eller att patienten dog (31). 
  
Rädslan av att störa vården under återupplivningen är en orsak som nämns i flertalet studier 
(21, 31, 32). De anhöriga uttryckte mer oro för att deras närvaro skulle störa arbetet och 
vården av patienten, än för vad de skulle uppleva i akutrummet. Deras oro inriktades på 
patientens tillstånd och om patienten skulle överleva (31). Både anhöriga som väntade utanför 
akutrummet och de som var närvarande uppmärksammade hur personalen stressade och 
ansträngde sig och var därför oroliga att de skulle vara i vägen eller störa personalen (32). 
Anhöriga var införstådda med att det ställdes krav på deras uppträdande för att de inte skulle 
störa eller hindra vården. De tyckte även att det var personalens uppgift att göra en individuell 
bedömning av anhöriga för att försöka förutse om anhöriga skulle klara av att vara närvarande 
(21). I en annan studie där anhöriga fick vänta utanför trodde de att personalen var emot deras 
närvaro i akutrummet. Detta godtogs av de flesta eftersom de ville att personalen skulle 
fokusera på patienten (32).   
 
Ytterligare en aspekt som framkom var att det var viktigt att få se att allt som kunde göras 
blev gjort (21, 31). I en studie trodde 95 % av de anhöriga att det hjälpte dem själva att inse 
och acceptera situationen, när de såg alla ansträngningar som gjordes för patienten. De fick då 
direkt se och höra vad som skedde med patienten, denna vetskap minskade oron hos dem och 
hjälpte dem även senare i sorgeprocessen (21). Anhöriga som närvarat i akutrummet, kände 
att de fick förstärkt kontakt med personalen och förtroendet ökade av att se att personalen var 
väldigt kompetenta på det de gjorde. De uppskattade det vänliga och respektfulla mottagandet 
från personalen (32). I intervjuer med 25 anhöriga till patienter som avlidit på akutenheten, 
uttryckte 80 % att de hade velat få komma in i akutrummet under tiden som 
återupplivningsarbetet pågick, just innan patienten dog. Anledningarna som nämndes var att 
de inte ville att deras nära skulle dö bland främlingar, att det var viktigt att få vara nära 
varandra i livets slutskede (31). Sörjande anhöriga kunde vara hjälpta av att veta att de var 
med patienten i de sista ögonblicken (30).  
 
I en amerikansk studie tyckte 95 % av dem som varit med vid återupplivning att de kunde 
hantera upplevelsen (21). Några anhöriga i en svensk studie trodde dock att det kunde vara för 
stressande att vara med och var osäkra på om de skulle ha klarat av att hantera upplevelsen i 
akutrummet. De ville inte se ett misslyckat återupplivningsförsök och kanske undra om 
patienten fått rätt vård. Det fanns även en rädsla av att inte känna sig behövda (32). I en studie 
där samtliga anhöriga haft en personal vid sin sida som förklarade vad som pågick och de fick 
möjlighet att ställa frågor under arbetets gång, var samtliga nöjda med att ha närvarat. Av 
närvarande anhöriga tyckte 96 % att det blev lättare att acceptera utgången för patienten och 
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85 % trodde att deras närvaro var till fördel för patienten. Anhöriga kände sig hjälpta i sin 
sorgeprocess av att ha varit närvarande. En respondent uttryckte att minnet av alla slangar och 
utrustning alltid skulle finnas kvar (33). I ytterligare en studie var det 64 % av de anhöriga 
som trodde att de själva skulle vara hjälpta i sin sorgeprocess av att ha varit närvarande och 
hänvisade detta till att de då fått säga adjö ordentligt. Samtidigt framkom det en markant 
skillnad hos de anhöriga. Föräldrar och make/maka trodde inte i samma utsträckning som 
syskon och barn att de skulle vara hjälpta i sin sorgeprocess (31).  
 
Många anhöriga trodde att deras närvaro hjälpte patienten och att de fungerade som ett stöd. 
De kände att de gav trygghet och skydd genom sin närvaro (21, 32). De fokuserade inte på 
traumat utan på sin roll att stödja patienten, oavsett hur allvarligt ställt det var med patienten 
(21). Anhöriga coachade och hjälpte även patienten att uthärda svåra och smärtsamma 
moment i akutrummet (15). De kunde också bidra med information till personalen och på så 
sätt vara delaktiga i vården (21, 32). Många anhöriga ansåg att deras närvaro var värdefull, 
även om patienten inte kunde kommunicera. De beskrev också situationen som en andlig 
upplevelse, speciellt när döden inträffade (21).  
 
För att anhöriga skulle känna att de hade kontakt krävdes inte bara närvaro i rummet utan 
även att de gavs möjlighet att röra vid och prata med patienten. Anhöriga tyckte att en känsla 
av samhörighet med patienten var avgörande för om närvaron skulle ses som positiv. När 
verbal kommunikation inte var möjlig hade nära anhöriga ofta ett eget sätt att förmedla 
kontakt och känslor, då de hade en gemensam historia och en nära samhörighet (30). 
Anhöriga trodde även att de påminde personalen om att patienten var en person, en del av en 
familj och att detta föranledde att personalen ansträngde sig lite extra vid 
återupplivningsförsöken (21). 
 
Vad anser patienten 
 
Ett fåtal studier har gjorts i ämnet ur patientens perspektiv. De främsta känslorna som 
framkom när patienterna skulle beskriva vad de kände i akutrummet var rädsla och smärta. 
Närvaron av deras anhöriga gjorde att patientens rädsla minskade och de kände sig tryggare. 
Anhöriga hjälpte dem även att uthärda smärtan. Patienterna kom ihåg hur de anhöriga rörde 
vid dem och att de lyssnade på deras rädsla, vilket gjorde att de kände sig älskade och mindre 
ensamma. Patienterna trodde att närvaron av anhöriga påminde personalen om att patienten 
var mer än ett objekt. Ett flertal av patienterna trodde att detta kunde göra att personalen 
ansträngde sig mer och att de på så sätt fick en bättre och mer human vård. Anhörignärvaro 
sågs av patienterna som en naturlig del i att hjälpa varandra genom svårigheter. De talar om 
händelsen som en delad upplevelse och att det uppstår ett ömsesidigt band både under och 
efter återupplivningen. De upplevde även att de anhöriga förde deras talan när patienten inte 
själv kunde förmedla sig. Därför anser de att anhörignärvaro är deras rättighet. Några 
uttryckte oro över att det var en mycket stressig och arbetsam upplevelse för de anhöriga att 
gå igenom. De tyckte även att det fanns olika synpunkter att ta hänsyn till innan anhöriga gavs 
alternativet, bland annat var det viktigt att de anhöriga förstod vad som förväntades av dem 
inne i akutrummet. Det måste finnas plats för dem och en patient trodde att anhörigas närvaro 
kunde göra att personalen kände sig obekväm. Trots detta ansåg de att fördelarna övervägde 
nackdelarna (15).  
 
En annan studie visar att majoriteten av respondenterna ville att någon anhörig skulle närvara 
vid deras återupplivning. Det framkom dock att flertalet av dessa ville att endast speciella 
anhöriga skulle få närvara. En femtedel av respondenterna ville inte att någon av deras 
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anhöriga skulle närvara. De som var negativa till anhörignärvaro motiverade sitt svar med att 
det skulle vara genant, de var oroliga att anhöriga skulle vara i vägen för personalen eller störa 
vården. De trodde även att upplevelsen skulle ge obehagliga minnen för de närvarande (34). 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Vid artikelsökningen provades ett antal olika sökord, det visade sig dock att endast ett fåtal 
sökord gav artiklar som verkligen följde syftet. Vad som även noterades vid de första 
sökningarna var att det fanns mycket ny forskning, många träffar var från 2006 och 2005.  
Alla artiklar som rörde barn eller som publicerats i barnmedicintidningar valdes bort, på 
grund av att en fördjupning i ämnet visade att där fanns en skillnad mellan omhändertagandet 
av barn och vuxna i dessa situationer. Fokus riktades mot det vuxna perspektivet eftersom det 
är främst det som allmänsjuksköterskan kommer i kontakt med. Detta gjorde att antalet träffar 
minskade och framförallt reducerades mycket av den allra nyaste forskningen. Från början var 
förhoppningen att sökningen endast skulle inkludera artiklar som var mindre än fem år gamla 
men då alla artiklar som rörde återupplivning på barn exkluderades, utökades sökningen till 
tio år för att få tillräckligt med relevanta artiklar. Det fanns även en medveten tanke bakom 
detta, då artiklar som innehöll grundläggande forskning inom ämnet kom med i sökningen, 
vilket var positivt för arbetet. Artiklarna visade sig ha god spridning i världen men majoriteten 
(11 stycken) kom ändå från USA. Tre studier kom från Storbritannien, två från Sverige, två 
från Australien, en från Singapore och en studie var ett samarbete mellan USA och Belgien. 
Den geografiska spridningen på artiklarna ses som en styrka i denna litteraturstudie. Det fanns 
många reviewartiklar, debatt- och diskussionsinlägg kring ämnet, vilket visar att det finns 
intresse för detta. Författarna till originalartiklarna återkom ofta i flera artiklar antingen som 
huvudförfattare eller som medförfattare, ofta hade författarna forskat i ämnet men ur flera 
olika perspektiv. Detta bör beaktas eftersom det eventuellt hade varit en fördel att resultatet 
hade bättre spridning på författare. Samtidigt kan det vara en styrka då författarna är väl 
insatta i ämnet.                                                                                                                                                       
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatartiklarna hade metodmässigt god spridning vilket var positivt då många olika 
infallsvinklar och aspekter gav tyngd till resultatet. Sju artiklar använde sig utav kvantitativ 
metod, fem var kvalitativa och sju artiklar hade både kvalitativa och kvantitativa variabler. 
Nästan samtliga resultatartiklar hade ett tydligt syfte som svarade mot resultatet. Det var 
endast en artikel som skilde sig från mängden, då resultatet inte svarade på det formulerade 
syftet (19). Studien innehöll intressanta fakta, men en diskussion kring varför syftet inte blev 
besvarat borde ha förts av författarna till studien. Urvalet har i en del studier till viss del varit 
begränsat. Främst i de studier som haft för avsikt att undersöka patientens åsikter, eftersom 
överlevnadsgraden är så låg vid hjärtåterupplivning. Det finns även ett begränsat antal 
anhöriga som upplevt anhörignärvaro. Ett tydligt godkännande av en etisk kommitté 
redovisades i tolv av resultatartiklarna (15, 17, 21, 23, 26- 30, 32- 34). Däremot var det endast 
ett fåtal av artiklarna som förde ett klart etiskt resonemang (27, 30, 32, 33). I de studier som 
innebar att någon form av kontakt togs med anhöriga eller patienter, borde det ha framkommit 
ett tydligare etiskt tänkande av artikelförfattarna. Undersökningarna rör trots allt smärtsamma 
minnen som kan väcka många tankar.  
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I alla statistiska undersökningar förekommer ett svarsbortfall. Orsaker till detta kan vara 
ointresse, tidsbrist, att frågorna är för känsliga eller att undersökningen är för omfattande. 
Undersökningen blir alltid mindre tillförlitlig vid svarsbortfall och det går inte att uppväga 
genom att utöka antalet respondenter (35). I denna litteraturstudie var det främst de artiklar 
som baserades på stora enkätundersökningar som hade ett betydande svarsbortfall (17, 23, 
26). I en av de tre artiklarna diskuterades det nämnvärda svarsbortfallet och författaren förde 
ett resonemang om att det kanske enbart var de respondenter som var intresserade av ämnet 
som besvarat enkäten, vilket i sin tur kunnat påverka resultatet (17). Studien var ändå relevant 
och det var positivt att författaren förde ett resonemang kring svarsbortfallet, i de andra två 
studierna fanns ingen svarsbortfallsanalys. Sju av artiklarna hade ett tydligt validitets- och 
reliabilitetsresonemang (17, 21, 26, 31- 34) varav en studie redovisade att de utfört 
reliabilitetstest genom att använda ett korrelationsmått för test av instrument, nämligen 
Cronbach’s alpha (26). En studie diskuterade det faktum att de inte hittat för dem något bra 
instrument för att mäta validiteten. Detta motiverades med att inga tidigare liknande studier 
gjorts (24). En annan studie validerade enbart sina mätinstrument (29). Något som bör beaktas 
är att när studier undersöker attityder och värderingar, såsom många av denna litteraturstudies 
resultatartiklar, är det svårt att uppnå hög validitet (36).  
 
I ett akutrum är första prioritet att rädda liv, att upprätthålla och återställa vitala funktioner. I 
de fall anhöriga följer med patienten i ambulansen eller kommer till akutmottagningen 
tillkommer ytterligare aspekter att ta hänsyn till. Rädslan av att upplevelsen skulle bli för 
traumatisk och svårigheter att hantera minnen från återupplivningen, togs av personalen upp 
som en orsak till varför anhöriga skulle exkluderas från akutrummet (14, 19, 20). Enligt Van 
der Wonings studie blev de anhöriga illa berörda av händelsen och ångrade att de följt med in 
i akutrummet (30). Tvärtemot säger Robinson i sin studie om psykologiska effekter hos 
anhöriga. Hon menar att anhöriga som har närvarat i akutrummet har mindre negativa 
psykologiska effekter än de som fick vänta utanför. Dessutom var alla de anhöriga som 
närvarat nöjda över sitt beslut (29). En möjlig orsak till de stora skillnaderna är att i Van der 
Wonings studie var personalen oförberedda på att ha närvarande anhöriga, då de anhöriga 
följde med in i akutrummet på eget initiativ. Detta ledde till att anhöriga främst kände sig som 
åskådare utan kontakt med patienten (30). I Robinssons studie var personalen väl förberedda 
på att ta emot anhöriga och det var alltid en utvald ur personalen som tog hand om de 
anhöriga och hela tiden stod vid deras sida (29). Slutsatsen av detta är att anhöriga som 
närvarat vid återupplivning inte får några psykiska men av händelsen, om de blir väl bemötta 
av personalen. Om anhöriga får närvara ger detta dem empowerment och de kan göra en 
insats för patienten. Detta ger många fördelar för både patient, anhöriga och personal därför är 
det viktigt att detta beaktas. En förutsättning för att detta ska fungera och bli positivt, är att 
anhöriga blir väl omhändertagna och att det finns plats och tid för dem. Ett utmärkt sätt att 
främja detta är att alltid ha en utsedd personal vid anhörigas sida.   
 
I många studier där personal har tillfrågats trodde de att stressen i akutteamet skulle öka om 
anhöriga var närvarande (19, 22, 23). En studie motsade detta och visade på att stressnivån 
var samma oavsett anhörigas närvaro eller ej (24). Om det är så att personal känner sig mer 
stressade och nervösa kan detta bli ödesdigert för patienten, därför är det viktigt att ta hänsyn 
till. Akutrummet är även en läroplats, personalen behöver kunna diskutera fallet och ges 
möjlighet till att låta mindre erfaren personal få möjlighet till praktisk övning. Mer utbildning 
och erfarenhet är ett steg till att minska stressen hos personalen. Svart humor och jargong 
förekommer i kommunikationen mellan personal i akutrummet (18, 19, 21). Detta är en 
copingstrategi som personalen använder för att distansera sig från den traumatiska situation de 
arbetar i. De klarar på så sätt lättare av stressen och att behålla fokus (13). Då anhöriga är 
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närvarande påverkas teamet kring patienten, studier visar att beteendet i akutrummet blir 
annorlunda, det blir tystare då ingen säger något i onödan (20). Detta gör att personalen mister 
en möjlighet till coping då deras distans till patienten minskar när anhöriga är närvarande. 
Detta blir ett problem då det är behövligt för personalen att ibland få ha sina uttryck för att 
bevara en viss distans till allt elände. Om det känslomässiga engagemanget påverkar deras 
prestation, är det en fördel att kunna se patienten som ett sjukdomsfall, en klinisk utmaning. 
Sättet att hantera situationen fyller sin funktion, men detta kanske inte behöver ske i 
akutrummet. I stället skulle en defusing direkt efter händelsen kunna ersätta detta, där 
personalen får gå igenom vilka känslor de bär på och en möjlighet att uttrycka dem.  
  
Anhöriga trodde att deras närvaro kunde göra att personalen ansträngde och försökte lite mer 
(21). Inom detta råder det en oenighet inom personalen. I en amerikansk studie är alla 
sjuksköterskor och läkare överens om att anhörigas närvaro inte påverkar deras insats eller 
åtgärder på något sätt (23). I en annan studie även den ifrån USA hävdar 15 % att deras insats 
påverkades och att deras val av åtgärder var mer aggressiva även vid hopplösa 
återupplivningar (21). Några sjuksköterskor i ytterligare en amerikansk studie kände att de 
ville bevisa att de utförde god vård när anhöriga var närvarande, vilket inte alltid blev det 
bästa för patienten (20). Många ur personalen förnekar alltså att anhörigas närvaro påverkat 
återupplivningsarbetet. Det kan kännas lite märkligt att så många är säkra på att deras insatser 
inte påverkas av anhörigas närvaro. Många uttrycker ändå att deras beteende och jargong 
förändras i och med deras närvaro och frågan är om inte detta kan påverka 
återupplivningsarbetet. Det kan tolkas som att de 15 % som säger att deras arbete påverkas 
uttrycker en medvetenhet om vilka processer som förekommer i ett akutrum. Samtidigt är det 
skrämmande att en del personal känner att de måste använda mer aggressiva åtgärder eller 
bevisa att de ger god vård för att anhöriga är närvarande.  
 
Rädslan för ökat antal anmälningar mot personalen framkommer i många undersökningar (13, 
18, 23, 26). Personalen uttrycker sin oro för att bland annat bli anmälda för bristande 
bemötande, att de skulle säga eller göra något som anhöriga kände sig förolämpade av. Att 
anhöriga skulle missförstå moment under arbetet och tolka dessa som felbehandlingar, i 
synnerhet då återupplivningen misslyckas. Många gånger är allmänhetens enda erfarenhet av 
återupplivningsarbete hämtat ifrån fiktiva sjukhusserier så som Cityakuten. Då anhöriga ser 
att arbetsmomenten inte flyter lika smidigt som när personalen i tv-serien arbetar så kan detta 
tolkas som att vårdpersonalen gör fel eller är osäker. I flera studier från USA vilka undersöker 
personalens åsikter till anhörignärvaro, framkommer en rädsla för att bli stämda (13, 23, 26). 
Deras rättsystem skulle eventuellt kunna ligga till grund för denna rädsla. Även i Sverige 
finns denna rädsla då anmälningar mot vårdpersonal förekommer (37). På Foote Hospital som 
hade ett nioårigt perspektiv på sin studie, hade antalet anmälningar inte ökat i och med 
införandet av att ha anhöriga med i akutrummet (6). Anhörignärvaro kunde till och med 
minska antalet anmälningar då anhöriga direkt fick information och kunde se och höra vad 
som gjordes (21). Litteraturen säger att det inte förekommer en ökning av anmälningsfall mot 
personalen (6). Detta visar att rädslan som uttrycks är grundlös men utgör ändå ett hinder. 
Vårdpersonal kan inte basera sitt yrkesutövande på rädslan att bli anmälda utan borde istället 
se till sin faktiska yrkeskompetens och känna säkerhet i den. Ännu en rädsla som tagits upp av 
både personal och anhöriga är oron för att anhöriga skulle störa vid återupplivningen i 
akutrummet (12, 20, 21, 31, 32). I studien på Foote Hospital rapporterades inga sådana 
incidenter, detsamma gäller i Meyers studie (6, 21). Precis som med oron för ökat antal 
anmälningar bekräftar inte heller här litteraturen rädslan som personal och anhöriga uttrycker. 
Återigen är det rädslan som utgör hindret och påverkar vilket beslut som tas gällande 
anhörignärvaro.  
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Ett starkt argument mot anhörignärvaro är att det inte alltid går att inhämta patientens 
medgivande till att anhöriga skall få närvara och på så sätt äventyra patientens rätt till 
integritet (11). Problemet blir då hur vårdpersonalen på ett säkert sätt bevarar patientens 
integritet och samtidigt försöker tillmötesgå patienters och anhörigas önskan. Två studier 
undersökte patienters åsikter och upplevelser av anhörignärvaro. I den ena kände inga 
patienter att deras värdighet och integritet blivit åsidosatta (29).  I den andra studien 
poängterade en femtedel av respondenterna att de endast ville att vissa anhöriga skulle få 
närvara i akutrummet (34). Detta tillför ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Då patienten 
inte själv kan redogöra för detta är det en omöjlighet för personalen att veta vilka anhöriga 
som ska tillåtas in i akutrummet. Vad som mer bör beaktas är att beslutet att neka anhöriga att 
närvara och att de på så sätt inte få uppleva de sista ögonblicken tillsammans är icke 
reversibelt. Många anhöriga kan på så sätt känna att de blivit bestulna på chansen att säga 
farväl, och några sista ord. Bakgrundsmaterialet visade att patientens integritet var en 
betydande faktor för att exkludera anhöriga. Det har dock framkommit förvånansvärt lite i 
resultatartiklarna om detta. I de fall det har berörts har det varit genom enstaka kommentarer 
eller något inlägg i diskussionen. Patientens integritet skall respekteras och det är 
häpnadsväckande att det inte har framkommit mer i resultatet kring detta. 
 
I amerikanska studier uttrycker ofta anhöriga att det är deras rätt att få närvara (21, 31). 
Kanske är detta ett resultat av att de där har ett mer individuellt sätt att finansiera sina 
vårdkostnader och därför ser vården som en vara som de har betalat för. Även i Sverige har 
medvetenheten ökat över vilka rättigheter allmänheten har inom vården. Detta är samtidigt 
något som vårdgivare eftersträvar, att patient och anhöriga har en större delaktighet i 
vårdprocessen, bland annat när det gäller medbestämmande och eget vårdval. Däremot finns 
det i Sverige inget stöd i lagtext för att anhörignärvaro vid vård av vuxna skulle vara en 
rättighet, då denna istället betonar att vården skall bygga på respekt för patientens integritet 
(10). 
 
Dramaserier som utspelar sig i sjukhusmiljö är just nu populära, kanske för att de är 
allmänhetens enda insyn i en värld som tidigare varit stängd. Dessa kan ge allmänheten en 
uppfattning om hur arbetet går till och hur det ser ut på en akutvårdsavdelning. 
Anhörignärvaro i akutrummet är vanligt förekommande i dessa program, vilket kan leda till 
att allmänheten ser anhörignärvaro som en norm och det blir ett naturligt inslag, att det finns 
anhöriga i akutrummet.  
 
En amerikansk studie har observerat beteendet hos personal, anhöriga och patient, genom att 
videofilma inne på akutrummet. Det visade sig att de anhöriga som var med inne på 
akutrummet höll ett avstånd till patienten och tog inga egna initiativ till att närma sig 
patienten. Det var först vid uppmuntran från sjuksköterskan som de närmade sig och vågade 
röra vid patienten (38). Troligen är deras beteende ett förhållningssätt som hjälper dem att 
klara av situationen. Det är viktigt att vi som sjuksköterskor ser detta och låter anhöriga få 
kontroll över sin situation innan de bjuds fram till sängkanten. I en studie har det framkommit 
att om närvaron ska vara betydande för anhöriga, ska den innebära att de samtalar med och rör 
vid patienten och inte står som passiva åskådare (30). 
 
Få studier har gjorts som kan leverera mätbara resultat för att beskriva vilken inverkan 
anhörignärvaro har på patienter, anhöriga och personal i ett längre perspektiv. Förvånande är 
att så många studier avhandlar attityder och uppfattningar när det tydligt visat sig att just 
attityder och uppfattningar lätt förändras efter bara något enstaka utbildningstillfälle i ämnet 
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(28). Det saknas studier som klargör de samhällsekonomiska aspekterna så som, kommer 
anhöriga fortare tillbaka till arbetslivet, påverkas utgången av återupplivningsarbetet och 
påverkan på personalens arbetsmiljö? Resultat från sådana studier behövs för att fakta i frågor 
som samhällsekonomi, hälsofrågor skall kunna ligga till grund för anhörignärvaro.  
 
Forskningen i detta ämne har pågått från början av 80- talet och har därefter spridit sig i 
världen. Riktlinjer har utarbetats och finns i både USA och Europa. Vid 
stickprovsundersökningen som gjordes av författarna i början av arbetet för att undersöka hur 
det såg ut i Skandinavien, visade det sig att det bara var ett fåtal sjukhus som arbetade aktivt 
med familjenärvaro. Inga akutmottagningar hade skrivna riktlinjer, och på många 
mottagningar hade inte frågan varit aktuell för diskussion. Många var ändå nyfikna och visade 
intresse för ämnet, därför tror vi att det finns ett stort intresse för att utveckla vården och 
bemötandet av anhöriga i denna riktning. Det finns redan granskade riktlinjer skrivna om vad 
anhörignärvaro innebär kliniskt därför bör diskussionen komma upp på klinikerna för att få en 
förankring hos personalen. Riktlinjer som stödjer anhörignärvaro ska finnas så att personalen 
har något att stödja sina beslut på, istället för att det blir den rådande dagsformen på 
tjänstgörande jourläkare som avgör. Möjligheten att få stödja en nära anhörig genom en svår 
situation, eller få säga adjö till någon älskad kommer inte igen, det är nu eller aldrig. 
 
Konklusion 
 
Följande negativa aspekter har framkommit. Många ur personalen uttrycker en oro över att 
det skulle skapa en ökad stress när anhöriga var närvarande, däremot finns det inga 
vetenskapliga belägg för att personal blir mer stressade vid anhörignärvaro. Tydliga kliniska 
riktlinjer angående anhörignärvaro samt utbildning inom anhörigbemötande efterfrågas av 
personalgrupperna. Anhörigas och personals rädsla att anhöriga skulle störa pågående vård 
genom sin närvaro har inte kunnat påvisas då inga sådana händelser rapporterats. Det finns en 
risk att patientens integritet inte kan garanteras vid anhörignärvaro. De främsta positiva 
aspekterna är att närvarande anhöriga varit hjälpta av att ha varit med i akutrummet. De 
närvarande anhöriga har inte visat fler negativa psykologiska effekter än de anhöriga som 
väntat utanför. Majoriteten av patienterna känner sig hjälpta av att anhöriga är närvarande i 
akutrummet. Däremot uttrycker en grupp patienter behov av att få välja vilka anhöriga som 
ska få närvara. Om detta ska införas i verksamheten, anser personalen att det är nödvändigt att 
en utsedd ur personalen tar hand om anhöriga i akutrummet. Sammanfattningsvis ska 
anhörignärvaro ses som ett alternativ vid återupplivning i ett akutrum. 
 
Implikation 
 
Undersökningar från Sverige behövs som kan ge svar på hur vi vill ha det om det gäller oss 
själva som patienter eller anhöriga. Genom interventionsstudier där personalen ges utbildning 
i omhändertagande av anhöriga vid traumatiska händelser kan forskning på hälso- och 
samhällsekonomiska effekter tydliggöras. Riktlinjer finns redan i dag och dessa kan användas 
i samband med utbildning och forskning. Sjuksköterske- och läkarstudenter ska i sin 
utbildning komma i kontakt med idén om anhörignärvaro, för att lättare implementera 
anhörignärvaroarbetet på akutmottagningarna. Konceptet kan även appliceras på övriga 
avdelningar. Det ska finnas mer träning med simulerade akutsituationer för personal och 
studenter, för att de bättre ska kunna hantera stressade situationer. 
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