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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur anhöriga upplever att närvara vid ett 

återupplivningsförsök av en familjemedlem. Metod: Litteraturstudien hade en beskrivande 

design där 13 artiklar har analyserats. Artiklarna är sökta i databaserna Medline via Pubmed, 

Cinahl och Science Direkt, även manuell sökning är utförd utifrån referenser i valda artiklar. 

Resultat: Efter bearbetning och analysering av materialet identifierades tre kategorier. Dessa 

var anhörigas upplevelse av behov av stöd, anhörigas värde och önskan samt anhörigas oro 

och sorg. Anhöriga upplevde det som värdefullt att få närvara vid återupplivningsförsök på 

familjemedlem, det hjälpte dem att hantera och förstå situationen bättre. Anhöriga valde i stor 

utsträckning att närvara och upplevde att det minskade deras oro och ångest. De anhöriga 

upplevde ett behov av att få frågan om de ville närvara eller inte, det fanns även ett stort 

behov av stöd i form av till exempel fortlöpande information. De upplevde att deras närvaro 

underlättade kommunikationen kring patienten. Personalen hade ett stort inflytande på hur 

anhöriga upplevde återupplivningssituationen. Slutsats: Det är viktigt att anhöriga tillåts vara 

närvarande om de så önskar. 

 

Nyckelord: HLR (Hjärt- Lungräddning) omvårdnad, anhörigs närvaro, upplevelse. 

 



Abstract 

The purpose of this literature review was too descriptive how family members experience a 

resuscitation of a close relative. Method: The literature review had a descriptive design in 

which 13 articles were analyzed. Articles were sought in Medline via Pubmed, Cinahl, and 

Science Direct, manual search was conducted on the basis of references in selected articles. 

Results: After processing and analysis of the material three categories were identified. These 

were the relatives’ perceived need for support, relatives’ value and wishes and relatives’ 

concerns and grief. Relatives found it valuable to be present during resuscitation of a family 

member, it helped them cope and understand the situation better. Relatives chose largely to 

attend and felt that it reduced their anxiety. The relatives felt a need to be asked if they wanted 

to attend or not, there was also a great need for support in the form of, for example, 

continuous information. They felt that their presence facilitated communication about the 

patient. Healthcare providers had a great influence on how family members experienced 

resuscitation situation. Conclusion: It is important that relatives are allowed to be present if 

they so wish. 

 

Key words: CPR (cardio-pulmonary resuscitation), nursing, family presence, experience 
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Introduktion  

Varje år drabbas flera tusen personer av ett plötsligt oväntat hjärtstopp på sjukhus. Hjärtat 

drabbas i flertalet fall av en kaotisk elektrisk aktivitet och slutar pumpa runt blodet. Bara 

några få minuter senare blir skadorna av syrebristen till hjärnan så pass omfattande att de 

leder till att det blir omöjligt att överleva på lång sikt. Endast 10-20 procent överlever i 

dagsläget. Genom tidig insatt HLR kan andning och cirkulation upprätthållas i en begränsad 

tid i väntan på en hjärtstartare (förr benämnd som defibrillator). Tidig defibrillering är i de 

allra flesta fall en botande behandling vid hjärtstopp. Strömstöten från en hjärtstartare genom 

hjärtat kan oftast få hjärtat att börja slå igen, men tidsfaktorn är avgörande. Trots en perfekt 

fungerande ”kedja som räddar liv” kommer ändå aldrig alla som drabbas av ett hjärtstopp att 

kunna räddas. Den bakomliggande sjukdomen är i många fall allt för allvarlig (Aune, 2008).  

 

Anhöriga 

Att som anhörig bevittna ett oväntat hjärtstopp eller vid ett återupplivningsförsök hos en nära 

anhörig skapar en stor osäkerhet och rädsla då anhöriga saknar kunskap om vad som händer 

(Myers, Eichhorn & Guzzetta, 1998). Återupplivningen kan ses som ett ”dödsritual” där 

anhöriga bör ha en självklar plats, i många fall är det personalen som finns hos patienten i 

dödsögonblicket, en person som patienten aldrig tidigare mött (Pafford, 2002). Historisk sett, 

frågar aldrig anhöriga om de får stanna kvar vid återupplivningsförsöket, de blir oftast visade 

till ett anhörigrum i väntan på besked (Kirdby, 2003). 

 

Redan 1982 startades ett projekt på Foote Hospital i Michigan USA, där anhöriga tilläts att 

närvara vid återupplivningsförsök på familjemedlem. Initiativtagarna till projektet var en 

grupp bestående av sjuksköterskor, läkare och sjukhuspräster vid akutmottagningen vid Foote 

Hospital. Anledningen till att projektet startades var två separata incidenter då anhöriga krävt 

att få närvara vid återupplivningen. Rutinen kring proceduren var så att, vid ett larm om 

hjärtstopp på sjukhuset eller en inkommande patient med hjärtstopp så kontaktade personalen 

sjukhusprästen. Anhörigrummet iordningställdes med fika och telefon, en sjuksköterska 

eskorterar familjen till anhörigrummet och gav information om det hon visste samt tog en 

anamnes på patienten. Familjen fick information om att när de initiala åtgärderna kring 

patienten var gjorda samt att ansvarig läkare gett sitt godkännande, så fick en eller två i 

familjen närvara om de så önskade, stöd gavs av präst, sjuksköterska eller båda två. Det var 

viktigt att familjen inte kände någon press. Innan familjemedlemmarna gick in i 

återupplivningsrummet fick det även information om vad de kunde tänkas se, av all tänkbar 



2 

 

medicinsk utrustning. Teamet som arbetade med patienten skulle lämna plats för anhörig vid 

patientens huvudända. Information gavs att patienten var medvetslös men att det inte gick att 

säga huruvida patienten kunde höra eller ej samt att det var accepterat att gå ut och in ur 

akutrummet som de önskade fram tills det att någon form av invasivt ingrepp utfördes eller att 

ansvarig läkare fann de olämpligt att familjen närvarande. Vid ett eventuellt dödsfall stöttade 

präst eller sjuksköterska anhörig och hjälpte till med diverse praktiska beslut såsom 

organdonation och kontakt med begravningsbyrå (Hanson & Strawser, 1992).  

 

Anhörigas deltagande vid återupplivning  

Om anhöriga vill närvara vid återupplivningen, om deras beslut och tankar samt hur det 

påverkade de anhörigas sorgearbete eller om det gav en ökad oro och ångest för de anhöriga 

finns presenterat i en studie enligt Myers m.fl. (1998). En anhörigs rättighet att närvara vid 

återupplivning av en familjemedlem väcker starka känslor leder till debatt och diskussion 

världen över. Under de senaste 10 åren har ett ökat krav bland populationen kunnat ses när det 

gäller ”konsumentens rättigheter”, valfrihet och en respekt för individen. etc. (Walker, 1998). 

 

Problemformulering 

Enlig Clark m.fl. (2004) har människan en önskan att få vara med sin anhöriga och sin familj i 

livets slutskede. Det finns en trend, att låta anhöriga närvara i större utsträckning vid 

återupplivningsförsök Att bemöta varje anhörig utifrån deras behov och att ledsaga genom 

förloppet och den eventuella förlusten av en anhörig är även en aspekt att tänka på. En ökad 

förståelse för anhörigas behov kan vara grunden till upprättande av rutiner kring anhörigas 

närvaro under återupplivningsförsök av nära anhörig. Attityden hos personal är delad om att 

låta anhöriga närvara vid ett återupplivningsförsök. Det finns en rädsla bland personalen om 

att det ska bli problem, att vården kring patienten ska bli försämrad och en känsla av att bli 

bedömda för sina insatser (Rattrie, 2000).  

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva hur anhöriga upplever att närvara vid ett 

återupplivningsförsök av en familjemedlem.  

 

Frågeställning 

Hur upplever anhöriga att närvara vid ett återupplivningsförsök av vuxen familjemedlem på 

sjukhus?
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Metod  

Design 

Studien var en litteraturstudie med beskrivande design. 

 

Litteratursökning 

Relevant litteratur har sökts i databaserna Medline via Pubmed, Cinahl och Science Direct. 

Val av sökord grundar sig utifrån författarnas syfte och frågeställning. De sökord som 

användes presenteras till respektive sökning i tabell 1. Författarna har även gjort en manuell 

sökning utifrån referenser i valda artiklar.  

 

Kriterier för urval av källor 

De artiklar som inkluderades i studien har valts utifrån relevansen i artiklarnas titlar. Kriterier 

för att artiklarna skulle inkluderas i litteraturstudien var framförallt att de svarade mot 

studiens syfte och frågeställning. Begränsningarna till sökningen av artiklarna presenteras i 

tabell 1. De artiklar som exkluderades var p.g.a. att artiklarna inte hade en tydlig beskrivning 

av syfte, frågeställning, metodbeskrivning, resultatbeskrivning och diskussionsavsnitt. Likväl 

exkluderades artiklar som var Review artiklar eller artiklarna som fokuserade på barn och 

sjukvårdspersonalens attityder trots att artiklarna svarade mot syfte och frågeställningar vid 

första granskningen. Vid flertalet sökningar överensstämde sökningarna så att flera av 

artiklarna kom upp vid flera av sökningarna. Alla dubbelträffar av sökningarna är exkluderade 

så att varje artikel bara finns inkluderad vid en sökning. 

 

Tabell 1. Sökning vid databaser, sökord och antal träffar. 

Databas Limits Söktermer:  

 

Antal 

träffar 

Valda 

källor 

Medline via 

Pubmed 

Human English, norska och svenska 

Ålder:19+ fulltext 1998-2009 

Resuscitation AND family 469 2 

Medline via 

Pubmed 

Human English, norska och svenska 

Ålder:19+ fulltext 1998- 2009 

Resuscitation AND family 

members 
469 1 

Medline via 

Pubmed 

Human English, norska och svenska 

Ålder:19+ fulltext 1998- 2009 

Resuscitation AND family 

members AND presence 
79 2 

Medline via 

Pubmed 

Human English, norska och svenska 

Ålder:19+ fulltext 1998- 2009 

Resuscitation AND nursing 

AND family presence 
42 2 

Medline via 

Pubmed  

Human English, norska och svenska 

Ålder:19+ fulltext 1998- 2009 

Resuscitation AND Lived 

Experience of Critically Ill 

Patients’ 

1 1 

Medline via 

Pubmed 

Human English, norska och svenska 

Ålder:19+ fulltext 1998- 2009 

Presence of family members 

during cardio-pulmonary 

resuscitation 

36 1 

Cinahl Human English all adult fulltext 1998-

2009 

Resuscitation AND nursing 

AND family presence 
29 1 

Cinahl Human English all adult fulltext 1998- Family members´experiences 1 1 
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2009 of cardiac arrest 

Science Direct Patient, critical care, family members, 

family presence 1998-2009, 

Family presence during 

resuscitation 

246 1 

Manuell 

sökning 

   1 

 Totalt  1372 13 

 

Dataanalys 

I denna litteraturstudie har totalt 13 artiklar inkluderats varav 4 av artiklarna var av kvantitativ 

ansats och 8 var av kvalitativ ansats. En artikel var av både kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Alla artiklarna lästes igenom flera gånger av författarna innan respektive artikel granskades, 

värderades och kvalitetsbedömdes enligt mallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar 

enligt utarbetad modell av Forsberg och Wengström (2008). Kvalitetsgranskningen 

inkluderade studiernas design, urvalskriterier, bortfallsanalys, om studierna har använt 

mätinstrument som hade validitet och reliabilitet. Likväl gjordes en bedömning om resultaten 

var tydligt beskrivna. Kvalitetsbeskrivningen redovisas i tabell 4 i form av artiklarnas styrkor 

och svagheter. Under bearbetningsprocessen så framkom det tre kategorier i de olika 

artiklarna. Dessa kategorier är: anhörigas upplevelse av behov av stöd, anhörigas värde och 

önskan samt anhörigas oro och sorg. 

 

Resultatet bearbetades systematiskt av författarna tillsammans. Materialet presenteras 

inledningsvis med översiktliga sammanställningar i tabell två och tre för att därefter 

presenteras utifrån de tre kategorierna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Arbetet är en litteraturstudie av redan publicerat material så författarna ser inte något hinder i 

användandet av detta material i genomförd litteraturstudie. De artiklar som har valts är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilket minimerar risken för feltolkning av information. 

Det material som har använts i studien ska ha genomgått en forskningsetisk 

granskningskommitté eller så har forskarna haft ett tillräckligt resonemang om etiska aspekter 

kring studien. Materialet i denna studie har bearbetats systematiskför att kunna presenteras på 

ett objektivt sätt utan att lägga in egna värderingar eller åsikter. 
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Resultat 

Resultatet presenteras i inledningsvis med tabell 2 och 3 och därefter med löpande text utifrån 

frågeställningen med utgångspunkt från tre kategorier: anhörigas upplevelse av behov av stöd, 

anhörigas värde och önskan samt anhörigas oro och sorg. Avslutningsvis redovisas artiklarnas 

kvalitet i tabell 4. 

 

Tabell 2. Översikt av studiernas artiklar 

Författare 

+publ.år  

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlings

metod 

Dataanalys

metod 

Barratt & 

Wallis 

(1998)  

Relatives in the 

resuscitation room: 

their point of view. 

Kvantitativ Anhöriga till nyligen 

avlidna efter 

misslyckad 

återupplivning, 35 st 

Medianålder 58 år 

 69 % kvinnor. 32 % 

män. 

Telefonintervju 

samt ett 

frågeformulär 

som skickades 

hem inom 3 mån 

efter dödsfall. 

T- test och 

Chi 2 test . 

Benjamin, 

Holger & 

Carr. 

(2004) 

Personal preference 

regarding family 

members presence 

during resuscitation. 

Kvantitativ 200 patienter och 

familjemedlemmar.  

Medelåldern var 42 år, 

majoriteten var kvinnor. 

Enkät/intervju 

med öppna svar. 

 

Mantel-

Haenszel 

Chi 2 test 

och t-test 

Duran, 

Oman, 

Abel, Koziel 

& 

Szymanski. 

(2007)  

Attitudes towards 

and beliefs about 

family presence: A 

survey of 

Healthcare 

providers, patients’ 

families and 

patients. 

Kvantitativ 

och  

Kvalitativ 

202 sjuksköterskor och 

läkare. 

72 familjemedlemmar. 

62 patienter  

Deskriptiv 

metod för att 

generera 

kvantitativ data 

och kvalitativa 

kommentarer på 

öppna frågor.  

 

T –test,  

analysis 

of variance 

Chi 2 test 

 

Innehålls 

analys 

Grice, 

Pickton & 

Deakin. 

(2003) 

Study examining 

attitudes of staff, 

patients and 

relatives to 

witnessed 

resuscitation in 

adult intensive care 

units. 

Kvalitativ 55 anhöriga och 50 

sjuksköterskor och 

läkare. 

Strukturerat 

frågeformulär 

som gav plats 

för öppna svar. 

Innehålls 

analys 

 

Holzhauser, 

Finucane & 

De Vries. 

(2006) 

Family presence 

during resuscitation: 

A randomised 

controlled trial of 

the impact of family 

presence. 

Kvalitativ 88 Anhöriga/deltagarna 

var över 18 år och blev 

lottade i experiment 

eller kontroll grupp. 

Ena gruppen blev 

hänvisade till 

”anhörigrummet” 

medan andra gruppen 

fick närvara i 

återupplivningsrummet, 

tillsammans med en 

stödperson. 

Enkät 

undersökning 

via telefon 

intervju  

Innehålls 

analys 

 

Morse & 

Pooler. 

(2002 ) 

Patients-family-

nurse interaction in 

the trauma-

resuscitation-room 

Kvalitativ. Anhöriga till patienter 

under pågående 

återupplivning. 

Analys och 

tolkning av 

gjorda 

videoinspelning

ar . 

Innehålls 

analys 
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Retterholt 
de Presno, 

Haavik- 

Tennesen & 

Engeset- 

Rodal 

(2004) 

Har pårørende 

noeøre her? 

Kvantitativ 

extensiell 

pilotunders

ökning. 

Läkare och 

sjuksköterskor på hjärt-

intensivvårdsavdelning 

och akutmottagning. 

195 sjuksköterskor och 

33 läkare. 

Patientgruppen bestod 

av vuxna över 18 år. 

Frågeformulär 

med kvantitativa 

frågor , både 

elektroniskt och 

pappersformulär 

Kvantitativa 

frågor med 

öppna och slutna 

frågealternativ.   

Ej beskrivet 

Robinson, 

Mackenzie-

Ross, 

Campbell 

Hewsonl, 

Egleston & 

Prevost 

(1998)  

Psychological effect 

of witnessed 

resuscitation on 

bereaved relatives. 

Kvantitativ 

 

 

Pilotstudie. 

Familjemedlemmar 

som förlorat sin 

anhörig, I 

vittnesgruppen var det 

13 st i och 12 st i 

kontrollgruppen. 

44 % män och 66 % 

kvinnor. 

39 % under 50 år 

Frågeformulär 

som skickades 1 

månad efter 

händelsen. Det 

fanns en person 

utsedd att vara 

ett emotionellt 

stöd samt att ge 

information i 

vittnesgruppen.  

Mann-

Whitney-

Wilcoxon 

test. 

Van der 

Woning 

(1999) 

Relatives in the 

resuscitation area 

Kvalitativ  

fenomenolo

gisk ansats. 

5 anhöriga, 35-55 år 

som hade bevittnat 

återupplivning på en 

nära anhörig. De hade 

ej blivit erbjuda att 

deltaga vid 

återupplivningen utan 

själv begärt att få vara 

närvarande. Personalen 

var oförberedda. 

Telefon 

intervjuer 6. och 

12 månader efter 

händelsen. 

Innehålls 

analys 

 

Wagner 

(2004) 

Lived experience of 

critically ill Patients 

family members 

during cardio- 

pulmonary 

resuscitation. 

Kvalitativ  Sex familjer samtliga 

över 18 år intervjuades 

inom 24 timmar efter 

händelsen. Samtliga 

patienter överlevde 

hjärtstoppet 

Intervjuerna 

bandades. 

Van 

Manen´s 

tematiska 

analys 

Weslien, 

Nilstun, 

Lundqvist & 

Fridlund. 

(2005)  

When the unreal 

becomes real: 

Family members´ 

experience of 

cardiac arrest. 

Kvalitativ 

 

17 familjer deltog.  De kontaktades 

1 månad efter 

händelsen. 

Intervjuad i 

hemmet eller på 

sjukhus. Kurator 

fanns att tillgå 

som emotionellt 

stöd krävdes. 

Intervjuerna 

bandades. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Holistiskt 

perspektiv. 

Innehålls 

analys  

 

Weslien, 

Nilstun, 

Lundqvist & 

Fridlund. 

(2006) 

Narratives about 

resuscitation-Family 

members differ 

about presence. 

Kvalitativ   17 familjer deltog. De kontaktades 

1 månad efter 

händelsen. 

Intervjuad i 

hemmet eller på 

sjukhus. Kurator 

fanns att tillgå 

om emotionellt 

stöd krävdes. 

Intervjuerna 

bandades. 

Innehålls 

analys 
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Zakaria & 

Siddique 

(2008)  

Presence of family 

members during 

cardio-pulmonary 

resuscitation after 

necessary 

amendments. 

Kvalitativ Anhöriga till patient 

som avlidit på sjukhus. 

124 män, 66 kvinnor 

mellan 35-68 år. 

 86,5% muslimer, 

4 % kristna. 

Telefonintervju 

1 månad efter 

dödsfallet. 

Frågeformulär i 

2 delar. 

Deskriptiv 

statistik 

Innehålls 

analys 

 

 

Tabell 3. Sammanfattning av artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 
Barratt & 

Wallis. 

 

Att undersöka om anhöriga önskar att 

vara närvarande vid återupplivning av 

deras anhörig och deras erfarenheter 

eller vetskap om vad återupplivning 

innebär. 

De flesta anhöriga vill få frågan om de önskar närvara 

vid återupplivning av anhörig. Man fann även att de 

flesta anhöriga inte hade rätt uppfattning om vad som 

sker vid återupplivning. 

Benjamin & 

Carr. 

 

Att undersöka patientens perspektiv 

angående närståendes närvaro under 

deras egen återupplivning 

Patienten föredrog att ha närstående närvarande vid 

återupplivning. 

Duran, 

Oman, Abel 

,Koziel & 

Szymanski.  

Att beskriva och jämföra attityder och 

föreställningar om familjens närvaro ur 

sjukvårdspersonal, patienters anhöriga 

och patientens synvinkel oavsett 

tidigare erfarenhet. 

Studiens resultat visar att familjens närvaro under 

återupplivning, gynnar både patient och anhöriga. 

Närvaron accepteras i större utsträckning nu än 

tidigare. Att utforma eller skapa en sjukhus policy är 

att föredra. 

Grice, 

Pickton & 

Deakin. 

 

Att undersöka åsikter och behovet av 

att förstå fördelar med att som 

familjemedlem närvara vid 

återupplivning av nära anhörig. 

Studien inkluderade anhörig, 

patientens och personalens syn. 

47 % av Anhöriga ville närvara vid återupplivning av 

familjemedlem. De ville se att man gjorde ”allt”, de 

ville ej att den anhöriga skulle dö ensam. 53 % ville ej 

närvara, den främsta anledningen var att de trodde att 

de skulle uppleva det som allt för traumatiskt samt att 

de skulle vara i vägen. 

Holzhauser, 

Finucane & 

De Vries. 

Att undersöka effekten av närståendes 

närvaro vid återupplivning. 

Anhörigas närvaro hjälpte till med kommunikationen 

mellan personal och anhöriga. De kunde svara på 

frågor om patientens önskningar och uppgifter som 

ansågs viktiga som saknades i journalen Anhöriga 

upplevde att det var värdefullt att vara närvarande 

under återupplivning, och att närvaron hjälpte dem att 

hantera och förstå situationen.. 

Moors & 

Pooler.  

 

Att beskriva samspelet mellan anhörig, 

patient och sjuksköterska under 

pågående återupplivning 

Personalen kände stor oro för att anhöriga skulle  

”vara i vägen”, störa. Det kunde inte påvisas. 

Personalen visade ett olämpligt beteende gentemot de 

sörjande anhöriga och hindrade de anhöriga att 

hantera sina känslor.  

Retterholt de 

Presno, 

Haavik- 

Tennesen & 

Engeset- 

Rodal. 

 

Att undersöka uppfattningar hos 

sjukvårdpersonal angående anhörigas 

närvaro vid återupplivning och 

beskriva fördelar och nackdelar med 

att anhörigas närvaro. 

Det finns delade meningar om att ha anhöriga 

närvarande vid återupplivning läkare är mer 

tveksamma än sjuksköterskor.  Varje situation är unik 

och därför är det mycket svårt att ge några särskilda 

rekommendationer. Dock anser man att anhöriga i 

alla fall bör få frågan. 

Robinson, 

Mackenzie-

Ross, 

Campbell- 

Hewson, 

Egleston & 

Prevost. 

Att undersöka om anhöriga vill delta 

vid återupplivning av familjemedlem 

och om det fanns några negativa 

effekter av att ha närvarat. 

Det var endast en marginell skillnad i anhörigas oro 

och sorg mellan grupperna.  Rutinmässigt uteslutande 

av anhöriga i återupplivningsrummet är inte längre att 

föredra. 

Van Der 

Woning  

Att undersöka långtidseffekten av att 

ha närvarat vid återupplivning av en 

nära anhörig  

Anhöriga upplevde ett obehag av att närvara. De 

upplevde att patienten led och att man skadade 

patienten samt att ljuden och synintrycken var 

obehagliga. De anhöriga kände att de var en negativ 
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erfarenhet samt de känt att de var åtskilda från sina 

anhöriga. 

Wagner Att ta reda på anhörigas erfarenheter 

av att närvara vid återupplivning av sin 

kritiskt sjuka anhörig på 

intensivvårdavdelning. 

Anhöriga hamnade i en beroende ställning, de kunde 

inte påverka något och var beroende av fortlöpande 

information från återupplivningsteamet.   

Weslien, 

Nilstun, 

Lundqvist & 

Fridlund. 
1
 

Att få insikt i familjemedlemmars 

erfarenheter i samband med 

hjärtstillestånd. Samt undersöka 

relationen mellan anhöriga och 

personal. 

Erfarenheterna är varierande. Personalen har stort 

inflytande på hur anhöriga upplever återupplivning, 

och hur de mår i efterförloppet. Att göra familjen 

delaktig är viktigt. 

Weslien, 

Nilstun, 

Lundqvist 

&, Fridlund.
 

2
 

Att belysa familjemedlemmars 

erfarenhet och syn på att vara 

närvarande vid återupplivning av 

anhöriga. 

Familjemedlemmar har olika uppfattning om att vara 

närvarande och att sjukvårdpersonal behöver vara mer 

uppmärksam på familjens individuella behov samt 

deras åsikter. Ingen anhörig ska tvingas vara 

närvarande. 

Zakaria & 

Siddique 

 

Att undersöka attityden kring 

anhörigbevittnad återupplivning hos 

hälso- och sjukvårdpersonal och 

anhöriga 

De allra flesta anhöriga (94 %) ville närvara vid 

återupplivningsförsök av anhörig och ansåg att det var 

en rättighet. 

 

Det har framkommit tre kategorier i de artiklar som har analyserats. Dessa var: 

 Anhörigas upplevelse av behov av stöd 

 Anhörigas värde och önskan 

 Anhörigas oro och sorg 

 

Anhörigas upplevelser av att närvara vid återupplivningsförsök av vuxen 

familjemedlem på sjukhus 

 

Anhörigas upplevelse av behov av stöd 

Enligt Wagner (2004) framkom vikten av anhörigstöd, anhöriga hamnar lätt i en beroende 

ställning, utan möjlighet att påverka vilket leder till att de är beroende av fortlöpande 

information från återupplivningsteamet. Informationen till de anhöriga behövdes för att förstå 

och hantera den traumatiska situationen. Varje situation är unik och därför är det mycket svårt 

att ge några särskilda rekommendationer, dock anses det att anhöriga i alla fall bör få frågan 

om de vill delta eller inte vid en nära anhörigs återupplivning. När de anhöriga är närvarande 

vid dödsfallet är det lättare att förstå att ens anhörig är borta för alltid (Retterholt de Presno, 

Haavik- Tennesen & Engeset- Rodal, 2004). Närvaron av nära anhörig accepteras i större 

utsträckning nu än tidigare. Duran m.fl. (2007) studie påvisade att upprättande, skapande av 

sjukhus policy är att föredra för att skapa ett tillåtande klimat kring anhörigas närvaro och 

trygghet kring proceduren vid en återupplivningssituation. 

Enligt Barrats och Wallis (1998) studie påvisades att anhöriga har olika behov. Främst vill 

anhöriga få frågan om de vill närvara. Behovet att få tydlig och fortlöpande information var 
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värdefullt för de anhöriga för att få rätt uppfattning om vad som faktiskt skedde vid en 

återupplivning. Zakaria och Siddique (2008) påvisade i sin studie att anhöriga ansåg att det 

var en rättighet att få närvara. Även Holzhauser, Finucane och De Vries (2005) beskrev i sin 

studie en positiv aspekt med anhörigas närvaro vilket var att de anhöriga hjälpte till med 

kommunikationen mellan personal, anhöriga och i viss mån även patienter. De anhöriga 

kundes svara på frågor som t.ex. saknades i journalen eller delge personalen patientens 

önskningar. De anhöriga upplevde att det var värdefullt att vara närvarande under 

återupplivningsförsök och att närvaron hjälpte dem att hantera och förstå situationen. 

Anhöriga saknade kunskaper om vad som sker vid en återupplivning vad som kan hända, 

tillvägagångssätt och behandlingsmetoder.  

 

Personalens betydelse för anhöriga 

Personalen har stort inflytande på hur anhöriga upplever ett återupplivningsförsök, och hur de 

mår i efterförloppet. Att göra familjen delaktig är viktigt, vilket har påvisats av Weslien, 

Nilstun, Lundqvist och Fridlund (2006). I en annan studie av samma författare framkom det 

att familjemedlemmar har olika uppfattning om att vara närvarande och att sjukvårdpersonal 

behöver vara mer uppmärksam på familjens individuella behov samt deras åsikter. Ingen 

anhörig ska tvingas vara närvarande (Weslien 2005). Morse och Poolers (2002) studie 

beskriver vikten ett bra professionellt bemötande. Studien visade att olämpligt beteende av 

personalen gentemot de sörjande anhöriga, hindrade dem att hantera sina känslor.   

 

Anhörigas värde och önskan 

Enligt Duran, m.fl. (2007), Holzhauser, Finucane och De Vries (2005) och Wagners (2004) 

studier så framkom det att anhörigas närvaro är gynnsamt ur flera perspektiv. Anhöriga 

upplevde att det var värdefullt att vara närvarande under återupplivningsförsök och att 

närvaron hjälpte dem att hantera och förstå situationen. De anhöriga som blev nekade tillträde 

till återupplivningsrummet upplevde att det förlorade sin autonomi och värde som människa. 

Möjligheten till närvaro upplevs och värderas som positiv. Även patienten upplever de 

anhörigas närvaro som väldigt värdefull (Benjamin & Carr, 2004). 

De flesta anhöriga önskade att få frågan om de önskar närvara vid återupplivningsförsök 

(Barrat & Willis, 1998). Majoriteten av alla anhöriga ansåg att närvara vid 

återupplivningsförsök var en rättighet. Nästan hälften av alla anhöriga ville närvara vid 

återupplivningsförsök av familjemedlem eftersom de ville se att allt gjordes för att rädda 

patientens liv. De kände även en motvilja till att den anhöriga eventuellt skulle dö ensam 
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(Zakaria & Siddique, 2008). Att vara närvarande kan dämpa ångesten hos de anhöriga och att 

närvara vid den verkliga situationen lämnar inget utrymme till fantasier som kan var 

plågsamma och ångestgivande. Återupplivningsteamet visar även mer respekt för patienten 

och väljer sina ord när anhöriga är närvarande. Anhöriga kan ses som patientens språkrör. För 

många kan det ses som ett privilegium att närvara när livet för ens anhörig ebbar ut trots att 

det kan vara dramatiskt, även sorgeprocessen underlättas (Retterholt de Presno m.fl. 2004). 

 

Personalens syn på anhörigas värde och önskan 

I flertalet studier framkom även personalens attityder angående de anhörigas närvaro vid 

återupplivning. Retterholt de Presno m.fl. (2004) studie visade att läkare är mer tveksamma än 

sjuksköterskor att ha anhöriga närvarande vid återupplivning av familjemedlem. Familjens 

närvaro under återupplivning, gynnar både patient och anhöriga. I Morse och Poolers (2002) 

studie framkommer det att personalen kände stor oro för att anhöriga skulle vara i vägen och 

utgöra ett störande moment, detta kunde dock inte påvisas.  

 

Anhörigas oro och sorg 

Enligt en studie av Grice, Pickton och Deakin (2003) uppgavs det som skäl bland de anhöriga 

som inte ville närvara, att den främsta anledningen att de trodde att de skulle uppleva det som 

allt för traumatiskt samt att de skulle vara i vägen. Van der Woning (1999) studie beskrev en 

negativ aspekt på anhörigas närvaro, bland annat upplevde anhöriga ett obehag av att närvara 

vid återupplivning av nära familjemedlem. De upplevde att patienten led och att personalen 

tillfogade patienten skador samt att ljuden och synintrycken var obehagliga. De anhöriga 

kände att de var en negativ erfarenhet samt de kände att de var åtskilda från sina anhöriga. 

Robinson m.fl. (1998) fann dock i sin studie att det endast var en marginell skillnad i 

anhörigas oro och sorg mellan studie grupperna gällande närvara eller inte. Anhöriga 

upplevde inte att deras oro ökade för att de deltog vid återupplivning av nära anhörig. 

Rutinmässigt uteslutande av anhöriga i återupplivningsrummet är inte längre att föredra.  
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Tabell 4. Artiklarnas metodologiska aspekter  

Författare +publ.år  Titel Metodologiska aspekter 

Barratt & Wallis 

(1998)  

Relatives in the resuscitation 

room: their point of view. 

Styrka: Både telefon intervju och enkäter. 

Svaghet: Få referenser, bara anhöriga till avlidna. 

Benjamin & Carr. 

(2004) 

Personal preference regarding 

family members presence 

during resuscitation. 

Styrka: Om fattande studie med många informanter. 

Intressant med patientens perspektiv  

Svaghet: Intervju skedde i direkt anslutning till 

återupplivningen . Studien motsvarade inte författarnas 

syfte. 

Duran, Oman, Abel, 

Koziel & Szymanski. 

(2007)  

Attitudes towards and beliefs 

about family presence: A 

survey of Healthcare 

providers, patients’ families 

and patients. 

Styrka: Omfattande med 336 informanter varav 72 var 

anhöriga. 

Svaghet: Majoriteten av informanterna var 

vårdpersonal. 

Grice, Pickton & 

Deakin.  

(2003) 

Study examining attitudes of 

staff, patients and relatives to 

witnessed resuscitation in 

adult intensive care units. 

Styrka: Hög respons procent 88% 

Svaghet: Dåligt beskriven analysmetod 

Holzhauser, 

Finucane & De 

Vries. 

(2006) 

Family presence during 

resuscitation: A randomised 

controlled trial of the impact 

of family presence. 

Styrka: Studien pågick i 3 år  

Svaghet: Personalförändringar under studiens gång 

gjorde uppföljningen svår 

Zakaria & Siddique 

 (2008)  

Presence of family members 

during cardio-pulmonary 

resuscitation after necessary 

amendments. 

Styrka: Många informanter 

Svaghet: Informanterna var från samma område med 

lika bakgrund samma religion och utbildningsnivå, lite 

variation. 

Moors & Pooler. 

(2002) 

Patients-family-nurse 

interaction in the trauma-

resuscitation-room 

Styrka: Eftersom materialet var en videofilm, kunde 

man pausa och se materialet flera gånger, djupgående 

analys är möjlig. 

Svaghet: Kvalitén varierande på inspelningen, anhöriga 

försvann ur bil samt dåligt ljud. Vilket medförde att en 

del material blev svåranalyserat. De kunde inte följa 

händelser utanför akutrummet exempelvis i 

anhörigrummet. 

Retterholt de Presno, 

Haavik- Tennesen & 

Engeset- Rodal. 

(2004) 

Har pårørende noeøre her? Styrka: Nordisk studie 

Svaghet: Låg respons procent 53 % 

Få och äldre studier som referenslitteratur. Dåligt 

beskriven analysmetod. 

Robinson, 

Mackenzie-Ross, 

Campbell Hewsonl, 

Egleston & Prevost  

(1998)  

Psychological effect of 

witnessed resuscitation on 

bereaved relatives. 

Styrka: Studien avslutades i förtid pga. att personalen 

blev färgade av de positiva resultaten av att ha anhöriga 

närvarande 

Svaghet: Studien avslutades i förtid pga. att personalen 

blev färgade av de positiva resultaten av att ha anhöriga 

närvarande 

Van der Woning 

(1999) 

Relatives in the resuscitation 

area 

Styrka: Långtidsuppföljning efter 12 månader 

Svaghet: Få informanter endast 5 st. 

Wagner  

(2004) 

Lived experience of critically 

ill Patients family members 

during cardio-pulmonary 

resuscitation. 

Styrka: Djupgående intervjuer med informanterna. 

Svaghet: Få informanter som samtliga var anhöriga till 

överlevande. 

Weslien, Nilstun, 

Lundqvist & 

Fridlund. 
1 

(2005) 

When the unreal becomes real: 

Family members´ experience 

of cardiac arrest. 

Styrka: Omfattande och välskriven studie med många 

referenser 

Svaghet: Ingen direkt svaghet funnen 

Weslien, Nilstun, 

Lundqvist & 

Fridlund. 
2 

 (2006) 

Narratives about resuscitation-

Family members differ about 

presence. 

Styrka: Omfattande och välskriven studie med många 

referenser 

Svaghet: Ingen direkt svaghet funnen 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur anhöriga upplever att närvara vid ett 

återupplivningsförsök av en familjemedlem. Anhöriga upplevde det som värdefullt att få 

närvara vid återupplivningsförsök på familjemedlem, det hjälpte dem att hantera och förstå 

situationen bättre. Anhöriga valde i stor utsträckning att närvara och upplevde att det 

minskade deras oro och ångest. De anhöriga upplevde ett behov av att få frågan om de ville 

närvara eller inte, det fanns även ett stort behov av stöd i form av till exempel fortlöpande 

information. De upplevde att deras närvaro underlättade kommunikationen kring patienten. 

Personalen hade ett stort inflytande på hur anhöriga upplevde återupplivningssituationen. Det 

är viktigt att anhöriga tillåts vara närvarande om de så önskar. 

 

Resultatdiskussion  

Författarnas syfte var att får svar på hur anhöriga upplever att närvara vid ett 

återupplivningsförsök av en familjemedlem. Resultatet visade att majoriteten av anhöriga 

upplevde det om värdefullt att närvara samt att ett bra professionellt bemötande var av stor 

vikt. De anhöriga upplevde ett behov av att få information kring situationen för att kunna 

förstå och hantera den bättre. Clark (2004) fann att människan har en drift att vara nära sina 

anhöriga om det så önskar i kritiska situationer så som vid ett hjärtstopp, det hjälper dem att 

hantera och förstå vad som skedde. Även Timmerman (1997) förespråkade anhörigas närvaro, 

för att de lättare skulle förstå och acceptera en familjemedlems plötsliga död. Frågor från 

anhöriga som ställdes till personalen, exempelvis - ”Hade han ont?” - ”Vad var hans sista 

ord?” förekom i mindre utsträckning då anhöriga varit närvarande under 

återupplivningsförsöket. 

 

Författarnas resultat visade att anhörigas oro och ångest minskades om de fick vara 

närvarande vid återupplivningsförsök av familjemedlem. En studie av Sandfords (2002) 

styrker författarnas resultat, dennes studie visade att familjemedlemmarnas ångest minskade 

samt att sorgeprocessen underlättades när de fick vara närvarande hos sin anhörig under 

dennes sista stund i livet. Det framkom även att de som varit närvarande under 

återupplivningsförsök skulle göra samma val om det skulle ställas inför samma situation igen. 

 

Författarnas resultat visade att de flesta anhöriga ville få frågan om de önskade närvara eller 

inte och de framkom även att det gynnade både patient och anhöriga att de var närvarade. 
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Snobys (2002) studie fann samma resultat, den belyste att anhöriga ville få frågan om närvaro 

samt att de vill se med egna ögon att allt blir gjort. Genom närvaron minskade ångest och 

rädslan hos både patient och anhöriga . Samma studie framhävde även att familjen var en 

värdefull komponent för sjukvårdspersonalen, t.ex. kunde anhöriga svara på frågor och på så 

sätt ge värdefull information till återupplivningsteamet. Goldsworth (1998) beskrev i sin 

studie att då anhöriga själv ställer frågan om att närvara är de redo mentalt att närvara.  

Offord (1998) presenterade i sin studie en gripande händelse då en dotter skriker genom 

dörrarna till återupplivningsrummet i hopp om att hennes döende mor ska höra henne och 

därmed förstå att dottern är där.  

 

I författarnas resultat återfanns en studie där anhöriga ansåg det som en rättighet att få 

närvara. Detta ligger i tiden, det finns en ökad uppmärksamhet och acceptans gällande närvaro 

vid återupplivning man kan också se att anhöriga har en ökad möjlighet till att välja om de vill 

närvara eller inte (Tucker 2004). 

Williams (2002) studie talar för att de är på väg att ske en förändring i sjukvårdens syn på att 

låta anhöriga närvara, numera insisterar fler anhöriga att få närvara i en större utsträckning än 

tidigare. De är patienter och anhöriga som driver denna förändring framåt, och att sjukvården 

måste ta detta i beaktande. 

Sjukvårdpersonal behövde vara mer uppmärksam på familjens individuella behov samt deras 

åsikter. Ingen anhöriga ska övertalas att vara med mot sin vilja, det viktigt att respektera den 

anhöriges val (Retterholt de Presno, m.fl. 2004). 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie med beskrivande design, frågeställningen var klar 

från första början och har bibehållits under studiens gång. Författarna sökte relevant litteratur 

i databaserna Medline via Pubmed, Cinahl och Science Direkt. Valet av sökord grundar sig på 

författarnas syfte och frågeställning. De sökord som främst användes var resuscitation, family 

members och family presence i olika kombinationer, se utförlig beskrivning i tabell 1. 

Författarna har även gjort en manuell sökning utifrån referenser i valda artiklar. Flera av de 

exkluderade artiklarna var inriktade på barn eller sjukvårdspersonals attityder och känslor, 

dock låg författarnas intresse hos de anhöriga och deras perspektiv. 

Av de sökningar som gjordes var ett stort antal Review artiklar. Dessa exkluderades även trots 

att de svarade mot syfte och frågeställning efter granskning av titel och område. Detta innebar 

att flertalet funna studier exkluderades och att sökningen var tidskrävande och resulterade i 13 
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studier av god kvalitet, där majoriteten var kvalitativa. Tillsammans fick författarna en bra 

bild av den samlade kunskapen som fanns. Samtliga funna studier lästes igenom av båda 

författarna och granskades därefter enligt valda mallar enligt Forsberg och Wengberg (2008). 

Författarna hittade främst artiklar från Storbritannien och USA men författarna fann även 

intressanta studier från Norden, Pakistan och Australien, vilket har gett studien ett bredare 

perspektiv än om enkom Nordiska studier hade inkluderats.  

Författarnas val att använda sig av litteraturstudie berodde till stor del på att det skulle ta 

alldeles för lång tid att samla material för intervjuer/enkäter för att få tillräckligt med resultat 

att presentera. Gävle sjukhus skulle inte kunna bidra med ett stort urval på så kort tid och 

omfattning vilken skulle ha blivit en svaghet för denna studie. Om denna studie hade gjorts 

som en intervju eller enkätstudie så har resultatet kunnat få ett annat resultat med fler 

perspektiv samt konkreta förslag från enskilda individer, vilket skulle ha kunnat vara både en 

styrka och en svaghet för studien. Den etiska aspekten måste också räknas in, vilket innebär 

att ett etiskt godkännande som försenar processen kunde exkluderas. 

 

Allmän diskussion 

Författarna har i sin studie kommit fram till att anhöriga vill närvara vid återupplivningsförsök 

och vill få frågan angående närvaro. Att vara närvarande gör att allt som händer blir mycket 

lättare att förstå och acceptera.  

En förutsättning för att anhöriga ska närvara, och för att det ska bli så bra som möjligt för alla 

parter är att man måste ha ”guidelines”. Riktlinjer, exempelvis att avsätta personal för att ta 

hand om de anhöriga i kris. Hur kan då personalen utgöra ett stöd? Genom att erbjuda 

familjen att närvara, guida dem genom att tydligt informera dem om vilka åtgärder som utförs 

kring den medicinska behandlingen. Bereda plats för dem att se och röra vid samt prata till sin 

kära om de så önskar. Om det finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga vid 

återupplivning så blir förhoppningsvis en kaotiskt och overklig situation för den anhöriga mer 

förståelig. En förutsättning att kunna avsätta en personal är att bemanningen är tillräcklig. 

Ett likvärdigt engagemang ska naturligtvis visas för de anhöriga som väljer att inte närvara på 

rummet och deras behov måste även tillgodoses. 

 

Det framkom att sjukvårdspersonalens attityd gentemot anhörigas närvaro är delad och att 

personal har stort inflytande på hur anhöriga upplever återupplivningen och hur det mår i 

efterförloppet. Författarna ansåg att det var av vikt att nämna det trots att det inte fanns i vårt 

syfte. Återupplivningsförsök är en vanligt förekommande situation för intensivvårdspersonal 
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men inte för de anhöriga, viktigt att uppdatera var som sker i återupplivningsprocessen och 

göra de mer delaktig. Personal behöver vara mer lyhörd för de anhörigas behov och åsikter i 

den mån det är möjligt. Det som även framkom och kan vara intressant att nämna trots att det 

inte fanns i vårt syfte är att sjuksköterskor har en mer positivt attityd jämfört med läkare 

angående anhörigs närvaro vid återupplivningsförsök. Har detta något samband med att 

läkaren står som huvudansvarig och riskerar i större utsträckning att bli anmäld för ev. 

felbehandling eller felaktig handläggning? På vilket sätt påverkar det egna synsättet och 

erfarenhet inställningen till anhörigas närvaro, naturvetenskapligt synsätt, kontra 

humanistiskt?  

Vid ett återupplivningsförsök bör de anhöriga inte glömmas bort, någon av personalen 

behöver flytta fokus från patienten till de anhöriga och tillgodose deras behov. Vi tror att 

upprättande av rutiner, handlingsplaner behövs för att underlätta anhörigas närvaro vid 

återupplivningsförsöket En bra början kan vara att diskutera anhörigas närvaro bland 

personalgruppen vid de återkommande repetitionerna i HLR.  

Förslag på fortsatt forskning i ämnet kan vara att titta på kulturella skillnader, religiösa eller 

geografiska skillnader i upplevelser av att närvara vid återupplivningsförsök. Det finns kanske 

kulturer som har kommit mycket längre än vad västvärlden har beskrivit hittills i litteraturen. 

Annat att undersöka kan vara att fortsätta undersöka anhörigas upplevelser t.ex. vid 

användande av mekanisk hjärtkompression och vad det innebär med syn och hörselintryck 

och anhörigas närvaro under invasiv intervention t.ex. pågående ballongvidgning under 

hjärtstopp. 

 

Slutsats 

För anhöriga är det värdefullt att närvara vid återupplivningsförsök för att deras oro och 

ångest ska minimeras samt att de ska kunna hantera och förstå situationen bättre. De vill få en 

förfrågan för att själv kunna göra ett val närvara eller ej. Personalens beteende och bemötande 

påverkar i hög grad hur de anhöriga upplevde återupplivningsförsöket. Med andra ord så är 

det viktigt att anhöriga tillåts vara närvarande om de så önskar. 
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