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Sammanfattning 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans inställning, upplevelse och erfarenhet gällande 

anhörigas närvaro under HLR samt vad som påverkar sjuksköterskans inställning. 

Metod: Deskriptiv litteraturstudie. Data till studien inhämtades från databaserna Cinahl, 

Pubmed och Swemed. Resultatet baserades på 16 artiklar. 

Resultat: De flesta sjuksköterskor ställer sig negativa till anhörigbevittnad HLR. Nackdelarna 

överväger fördelarna med att anhöriga närvarar. Utbildning och erfarenhet har betydelse för 

hur sjuksköterskor ser på anhörigbevittnad HLR. De med mest erfarenhet och 

specialistutbildning tenderar att vara mer positivt inställda till anhörigas närvaro under HLR. 

Kultur har också betydelse för hur inställningen till anhörigbevittnad HLR faller ut. 

Slutsats: Det finns fortfarande blandade inställningar bland sjuksköterskor till att anhöriga 

närvarar under HLR. Några nämnda fördelar är accepterande av avslut och se att allt som 

kunde göras gjordes. Nackdelar är problem med konfidentialitet, att sjukvårdspersonal får 

svårt att koncentrerar sig samt oron för ökat antal rättsfall. Vidare forskning bör bedrivas i 

ämnet. Idag går arbetsplatsklimatet mot en mer tillåtande atmosfär till anhörigbevittnad HLR 

men mer tydliga riktlinjer i ämnet önskas enligt några studier. Kulturella aspekter av 

anhörigbevittnad HLR bör undersökas närmare då den faktorn ter sig något förbisedd i det 

resultat som kunnat iakttas i denna litteraturstudie. 

 

Nyckelord: HLR, sjuksköterska, inställning, upplevelse, anhöriga,   



Abstract 

 

Aim: The aim was to describe the nurses’ attitude and experience of family presence during 

resuscitation and the factors that influence nurses’ attitudes. 

Method: Descriptive literature study. The data was collected from the databases Cinahl, 

Pubmed and Swemed. The result was based on 16 articles. 

Results: Most nurses’ were negative towards family presence during resuscitation. The 

disadvantages outweigh the advantages of family presence. Education and experience has 

relevance in what way nurses look at family presence during CPR. They who have the most 

experience and specialized training tend to be more positive about family presence. Culture 

was also relevant regarding the attitudes of nurses against family presence during CPR.  

Conclusion: There are still mixed views among nurses about family presence during CPR. 

Advantages were acceptance of closure, seeing that all that could have been done has been 

done. Disadvantages were trouble with confidentiality, concentration failure amongst staff 

and concerns about increasing law suits. This subject needs further investigation. Today the 

climate of the care units emerge to a more allowing perception towards family presence 

during CPR but more clear guidelines concerning the subject are requested. The cultural 

aspects of the subject need further investigation, when that factor seems to be disregarded in 

the result of this literature study. 

 

Key words: CPR, Nurse, attitude, experience, family
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1 Introduktion 

I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken (Hollenberg & Engdahl, 

2009) och det inträffar ca 10 000 hjärtstopp varje år (Hollenberg & Engdahl, 2009; 

Socialstyrelsen, 2008). Det är endast häften av de 10 000 hjärtstopp som det startas hjärt- och 

lungräddning [HLR] på (Hollenberg & Engdahl, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2008) är det 

endast 4 % av dessa som överlever efter insatt HLR varav häften får komplikationer såsom 

neurologiska resttillstånd. Å andra sidan visar Hollenberg och Engdahl (2009) att en 

diskrepans i överlevnad finns då det visat sig variera i olika studier, mellan 1.4 % till 23 %. 

Dock menar de att riksgenomsnittet för Sverige legat på cirka 5 % de senaste två decennierna.  

 

Överlevnaden efter hjärtstopp kan öka om tiden minskar mellan larm, påbörjandet av HLR 

och defibrillering samt att behandling efter hjärtstopp sker. Detta kallas även kedjan som 

räddar liv (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Hollenberg och Engdahl (2009) tar hjärnan skada 

redan efter 5 minuter utan hjärtrytm och cirkulation och efter 15-20 minuter är överlevnaden 

låg. Sett till prognos försämras den om hjärtstoppet är obevittnat, tidsfördröjning mellan larm 

till behandling, hög ålder och fall där ingen HLR påbörjats innan ambulans kommit till 

platsen. Fryckstedt, Hulting, Höjer och Ludwigs (2010) anser att HLR bör avbrytas efter 30 

minuter om inte spontan cirkulation uppstått, detta oavsett hur EKG ser ut. Undantag finns 

från dessa regler, exempelvis vid olika läkemedelsförgiftningar, när det gäller yngre personer 

och vid hypotermi.  

 

Enligt Bergh (2010) är tänkbara orsaker till hjärtstopp hjärtinfarkt, hjärtarytmier, 

hjärttamponad, lungemboli, hypovolemi, hypoxi, intoxikation, hypotermi, 

övertryckspneumoni och grav elektrolytrubbning. Hollenberg och Engdahl (2009) har påvisat 

vad riskfaktorerna är för plötsligt hjärtstopp, exempelvis diabetes, rökning, hypertoni, 

övervikt, tidigare känd kranskärlssjukdom samt hjärtsvikt.  

 

All personal som arbetar inom hälso- och sjukvården ska kunna utföra HLR. Tidiga insatser 

med hjärtkompressioner och mun-till-mun andning kan rädda liv. För att klara av detta på ett 

professionellt och riktigt sätt måste det övas praktiskt och teoretiskt. Det finns olika typer av 

HLR. Bland dem finns Basal – HLR och Avancerad – HLR. I den sistnämnda ingår, utöver 

hjärtkompressioner och mun-mot-mun andning, intubering för att skapa fri luftväg, 

defibrillering för att bryta det elektriska kaos som finns i hjärtat samt tillförsel av olika 
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läkemedel (Ericson & Ericson, 2008). HLR kan vara livräddande, men det bör inte utföras på 

tveksamma indikationer. Onödig smärta och lidande kan orsakas om patienten lider av 

kroniska sjukdomar med begränsad förväntad överlevnad (Fryckstedt et al., 2010) 

 

Det blir mer vanligt att anhöriga är med vid HLR (Miller & Stiles, 2009). Forskare har kunnat 

visa på att anhöriga har blivit hjälpta i sorgearbetet genom att vara närvarande. Många 

anhöriga trodde också att de då var till nytta för patienten. De flesta anhöriga uppger att de 

skulle närvara vid HLR om de fick välja (Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005). 

Detta bekräftas i en studie av Hung och Pang (2010). De undersökte hur anhöriga såg på den 

egna närvaron under det akuta skedet av HLR när deras närstående överlevde ingreppet. Ingen 

av de 18 deltagarna närvarade under det akuta skedet, men majoriteten uttryckte att de hade 

föredragit att vara närvarande om de hade fått erbjudandet.  

 

Plötsliga eller oväntade dödsfall i allmänhet ökar ofta den traumatiska upplevelsen och mer än 

hälften av de anhöriga får svårt att bearbeta den svåra sorg som följer. (Weslien et al., 2005).  

Efter ett dödsfall uttrycker många anhöriga att de inte fått tillräckligt med information om 

sorgereaktionerna. Det handlade mestadels om stress, sömnproblem, förnekelse och gråt men 

även om minskad koncentrationsförmåga, känsla av skuld och upprördhet (Merlevede et al., 

2004). Enligt Purves och Edwards (2005) är omhändertagandet av anhöriga, vars 

familjemedlem dött plötsligt eller oväntat, en utav sjukvårdspersonalens svåraste och mest 

utmanande händelser. 

 

Familjer som inte närvarar vid HLR där patienten avlider konfronteras med frågor som 

exempelvis om personalen gjort tillräckligt, skuld eftersom de inte var närvarande och sorg 

eftersom de inte fick chans att ta farväl (Demir, 2008). De anhöriga har lättare att acceptera 

situationen om de närvarar vid HLR. De upplever mindre rädsla och oro, känner att de stöttar 

sin familjemedlem, bearbetar lättare förlusten samt att de känner att de har rätt till att vara 

med sin nära den sista tiden (Demir, 2008; Miller & Stiles, 2009). Över lag har sjuksköterskan 

ett stort ansvar gentemot de anhöriga att ta hand om och vägleda dem under och efter HLR 

(Wisten & Zingmark, 2007).  

 

Anhöriga reagerar olika under HLR, allt ifrån att vara stark inför den närstående till 

känslomässiga uttryck såsom tårar och upprepat tal då de försökte trösta både sig själv och 

den närstående. I och med att anhöriga reagerar olika ställer det krav på att sjuksköterskan är 
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med och interagerar med de anhöriga och är ett stöd för dem. Det har visat sig att oförsiktiga 

ord från sjuksköterskan kan få de anhöriga att inte orka med situationen känslomässigt (Morse 

& Pooler, 2002). Att ha en familjemedlem som dör under traumatiska förhållanden visar sig 

ge stora psykologiska problem (Merlevede et al., 2004) 

 

Frågan om att låta de anhöriga närvara under HLR är, bland annat, ett etiskt ställningstagande. 

Det är ett ingrepp som utförs oplanerat och överlevnaden efter ingreppet är låg (Demir, 2008). 

Det krävs en snabb bedömning från sjuksköterskans sida om det är lämpligt för anhöriga att 

närvara eller inte. Detta måste ske utifrån ett antal komplexa, individuella och 

situationsbundna aspekter av patientens situation, de enskilda anhöriga och av 

sjuksköterskorna själva samt av de andra i personalgruppen (Agård & Maindal, 2009). Oman 

och Duran (2010) pekar på att nationella riktlinjer och yrkesorganisationer borde 

rekommendera att anhöriga ska erbjudas möjlighet att närvara vid HLR och andra invasiva 

ingrepp.   

  

Det är viktigt att de anhöriga inte glöms bort trots att det huvudsakliga fokuset ligger på 

patienten i det akuta läget (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). De anhöriga vill inte 

lämnas ensamma efter ett misslyckat HLR försök och/eller efter ett dödsbesked getts. De 

känner sig inte förberedda och de saknar information om hur de möjligen kan gå vidare. 

Anhöriga vill ha en ur personalen att ställa frågor till och som kan vara ett stöd. Enligt studien 

har de flesta anhöriga inte fått svar på en del frågor om orsaken och omständigheterna kring 

dödsfallet. Det rör sig om frågor som om deras familjemedlem kände smärta, om skuld och 

självanklagelser och sorgereaktioner (Merlevede et al., 2004).  

 

1.1 Teoretisk anknytning 

Virginia Henderson (1897 – 1996) var en av de första sjuksköterskorna som försökte förklara 

vad sjuksköterskans funktion är (Kristoffersen, 2005).  I hennes behovsteori ingår det att 

hjälpa en individ att utföra åtgärder som behövs för god hälsa, tillfrisknande eller fridfull död. 

Det handlar då om sådana åtgärder som individen själv skulle utfört om denne hade kunnat. 

Henderson menar att det ingår i sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten till en fridfull död 

samt att patientens närmaste bör involveras i omvårdnaden om det kan bidra till att tillgodose 

patientens behov (Henderson, 1997).  
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1.2 Lagar och regler 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det klart att målet för lagen är vård på lika 

villkor för hela befolkningen. I både Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) går det att läsa att när någon avlider ska åtgärder 

fullgöras med respekt för den avlidne men även de efterlevande ska visas hänsyn och 

omtanke.  

 

I Offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400) står det att läsa att sekretess gäller för 

uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Detta gäller inte om 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men ej heller om den enskilde 

samtycker till att uppgifterna lämnas ut. Om en patient på grund av sitt hälsotillstånd eller av 

andra skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar inte sekretess att en uppgift 

om denne som behövs för att denne skall få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat 

stöd lämnas ut. 

 

Kriterier för bestämmande av människans död (SFS 1995:833) är lagen som fastslår att ”en 

människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort”.  

Det sker när andning och cirkulation upphört och när hjärtstilleståndet varat så lång tid att det 

med säkerhet uppfyller dessa kriterier. 

 

1.3 Begreppdefinitioner 

1.3.1 HLR 

Enligt Nationalencyklopedin [NE] (hjärt- och lungräddning, 2011a) står förkortningen HLR 

för Hjärt- lungräddning och definieras enligt följande citat: ”åtgärder som behöver vidtas vid 

plötsligt hjärtstillestånd för att återställa andning och blodcirkulation”. Med HLR 

upprätthålls patientens cirkulation på konstgjord väg genom att omväxlande göra 

hjärtkompressioner och mun mot mun andning tills defibrillering kan ske (Herlitz, 2010). 

Genom att tillföra syre till patienten genom inblåsningar upprätthålls vävnadernas och 

hjärnans funktion (NE, 2011a).  

NE (defibrillering, 2011b) definierar defibrillering som: ”akut åtgärd för att återställa normal 

hjärtverksamhet … elektrisk impuls med förutbestämt energiinnehåll ges mellan två 

elektroder som hålls mot bröstkorgsväggen över hjärtat”. En eller flera sådana elektriska 

impulser kan få hjärtat att börja slå igen (Herlitz, 2010). 
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1.3.2 Anhörig 

Anhörig är en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna enligt 

Socialstyrelsens termbank (2012).   

 

1.3.3 Sekretess 

Sekretess definieras enligt Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) som ”ett förbud att 

röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller 

på något annat sätt” 

 

 1.4 Problemformulering 

Det blir allt mer vanligt att anhöriga närvarar vid HLR (Miller & Stiles, 2009). Bergh (2010) 

och Wisten och Zingmark (2007) vidhåller båda att anhöriga bör tillåtas närvara under 

pågående HLR om omständigheterna tillåter. Eikeland, Haugland och Stubberud (2011) 

påpekar att anhöriga ej får glömmas bort även om det är patienten som är i huvudfokus. Oman 

och Duran (2010) pekar på vikten av att riktlinjer finns samt att dessa borde rekommendera 

sjukvårdspersonalen att tillåta anhöriga att närvara under HLR. Enligt Miller och Stiles (2009) 

finns det fortfarande blandade inställningar bland sjuksköterskor till att anhöriga närvarar 

under HLR.  

 

1.5 Syfte  

Syftet är att beskriva sjuksköterskans inställning, upplevelse och erfarenhet gällande 

anhörigas närvaro under HLR samt vad som påverkar sjuksköterskans inställning.  

  

1.6 Frågeställningar 

- Vilken inställning, upplevelse och erfarenhet har sjuksköterskor av att anhöriga 

närvarar vid HLR? 

- Vad påverkar sjuksköterskans inställning till att anhöriga närvarar vid HLR? 

- Vilken kvalitet har beskrivningen av design och bortfall som förekommer i de artiklar 

som valts ut att ingå i studien?  
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2 Metod 

2.1 Design 

Deskriptiv litteraturstudie.  

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Databaser som används till sökandet av artiklarna var PubMed, Cinahl, SweMed.  

 

Sökord som användes var “Cardiopulmonary Resuscitation”, “Attitude of Health Personnel”, 

“Family”, “Professional-family relations”, “resuscitation”, “Heart arrest”, ”Experiences”, 

“Resuscitation, pulmonary”, “Family presence during resuscitation”.  

 

Sökningen av artiklarna skedde i huvudsak med hjälp av Mesh-termer i Pubmed och Headings 

i Cinahl. Undantag är fritext sökningen ” family presence during resuscitation” i alla tre 

använda databaser och termen ”experiences” som inte fanns som Mesh-term. En sökning utan 

limits gjordes i Pubmed med sökorden ”family presence during resuscitation” eftersom vissa 

relevanta artiklar utelämnades med tidigare nämnda limits.  

 

Den Booleska operatorn AND användes för att smalna av sökningen (Forsberg & Wengström, 

2008). Utfallet av sökningen presenteras i Tabell 1 och där utelämnas sökningar som inte var 

relevanta för valet av artiklar till resultatet. Tabeller är att rekommendera enligt Forsberg och 

Wengström (2008) för att tydliggöra materialet på ett överskådligt sätt och på så sätt förenkla 

för den som läser materialet.  

 

2.3 Urvalsmetod 

Limits användes för att begränsa sökresultaten där ”All adult 19 +” och ”published in the last 

ten years” valdes för Pubmed. I Cinahl, användes “Peer reviewed”, “Linked full text”, ”All 

adult” och ”2001 – 2011” som limits. I Swemed valdes ”Linked full text” och ”Peer 

reviewed” för att begränsa sökningen till enbart vetenskapligt godkända artiklar, samt för att 

få tillgång till artiklar vars hela innehåll är tillgängligt. Då vissa av artiklarna som valdes till 

litteraturstudien fanns som dubbletter i databaserna Cinahl och Pubmed redovisas endast 

sökningar, antal träffar och valda källor från Pubmed.  

 

Ett krav författarna hade när artiklarna valdes ut var att sammanfattningen motsvarade 

studiens syfte samt att artiklarna var skrivna på svenska eller engelska. Sökningen av artiklar 
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följde Forsberg och Wengström (2008) urvalsprocess steg 1 – 6 då detta bedömdes vara ett 

systematiskt sätt att utföra sökningen på.   

 

Författarna valde att fokusera på vuxna i denna litteraturstudie, barn exkluderades då ur 

sökningen, detta för att begränsa antalet artiklar samt att omhändertagandet av anhöriga skiljer 

sig mellan om familjemedlemmen är barn eller vuxen. Författarna begränsade även urvalet till 

anhörignärvaro på sjukhus, detta för att möjligheten att ta hand om de anhöriga i prehospital 

miljö skiljer sig från sjukhusmiljö. Tioårsperioden valdes då ett brett spann med artiklar ville 

belysas, men även för att underlaget blev allt för tunt för en snävare tidsperiod.  

 

Tabell 1. Databaser, sökord, antal träffar samt valda källor till C-uppsats. 

Databaser Söktermer Antal träffar Valda källor (exkl. 

dubbletter) 

Pubmed “Cardiopulmonary resuscitation” 

(Mesh) AND “Attitude of Health 

Personnel” (Mesh) AND “family” 

(Mesh) 

48 

 

7 

Pubmed “Professional-family relations” 

(Mesh) AND “resuscitation” 

(Mesh) 

93  3 

Pubmed  “Family presence during 

resuscitation” 

92 

 

1  

 

Pubmed  

(ej limits) 

“Family Presence during 

resuscitation” 

282 

 

4 

Swemed  “Family presence during 

resuscitation” 

1  1 

Totalt  516 16 

 

 2.4 Dataanalys 

Totalt valdes 25 artiklar efter abstract lästs. Artiklarna delades upp mellan författarna och 

numrerades för att förenkla genomläsningen. Därefter uteslöts de artiklar som inte hade 

relevans för syftet och där särskiljning mellan sjuksköterskor och läkare ej var möjlig. 16 

artiklar återstod som djupare granskades en andra gång och av dessa var nio kvantitativa, två 

kvalitativa och fem stycken med kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna som kvarstod 
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bytte författarna sinsemellan för att få en djupare förståelse för resultatet och för att genomgå 

en andra genomläsning. 

 

En tabell sammanställdes där artiklarna presenterades baserat på artiklarnas titel, författare, 

publiceringsår och land, samt undersökningarnas syfte och frågeställningar, urval, bortfall, 

design, datainsamlingsmetoder, dataanalys och resultat/slutsats (tabell 2, bilaga 1). Därefter 

påbörjade författarna tillsammans en genomgång av vad artiklarna hade gemensamt och vad 

som skiljde dem åt och artiklarna delades upp i en första kategorisering; Undervisning och 

erfarenhet, skillnader mellan sjukvårdsprofessioner, kulturella och geografiska skillnader i 

attityd samt risker och fördelar med att ha anhöriga närvarande under HLR.  

 

Gemensamma frågor och svar i artiklarna sammanställdes tillfälligt samtidigt som olika teman 

och rubriker svarandes till syftet av litteraturstudien dök upp. Dessa rubriker och teman 

återfinns som rubriker i resultatet. Artiklarnas resultat lästes genom flertalet gånger under 

litteraturstudiens resultatuppbyggnad för att säkerställa att inget viktigt hade missats.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Det är forskarnas skyldigheter att i förhållande till samhället, forskarkollegor och 

försökspersoner välja normer och värderingar som reglerats genom traditioner och senare 

lagar och förordningar. Detta styr vad ”forskningsetik” är och hur det definieras. Vid 

ställningstaganden tillämpas begrepp som utarbetats från normer och principer. Det är 

normerna som styr det medvetna handlandet gentemot andra människor och samhället. 

Forskning skall vara värderingsfri, men de etiska normerna är ändå värderingar som bör 

finnas med som en latent nivå, oberoende av det värderingsfria förhållningssättet (Olsson & 

Sörensen, 2007). 

 

Innan ett arbete med en litteraturstudie skall göras, bör etiska överväganden och invägande av 

dess aspekter tas i beaktande. Det är, exempelvis, oetiskt att endast presentera fakta som 

stödjer forskarens egen åsikt utan att väga in motstående aspekter (Forsberg & Wengström, 

2008). Författarna anser att då människor inte direkt berörs av denna studie behöver inga 

vidare etiska överväganden göras. 

 

 



9 
 

3 Resultat 
3.1 Inställning till att anhöriga närvarar under HLR  

I sex av artiklarna är inställningen att anhöriga inte ska närvara vid HLR dominerande (Badir 

& Sepit, 2007; Fulbrook, Albarran & Latour, 2005; Günes & Zaybak, 2009; Köberich, 

Kaltwasser, Rothaug & Albarran, 2010; McClenathan, Torrington & Uyehara, 2002; Ong, 

Chan, Srither & Lim, 2004). I Ellison (2003) studie redovisas att endast 31.3 % av 

sjuksköterskorna vill att anhöriga ska närvara. I Madden och Condon (2007) artikel vill 2.2 % 

av sjuksköterskorna förbjuda anhörigas närvaro, medan 2/3 av sjuksköterskorna tar med 

anhöriga till rummet. Grice, Picton & Deakin (2003) och Mian, Warchal, Whitney, 

Fitzmaurice & Tancredi (2007) är övervägande positiv gällande anhörigas närvaro under 

HLR. Medan sjuksköterskorna i Axelsson et al., (2009) studie inte intar en specifik inställning 

då 38, 7 % är emot och 40, 2 % för anhörigas närvaro. De två kvalitativa artiklarna tog inte 

ställning till för och emot då de diskuterade mestadels fördelar och nackdelar (Knott & Kee, 

2005; McClement et al., 2009). I tre av artiklarna går det inte klart att utläsa om 

sjuksköterskorna är positiva eller negativa till att anhöriga närvarar under HLR (Feagan & 

Fisher, 2011; MacLean et al., 2003; Weslien & Nilstun, 2003). 

 

3.2 Vad påverkar inställningen angående anhörigas närvaro under HLR 

3.2.1 Nackdelar 

Att anhöriga närvarar under HLR skapar problem med konfidentialiteten och sekretessen. 

Detta rapporteras i flertalet studier (Axelsson et al., 2009; Badir & Sepit, 2007; Fulbrook et 

al., 2005; Günes & Zaybak 2009; Köberich et al., 2010; MacLean et al., 2003). Att bli 

ifrågasatt av anhöriga under HLR visar sig vara en vanlig oro. En anledning till detta är att 

anhöriga inte förstår vad som pågår och varför viss behandling utförs (Axelsson et al., 2009; 

Fulbrook et al., 2005). I två av studierna anser sjuksköterskorna att det är svårt för anhöriga 

att förstå vad som händer under återupplivningen (Ellison, 2003; Knott & Kee, 2005).  

 

Sjuksköterskor anser även att sjukvårdspersonal får svårt att koncentrera sig på arbetet, att de 

känner sig stressade (Axelsson et al., 2009; Fulbrook et al., 2005; MacLean et al., 2003) samt 

att det är obehagligt att arbeta när anhöriga tittar på (Ellison, 2003; Knott & Kee, 2005; Ong 

et al., 2004). Anhöriga kan tro att sjuksköterskan gör fel när inte alla åtgärder fungerar (Knott 

& Kee, 2005; Madden & Condon, 2007). McClement, Fallis & Pereira (2009) anger att 

känslan av otillräcklighet känns i högre grad med anhöriga närvarande. En del sjuksköterskor 

anser även att anhöriga lägger sig i arbetet (Ellison, 2003; Fulbrook et al., 2005; Grice et al., 
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2003; MacLean et al., 2003; Madden & Condon, 2007; McClement et al., 2009; Ong et al., 

2004).  

 

Att säga något olämpligt inför de anhöriga som kan göra dem upprörda är något 

sjuksköterskor oroar sig för (Axelsson et al., 2009; Fulbrook et al., 2005; Weslien & Nilstun, 

2003). McClement et al., (2009) skriver att sjuksköterskor ofta använder sig av humor som 

copingstrategi och att detta kan misstolkas av anhöriga.  

 

 En ur personalgruppen ska tilldelas rollen som anhörigansvarig och endast ta hand om dem 

(Axelsson et al., 2009; Badir & Sepit, 2007; Fulbrook et al., 2005; Knott & Kee, 2005; 

Köberich et al., 2010; MacLean et al., 2003). Samtidigt svarar sjuksköterskorna att det inte 

finns personal nog till att stödja och ta hand om anhöriga (Axelsson et al., 2009; Badir & 

Sepit, 2007; Ellison, 2003; Fulbrook et al., 2005; Günes & Zaybak, 2009; Knott & Kee, 2005; 

Köberich et al., 2010; MacLean et al., 2003). I fem av studierna identifieras stressen för 

anhöriga som en potentiell risk för deras närvaro (Badir & Sepit, 2007; Fulbrook et al., 2005; 

Grice et al., 2003; Günes & Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010). Axelsson et al., (2009) och 

Fulbrook et al., (2005) menar att fler sjuksköterskor anser det vara ofördelaktigt för patienten 

att anhöriga närvarar än tvärtom.  

 

Risken för anhöriga att utveckla emotionella problem (Badir & Sepit, 2007; Fulbrook et al., 

2005; Günes & Zaybak, 2009; Knott & Kee, 2005; Köberich et al., 2010; MacLean et al., 

2003; Ong et al., 2004) och traumatiska minnen (Ellison, 2003; Knott & Kee, 2005; 

McClement et al., 2009) ökar om de närvarar under HLR. Elva av sexton artiklar tar upp oron 

hos sjuksköterskor för ökade antal rättsfall (Axelsson et al., 2009; Badir & Sepit, 2007; 

Ellison, 2003; Fulbrook et al., 2005; Günes & Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010; MacLean 

et al., 2003; Madden & Condon, 2007; McClement et al., 2009; Mian et al., 2007; Ong et al., 

2004). I Mian et al., (2007) studie minskade oron med 12 % efter intervention.    

 

3.2.2 Fördelar 

Sjuksköterskorna i tre artiklar ser fördelen med att anhöriga närvarar under HLR gällande 

beslut att avsluta ingreppet då de anhöriga har lättare att acceptera detta. (Axelsson et al., 

2009; Fulbrook et al., 2005; MacLean et al., 2003). Knott och Kee (2005) och McClement et 

al., (2009) anser att anhöriga får större förståelse för HLR och har därmed lättare att acceptera 

ett avslut, det är inget de vill fortsätta utsätta familjemedlemmen för. Grice et al., (2003) 
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påtalar att en fördel med att anhöriga närvarar är att de får svar på frågor runt 

återupplivningen. 

 

Att de anhöriga får chansen att se att allt som kunde göras gjordes är en fördel anser 

sjuksköterskorna i studierna av Axelsson et al., 2009, Fulbrook et al., 2005, Grice et al., 2003, 

Günes och Zaybak, 2009, Köberich et al., 2010, MacLean et al., 2003, McClement et al., 2009 

och Ong et al., 2004. På så sätt visas att allt görs för patienten, de får se hur snabbt HLR 

startas och mängden personal som tar hand om just deras familjemedlem (Knott & Kee, 2005; 

McClement et al., 2009). Det är mindre troligt att de anhöriga utvecklar felaktiga bilder eller 

minnen om vad som hände under återupplivningsförsöket (Axelsson et al., 2009; Fulbrook et 

al., 2005). 

 

Om HLR inte hjälper är det bra att anhöriga närvarar eftersom det ger dem möjlighet att ta 

vara på den sista tiden i livet tillsammans med familjemedlemmen samt att de får chans att ta 

farväl (Axelsson et al., 2009; Ellison, 2003; Fulbrook et al., 2005; McClement et al., 2009). 

Hälften av sjuksköterskorna i Axelsson et al., (2009) och Fulbrook et al., (2005) studier menar 

att sorgeprocessen lindras för de anhöriga, en fjärdedel svarade detsamma i Grice et al., 

(2003) studie. Sjuksköterskorna i Ellison (2003) och MacLean (2003) studie anser att det 

främjar ett avslut om anhöriga närvarar under sista tiden. 

 

Emotionellt stöd både för anhöriga och för patient nämns som två fördelar i Ellison (2003) 

och MacLean et al., (2003) studier. Det är en positiv upplevelse för patient, anhöriga och 

personal (MacLean et al., 2003) då anhöriga får chansen att ta på och tala till 

familjemedlemmen och sjukvårdspersonalen får chansen att se människan bakom patienten 

(McClement et al., 2009). Det ökar anhörigas förståelse för patientens situation (Grice et al 

2003; McClement et al., 2009). 

 

3.3 Tidigare erfarenheter 

En högre utbildningsnivå och specialistutbildning inom akutsjukvård korrelerar till mer 

positiv attityd till anhörigas närvaro under HLR (Ellison, 2003). Fulbrook et al., (2005) ser 

inga skillnader i attityder hos sjuksköterskor med längre erfarenhet inom den egna 

specialiteten, arbete inom akut- eller intensivvård gjorde ej heller skillnad. Axelsson et al., 

(2009) ser skillnader i attityder hos sjuksköterskor gällande erfarenhet i antal år, vilken 

arbetsroll sjuksköterskan har och vilket land denne kommer ifrån. De menar att sjuksköterskor 
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med mindre erfarenhet har mer negativa attityder gällande anhörigas närvaro under HLR. 

Vidare menar de att sjuksköterskor som arbetar kliniskt har en mer negativ inställning till 

anhörignärvaro än sjuksköterskor som arbetar inom utbildning, ledning och forskning.  

 

Feagan och Fisher (2011) och Mian et al., (2007) visar i sina studier att sjuksköterskor med 

utbildning i anhörignärvaro har en mer positiv inställning till de anhörigas närvaro under 

HLR.  De kände sig mer säker och inte lika orolig över att ha anhöriga närvarande. 

McClenathan et al., (2002) påvisar att ju mer erfarenhet sjuksköterskorna har av HLR och 

anhörignärvaro, desto mer negativt förhåller de sig gentemot att ha anhöriga med fler gånger, 

detsamma påvisades även av Badir och Sepit (2007) och Ong et al., (2004). 

 

3.3.1 Kulturens betydelse 

Kulturella olikheter identifieras som ett potentiellt hinder för anhörigas närvaro under HLR 

(Ellison, 2003). Ong et al., (2004) poängterar att den asiatiska kulturen kan ha influerat deras 

resultat, som gav utslaget att 78 % av sjuksköterskorna inte vill ha anhöriga med under HLR. 

Detsamma gäller för de turkiska sjuksköterskorna i Badir och Sepit (2007) och Günes och 

Zaybak (2009) studier där 69 % respektive 91 % svarar att anhöriga inte ska närvara.  

 

3.4 Granskning av artiklar 

3.4.1 Design  

Resultatet i denna litteraturstudie är baserat på sexton artiklar som redovisas i tabell 2, bilaga 

1. Nio av artiklarna har kvantitativ design. (Axelsson et al., 2009; Badir & Sepit, 2007; 

Feagan & Fisher, 2011; Fulbrook et al., 2005; Günes & Zaybak, 2009; Madden & Condon, 

2007; McClenathan et al., 2002; Mian et al., 2007; Ong et al., 2004). Sex av de kvantitativa 

artiklarna har väl beskrivit sin design (Axelsson et al., 2009; Badir & Sepit, 2007; Feagan & 

Fisher, 2011; Günes & Zaybak, 2009; Madden & Condon, 2007; Mian et al., 2007), medan 

Fulbrook et al., (2005), McClenathan et al., (2002) och Ong et al., (2004) inte beskrivit sin 

design tydligt även om det framgår när artiklarna läses igenom som helhet. Fem av artiklarna 

har både kvantitativ och kvalitativ design (Ellison, 2003; Grice et al., 2003; Köberich et al., 

2010; MacLean et al., 2003; Weslien & Nilstun, 2003). Två av dessa har beskrivit sin design 

väl (Ellison, 2003; MacLean et al., 2003), medan det inte framgår tydligt i de andra tre (Grice 

et al., 2003; Köberich et al., 2010; Weslien & Nilstun, 2003). Två av artiklarna (Knott & Kee, 

2005; McClement et al., 2009) har kvalitativ design, vilket tydligt beskrivs.  
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3.4.2 Bortfall 

12 av artiklarna redovisade sitt bortfall komplett (Axelsson et al., 2009; Badir & Sepit, 2007; 

Ellison, 2003; Feagan & Fisher, 2011; Fulbrook et al., 2005; Günes & Zaybak, 2009; 

Köberich et al., 2010; Madden & Condon, 2007; MacLean et al., 2003; McClement et al., 

2009; Ong et al., 2004; Weslien & Nilstun, 2003). En artikel hade inte beskrivit sitt bortfall 

(Knott & Kee, 2005). Tre av artiklarna (Grice et al., 2003; McClenathan et al., 2002; Mian et 

al., 2007) redovisar inte hur många som tillfrågats att delta.  

 

4 Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i denna litteraturstudie påvisar att de flesta ställer sig negativa till anhörigbevittnad 

HLR och att nackdelarna överväger fördelarna med att anhöriga närvarar. Utbildning och 

erfarenhet har betydelse för hur sjuksköterskor ser på anhörigbevittnad HLR och de som har 

mest erfarenhet och specialutbildning tenderar att vara mer positivt inställd till detta än de 

med kortare erfarenhet och mindre utbildning. Kultur har också betydelse för hur 

inställningen till anhörigbevittnad HLR faller ut. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Inställning till att anhöriga närvarar under HLR  

Merparten av deltagarna ställer sig negativt till att anhöriga närvarar vid HLR (Badir & Sepit, 

2007; Fulbrook et al., 2005; Günes & Zaybak, 2008; Köberich et al., 2010; McClenathan et 

al., 2002; Ong et al., 2004). En förklaring till vissa negativa svar kan vara att riktlinjer saknas 

för hur sjuksköterskor ska hantera detta förfarande. Det rapporteras att det övervägande 

saknas riktlinjer för anhörigas närvaro (Axelsson et al., 2009; Badir & Sepit, 2007; Fulbrook 

et al., 2005; MacLean et al., 2003). Författarna till denna litteraturstudie anser att riktlinjer 

måste finnas då det ger en grund för sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal att luta sig 

mot. Ett gemensamt ställningstagande måste finnas på enheten, annars finns risken att vissa 

tillåter medan andra förbjuder anhöriga att närvara. I endast tre artiklar anser merparten av 

sjuksköterskorna att anhöriga är välkomna under HLR, i större utsträckning om de har en ur 

personalen med sig (Grice et al., 2003; Madden & Condon, 2007; Mian et al., 2007). Av 16 

artiklar tar sex stycken ej ställning, sju är emot och tre är för. Författarna blev överraskade 

över resultatet då de hade förväntat sig en mer positiv inställning till anhörigas närvaro bland 

sjuksköterskorna än det som framkom 
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4.2.2 Vad påverkar inställningen angående anhörigas närvaro under HLR 

4.2.2.1 Nackdelar  

Än så länge visar de flesta studier att många sjuksköterskor är negativt inställda till 

anhörigbevittnad HLR, även om det råder mycket delade meningar. De listade nackdelarna 

och fördelarna är rimliga risker som bör beaktas av sjukvårdspersonalen innan beslut tas. Som 

Axelsson et al., (2009), Fulbrook et al., (2005) och MacLean et al., (2003) anser så är det ett 

faktum att sjukvårdpersonalen kan bli distraherade och nervösa av anhörignärvaro. Det är i 

många fall ett starkt skäl till att neka. Många är rädda för att göra fel när de blir betraktade, 

som Madden och Condon (2007) tar upp i sin artikel. Detta anser författarna, bland flera andra 

skäl, bidrar till att de flesta ännu är tveksamma till anhörignärvaro. Lomax (1991) menar att 

de anhöriga kan få psykiska men och ökat lidande om de bevittnar en återupplivning, detta 

bekräftas i studien där en kvinna stämde sjukvårdspersonalen för att hon fått en ”nervös 

chock”. Flertalet artiklar tar upp risken för att antalet rättsfall ska öka (Axelsson et al., 2009; 

Badir & Sepit, 2007; Ellison, 2003; Fulbrook et al., 2005; Günes & Zaybak, 2009; Köberich 

et al., 2010; MacLean et al., 2003; Madden & Condon, 2007; McClement et al., 2009; Mian et 

al., 2007; Ong et al., 2004), även om det enligt författarna inte är vanligt i Sverige.  

 

4.2.2.2 Fördelar 

En av de mest frekvent nämnda fördelarna med anhörigbevittnad HLR var att de anhöriga 

verkligen fått se med egna ögon att allt som kunnat göras gjorts för patienten när denne fått 

hjärtstopp (Axelsson et al., 2009; Grice et al., 2003; Günes & Zaybak, 2009; Fulbrook et al., 

2005; Köberich et al., 2010; MacLean et al., 2003; McClement et al., 2009; Ong et al., 2004). 

Detta är en viktig sak att beakta när anhörigas närvaro skall vägas in. Missförstånd mellan 

sjukvårdspersonal och anhöriga kan minska och på så vis lindra sorgen för de anhöriga. Det 

blir ”lugnare” för de anhöriga rent mentalt att veta att allt som kunde göras verkligen gjorts 

och att de fick vara där och närvara i slutet. Många anhöriga känner då att de själva också 

gjort vad de kunnat, även om de bara bevittnat. Författarna ser dessa omnämnda anledningar 

som mycket viktiga fördelar för patientens vägnar att tänka på i samband med 

anhörigbevittnad HLR. I många fall har man sett att risken för att de anhöriga stämmer 

sjukvårdspersonalen efter återupplivning minskar om de själva fått vara med, tillsammans 

med en speciellt avsatt medlem i sjukvårdsstaben (Brown, 1989). Detta kan diskuteras mot 

författarnas resultat då nästan tre fjärdedelar av artiklarna tog upp rädslan för ökat antal 

rättsfall om anhöriga närvarar.  
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Det är än så länge mycket spridda åsikter om vad som universellt är ”bäst” att göra, men 

författarna anser att det är situationen och omständigheterna som avgör vad som är bäst, i 

likhet med Knott och Kee (2005). Författarna anser att mer forskning krävs på området och 

om HLR i olika situationer. Madden & Condon (2007) tar upp vad som främjar anhörigas 

närvaro under HLR, däribland skriven policy, att man var enig i personalgruppen, att 

personalen fick bättre förståelse för fördelarna med anhörigas närvaro och att anhöriga och 

patienter fick reda på fördelarna med detsamma.  

 

4.3 Tidigare erfarenheter 

De flesta av artiklarna som tar upp erfarenhet och utbildning är överens om att undervisning 

och erfarenhet gör att anhöriga tillåts att delta i högre grad (Axelsson et al., 2009; Ellison, 

2003; Feagan & Fisher, 2011; Mian et al., 2007). De med längre erfarenhet tenderar i högre 

utsträckning att tillåta anhöriga vara med än andra. Axelsson et al., (2009) menar att yrkesroll, 

hur många års erfarenhet och vilket land sjuksköterskan kommer ifrån påverkar i vilken 

utsträckning de anhöriga tillåts vara med. Det sistnämnda om vilket land sjuksköterskan 

kommer ifrån anser författarna är intressant i det avseende då kulturens betydelse kommer att 

tas upp nedan. Det påståendet stämmer överens med andra iakttaganden om att kultur och 

därmed indirekt landstillhörighet har betydelse för i vilken utsträckning de anhöriga tillåts 

vara med. Dock är de allra flesta artiklarna som tar upp erfarenheternas och undervisningens 

betydelse överens om att ju mer erfarenhet och specifik undervisning, desto mer positiva 

inställningar till att låta anhöriga bevittna HLR. 

 

4.3.1 Kulturens betydelse 

Att kulturen har betydelse är en intressant iakttagelse. I fråga om för och emot anhörignärvaro 

vid HLR kan tydliga geografiska och kulturella skillnader iakttas. I artiklarna av Badir & 

Sepit, (2007) och Günes & Zaybak (2009) kan en tydlig kulturell influens anas, då dessa 

studier gjorts i Turkiet som har en annan kultur, både religions- och samhällsmässigt, 91.1 % 

respektive 69 % av sjuksköterskorna är emot anhörigas närvaro. Samma starka motsättning 

mot anhörigas närvaro kunde ses i studien av Ong et al., (2004) där 78 % motsatte sig att de 

anhöriga såg på. Denna studie gjordes i Asien, som också har en annan religiös och allmän 

kultur än den traditionella västerländska. Dock är detta bara en övergripande iakttagelse, då 

även Köberich et al., (2010) har övervägande negativt resultat på att låta anhöriga vara med 

(54.9 %) och denna studie är från Tyskland.  
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4.4 Teoretisk anknytning 

Virginia Henderson talar mycket om att hjälpa individen tillbaka till det friska men hon 

nämner även att sjuksköterskans uppgift är att hjälpa individen till en fridfull död samt att de 

anhöriga ska involveras i patientens vård (Henderson, 1997). Ett hjärtstopp är allt annat än 

fridfullt, men att involvera de anhöriga är kanske att göra det bästa av situationen. Vid ett 

hjärtstopp kan man ponera att patienten möjligen hör eller känner att denne har stöd från de 

anhöriga efter återupplivningen genom att de närvarar i rummet, talar till och håller handen. 

Om detta är det som behövs för att patienten ska få ett fridfullt avslut och möjligen känna stöd 

och få kraft från de anhöriga borde de få närvara. Holistisk omvårdnad innebär att vi inte bara 

blir inriktad på en sak, utan ser till helheten.  

 

4.5 Granskning av artiklar 

4.5.1 Design 

Nio av sexton artiklar har kvantitativ design (Axelsson et al., 2009; Badir & Sepit, 2007; 

Feagan & Fisher, 2011; Fulbrook et al., 2005; Günes & Zaybak, 2009; Madden & Condon, 

2007; McClenathan et al., 2002; Mian et al., 2007; Ong et al., 2004). Enligt Polit och Beck 

(2008) bygger kvantitativa studier på ett större antal deltagare och ger därför en bra grund för 

statistisk information. Författarna till denna litteraturstudie anser att de kvantitativa artiklarna 

ger god grund till att jämföra dem emellan då flera av dem använder sig av samma underlag 

för enkätstudien.  Fem av artiklarna har både kvantitativ och kvalitativ design (Ellison, 2003; 

Grice et al., 2003; Köberich et al., 2010; MacLean et al., 2003; Weslien & Nilstun, 2003), 

vilket Forsberg och Wengström (2008) förklarar med att det kan vara en fördel då ett specifikt 

ämne kan belysas ur olika synvinklar. Författarna menar att det är enklare att jämföra med de 

andra studierna då en kvantitativ komponent ingick i artiklarna men samtidigt få kvalitativa 

svar som utvecklar de kvantitativa data . Två av artiklarna har kvalitativ design (Knott & Kee, 

2005; McClement et al., 2009). Kvalitativa artiklar ger en bra grund för att få en holistisk syn 

på ämnet som undersöks (Polit & Beck, 2008). Det är bra att ta med artiklar av kvalitativ art 

då dessa kan ge kompletterande upplysningar inom ämnet.   

 

4.5.2 Bortfall 

Av de 16 artiklar som granskas i denna studie redovisar 12 av dem sina bortfall komplett 

(Axelsson et al., 2009; Badir & Sepit, 2007; Ellison, 2003; Feagan & Fisher, 2011; Fulbrook 
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et al., 2005; Günes & Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010; Madden & Condon, 2007; 

MacLean et al., 2003; McClement et al., 2009; Ong et al., 2004; Weslien & Nilstun, 2003). 

Av dessa är det endast Badir och Sepit (2007) och Günes och Zaybak (2009) som har 

redovisat externt och bortfall. Badir och Sepit (2007) och McClenathan (2002) redovisade 

även ett internt bortfall. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att med externt bortfall 

avses personer som inte vill eller kan delta i undersökningen och med internt bortfall menas 

att vissa enkäter inte svarats komplett på och på så sätt inte kan tas med i studien. 

Svarsfrekvensen i studierna varierade kraftigt då fyra av studierna (Ellison, 2003; Feagan & 

Fisher, 2011; Köberich et al., 2010; MacLean et al., 2003) redovisade en svarsfrekvens på 

under 50 % medan fyra andra studier (Madden & Condon, 2007; Mian et al., 2007; Ong et al., 

2004; Weslien & Nilstun, 2003) redovisade en svarsfrekvens på över 80 %. Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) är resultatets generaliserbarhet beroende av bland annat att bortfallet 

är så litet som möjligt. Författarna anser att artiklar inte kan uteslutas på grund av bristande 

svarsfrekvens eftersom dessa studier ändå för med sig intressanta svar. Endast en av artiklarna 

(Knott & Kee, 2005) har inte redovisat ett bortfall men då det är en kvalitativ studie kan det 

bero på att de tio deltagarna är de ursprungliga tio som tillfrågades. Att tre av artiklarna (Grice 

et al., 2003; McClenathan et al., 2002; Mian et al., 2007) inte redovisar hur många som 

tillfrågats att delta ställer författarna sig frågande till. I två av dessa (Grice et al., 2003; Mian 

et al., 2007) redovisas svarsfrekvensen vilket leder till att antalet deltagare kan räknas ut.  

 

4.6 Metoddiskussion 

4.6.1 Design 

En deskriptiv litteraturstudie ger möjlighet att sammanställa artiklar från olika delar av 

världen och med sjuksköterskor inom många olika specialiteter. Kulturella aspekter samt 

utbildning kan härmed iakttas. Sammantaget ger detta studien bredd. En annan fördel med en 

litteraturstudie är att det är relativt lätt att söka efter material till resultatet på grund av att en 

sökning i databaser är lättare att applicera i tid och rum än att hitta personer inför exempelvis 

en intervjustudie. En nackdel med en litteraturstudie är att bortfallet i vissa artiklar kan ha 

betydelse i tolkandet av resultatdata. Det kan även vara svårt att undersöka ett ämne djupare 

med en litteraturstudie av denna typ, då den inte inriktas på ett specifikt land, kultur eller 

undersökningsmetod utan bara undersöker övergripande mönster och åsikter. En kvalitativ 

eller en kvantitativ studie hade kunnat genomföras, dock var inte författarnas avsikt att 

begränsa sig på en specifik plats eller ett specifikt område.  
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4.6.2 Datainsamlingsmetod 

Tre databaser stod till grund för litteratursökningen, Cinahl, PubMed och SweMed. Det är 

stora och välkända databaser som tillät författarna att hitta en bredd av artiklar från varierande 

delar av världen. Sökningar på breda sökord gjordes initialt för att undersöka hur många 

artiklar som finns i det stora hela. Det redovisar även en önskvärd avsmalning av området för 

att slutligen leda fram till denna ansats. 

 

4.6.3 Urvalsmetod 

Genom att använda begränsningen ”Linked Full Text” faller en betydande del av artiklarna 

bort. Det gör att artiklar som på grund av betaltjänst eller annan anledning inte finns att tillgå 

som full text version inte inkluderas i litteraturstudien. Men eftersom resultatet i föreliggande 

litteraturstudie som tidigare redovisats påvisar en genomgående enighet angående anhörigas 

närvaro under HLR anser författarna att det faktum att vissa artiklar uteslöts ur studien inte 

påverkar resultatet. För att säkerställa att relevanta artiklar inte faller bort genom att använda 

begränsningar i sökmotorn gjordes en sökning utan limits. Detta resulterade i att fyra artiklar 

hittades och inkluderades i litteraturstudiens resultat. Inställningen gentemot anhörignärvaro 

vid barns återupplivning skiljer sig betydligt åt mot återupplivning av vuxna i anhörigas 

närvaro. Synen på närvaro vid återupplivning av barn togs inte med då det var en nödvändig 

begränsning.  

 

4.6.4 Dataanalys 

Författarna anser att dataanalysmetoden föll ut väl, i och med att en uppdelning mellan 

författarna gjordes för att förenkla arbetet, samtidigt som en orientering i alla artiklar blev 

möjlig i och med bytet efter genomläsning och första bearbetning. Detta gjorde att en av 

författarna ändå hade huvudansvaret för ungefär hälften av artiklarna, samtidigt som den 

andre kunde hämta information från dem och bearbeta dem faktamässigt. Det skapade en 

överblick som kändes mer överskådlig än om båda författarna skulle ha läst alla artiklar lika 

ingående. Sedan kunde sammandrag av texterna presenteras för den andre innan denne skulle 

läsa igenom artiklarna och det gav en lättare förståelse för vad som framkommer i den andres 

artiklar. Uppdelningen av de första kategorierna föll inte ut på samma sätt som planerat, men 

gav ändå ett uppslag för styckeuppdelning i det vidare resultatet eftersom teman och 

resultatliknelser kunde ses i och med uppdelningen. Det förenklade upplägget av resultatets 

fokusområde och besvarandet av studiens frågeställningar. 
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4.6.5 Forskningsetiska överväganden 

Att de studier som tagits med i resultatet är etiskt granskade är vedertagen god forskaretik. På 

grund av denna litteraturstudies upplägg kan det konstateras att inga människor kan komma 

till skada när denna studie genomförts. Författarna har således inte lagt ner någon vidare 

utveckling av etiska ställningstaganden på grund av att detta inte varit nödvändigt. Etiska 

överväganden är mycket viktiga i all forskning som skall bedrivas.  

 

4.7 Allmän diskussion 

4.7.1 Skillnader mellan sjukvårdsprofessioner 

Vid en jämförande undersökning av Grice et al., (2003) anser 66 % av sjuksköterskorna och 

56 % av läkarna att anhöriga bör få möjligheten att vara med vid återupplivning. Om den 

anhörige själv vill närvara menar 82 % av sjuksköterskorna och 70 % av läkarna att de låter 

denne vara med om de är eskorterade av en medlem i sjukvårdsteamet. 16 % av 

sjuksköterskorna vill inte ge den anhörige möjligheten att delta, hos läkarna var denna siffra 

18 %. Detta resultat anser författarna vara nödvändigt att lägga märke till, då tydliga 

yrkesskillnader kan skönjas i de allra flesta artiklarna i litteraturstudien. Läkarna tenderar i 

högre utsträckning att vara mer negativt inställda till anhörignärvaro än sjuksköterskorna och 

samma mönster kan vidare skönjas i flera av studierna, utan undantag. Detta kan styrkas med 

Duran, Oman, Abel, Koziel, & Szymanski (2007) och Wacht, Dopelt, Snir, & Davidovitch, 

(2010) studier. Varför det är så tolkar författarna med hjälp av Kristoffersen (2005), som 

menar att det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att vara ambassadörer för patienterna och 

företräda dem i viktiga ställningstaganden. I detta fall gäller det vid HLR, och då kan det vara 

så att sjuksköterskorna tolkar vad de tror att patienten vill i högre utsträckning än läkarna som 

inte har samma typ av yrkesroll gentemot patienten. Baumhover och Hughes (2009) menar att 

sjuksköterskor i jämförelse med läkare har en mer holistisk syn på omvårdnad.   

 

4.7.2 Svart Humor 

Att inte kunna använda så kallad ”svart humor” kan också vara ett skäl till att anhörignärvaro 

ses som negativt. Med ”svart humor” menas humor och satir som driver med allvarliga ämnen 

som död, våld och till exempel alkohol och droger och gör det hela humoristiskt, den 

allvarliga naturen till trots. Den används bland annat för att utveckla personers tänkande och 

för att hantera svårigheter (Encyclopaedia Britannica [BE], 2002). Många sjuksköterskor är 
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rädda för att säga något olämpligt i högre grad när de anhöriga är med än annars (Axelsson et 

al., 2009; Fulbrook et al., 2005; Weslien & Nilstun, 2003).  

 

”Svart humor” kan vara viktigt för att kunna hantera de svåra situationer som uppstår när det 

handlar om att ta beslut om en annan människas liv. Detta styrks av McClement et al., (2009) 

som skriver att sjuksköterskors humor som copingmetod kan misstolkas av de anhöriga 

eftersom de inte har förståelse vad som sker.  

 

Att sjukvårdsteamets uppförande blir mer professionellt styrks av Meyers et al., (2000) samt 

Knott och Kee (2005). Författarna undrar dock till vilken kostnad, när en av 

sjukvårdspersonalens viktiga copingmetoder bevisligen elimineras. All coping som är möjlig 

att genomföra anser författarna vara viktig eftersom situationen är så pass allvarlig. Gör 

frånvaron av att kunna använda ”svart humor” proceduren svårare? Det är en fråga som 

författarna anser att vidare forskning bör bedrivas inom. 

 

4.8 Slutsats 

Forskning visar att det fortfarande finns blandade inställningar bland sjuksköterskor till att 

anhöriga närvarar under HLR. Några nämnda fördelar är accepterande av avslut och se att allt 

som kunde göras gjordes. Nackdelar är problem med konfidentialitet, att sjukvårdspersonal 

får svårt att koncentrerar sig samt oron för ökat antal rättsfall. Vidare forskning bör bedrivas i 

ämnet. Idag går arbetsplatsklimatet mot en mer tillåtande atmosfär till anhörigbevittnad HLR 

men mer tydliga riktlinjer i ämnet önskas enligt några studier. Kulturella aspekter av 

anhörigbevittnad HLR bör undersökas närmare då den faktorn ter sig något förbisedd i det 

resultat som kunnat iakttas i denna litteraturstudie. 
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tillfrågades om att delta i studien. 

Sjuksköterskor med mindre än två 

års erfarenhet exkluderades ur 

studien p.g.a. bristande erfarenhet  

 

Urvalsmetod ej specificerad.  

255 tillfrågades, 

135 deltog i 

studien. 62 

sjuksköterskor 

tackade nej, 58 

sjuksköterskor 

var lediga.  

Enkätstudie 

baserat på 

Fulbrook et al. 

frågeformulär.  

Inställning: 91 % emot. 5.2 % för.  

Nackdel: konfidentialitet, finns ej 

personal att ta hand om anhöriga, 

stressigt och emotionella problem för 

anhöriga, rädsla för ökat antal rättsfall 

Fördel: Anhöriga ser att allt som kunde 

göras gjordes. 

Kulturellt: Annan kultur, mer negativ än 

genomsnitt. 

Slutsats: Dålig kunskap och negativ 

 

Madden & 

Condon 

2007 

Irland 

 

Emergency nurses 

current practice 

and understanding 

of family presence 

during CPR 

Att ta reda på akutsjuksköterskors 

nuvarande praktik och förståelse 

angående anhörigas närvaro under 

HLR på nivå 1 trauma center på 

Irland 

SPSS 

version 12.  

Kvantitativ 

 

100 akutsjuksköterskor tillfrågades 

om att vara med i studien. 

Inklusionskriterier bestod i minst 6 

månaders erfarenhet av 

akutsjukvård på nivå 1 traumacenter 

 

Bekvämlighetsurval. 

 

100 enkäter 

delades ut varav 

90 kom tillbaka 

fullständigt 

ifyllda. 

Svarsfrekvens 

90 % 

Enkätstudie 

med 15 frågor.  

Inställning: 2/3 tar med anhöriga till 

rummet. 74 % vill ha skriven policy  

Nackdel: sjuksköterskans fel när 

åtgärder inte hjälper, anhöriga lägger sig 

i arbetet, oro för ökat antal rättsfall  

Fördel: större förståelse från personal, 

samstämmighet inom personal, större 

kunskap, tydligare policy. 

Slutsats: Behov finnas att utveckla 

riktlinjer.   
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Axelsson et 

al.  

2009 

Sverige, 

Belgien, 

Nederländern

a, UK, Norge.  

 

European 

cardiovascular nurses 

experiences of and 

attitudes towards 

having family members 

present in the 

resuscitation room.  

Att undersöka erfarenheter och 

attityder hos europeiska hjärt/kärl 

sjuksköterskor angående anhörigas 

närvaro under HLR av vuxna 

patienter.  

Att undersöka om det fanns 

olikheter bland attityder gällande 

land, erfarenhet, roll och 

arbetsmiljö 

SPSS version 

12. 

Beskrivande 

statistik. 

Mann-

Whitney U-

test och 

Kruskal- 

Wallis test.  

Kvantitativ 

 

1000 hjärt/kärl sjuksköterskor 

tillfrågades om att delta i studien.  

 

Bekvämlighetsurval, alla som 

deltog i de fyra konferenser som 

låg till grund för 

820 enkäter 

delades ut 

varav hälften 

av dessa 

återlämnades, 

411 st.  

Enkätstudie 

baserat på 

Fulbrook et al. 

frågeformulär. 

Inställning: 38.7 % emot.40, 2 % för.  

Nackdel: konfidentialitet, rädsla att 

säga något olämpligt, finns ej 

personal att ta hand om anhöriga, oro 

för ökat antal rättsfall 

Fördel: lättare att acceptera avslut, se 

att allt som kunde göras gjorde, chans 

att ta farväl, sorgeprocessen lindras 

Erfarenhet: skillnader med 

erfarenhet, arbetsroll och land 

Slutsats: Mer positiv nästa gång 

 

Köberich et 

al.  

2010 

Tyskland 

 

Family witnessed 

resuscitation – 

experience and attitudes 

of German intensive 

care nurses 

Att utforska attityder och 

erfarenheter hos tyska 

intensivvårdssjuksköterskor om 

anhörigas närvaro vid HLR. Vilka 

erfarenheter har tyska 

intensivvårdssjuksköterskor om 

anhörigas närvaro vid HLR? Vilka 

attityder har tyska 

intensivvårdssjuksköterskor om 

anhörigas närvaro vid HLR 

SPSS version 

11.5.1. 

Beskrivande 

statistik.  

Tematisk 

analys av 

kvalitativ 

data.  

Kvantitativ/ kvalitativ 

 

394 intensivvårdssjuksköterskor 

tillfrågades om att delta i studien. 

De deltog alla i en 

intesivvårdskongress i Tyskland. 

 

Bekvämlighetsurval.  

394 enkäter 

delades ut 

varav 166 

återlämnades.  

Enkätstudie 

baserat på 

Fulbrook et al. 

En sektion där de 

lämnade 

kvalitativa svar 

Inställning: 55 % emot. 28,3 % för  

Nackdel: konfidentialitet, finns inte 

personal att ta hand om anhöriga, 

stress och emotionella problem för 

anhöriga, oro för ökat antal rättsfall 

Fördel: Se att allt som kunde göras 

gjordes 

Slutsats: Individuellt om anhöriga 

ska få närvara, de behöver då stöd.  

Maclean et al.  

2003 

USA 

 

Family presence during 

cardiopulmonary 

resuscitation and 

invasive procedures: 

practices of critical care 

and emergency nurses 

Finns policys angående anhörigas 

närvaro på akutmottagning 

respektive intensivvårdsavdelning? 

Vad avgör om sjuksköterskor 

tillåter anhöriga närvara under HLR 

och andra invasiva åtgärder. Hur 

går sjuksköterskor till väga vid 

anhörignärvaro och vad har de 

upplevt angående anhörigas 

närvaro.  

SPSS version 

10.1. 

Beskrivande 

statistik. Chi2 

– test. 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. Konstant 

komparativ 

dataanalys-

metod. 

Kvantitativ/ kvalitativ 

 

3000 sjuksköterskor ingick i 

studien Hälften tillhörde The 

American Association of 

Critical-Care Nurses och hälften 

Emergency Nurses Association. 

 

Slumpmässigt urval.  

3000 enkäter 

delades ut 

varav 984 

lämnades in. 

33 % 

svarsfrekvens

. 

Enkätstudie med 

chans att lämna 

fria åsikter om 

anhörigas 

närvaro. 

Inställning: framgår ej 

Nackdel: konfidentialitet, 

koncentrationssvårigheter, anhöriga 

lägger sig i arbetet, finns inte personal 

att ta hand om anhöriga, emotionella 

problem, oro för ökat antal rättsfall.  

Fördel: lättare att acceptera avslut, se 

att allt som kunde göras gjordes, 

emotionell support, ökar anhörigas 

förståelse för situationen, främjar 

avslut och läkningsprocess.  

Slutsats: riktlinjer främjar närvaro  
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Knott & Kee 

2005 

USA 

 

Nurses beliefs 

about family 

presence during 

resuscitation 

Att utforska vilka erfarenheter 

sjuksköterskor har och vad de tror 

om anhörigas närvaro vid HLR.  

Konstant 

komparativ 

dataanalys 

metod.  

Deskriptiv, kvalitativ 

 

10 sjuksköterskor inom 

akutsjukvård samt BB och 

förlossning. Sjuksköterskorna 

arbetar på olika typer av sjukhus 

och har olika arbetsroller så att 

resultatet skulle få så stor 

spridning som möjligt samt att 

de ska ha närvarat under 

anhörigbevittnad HLR.  

 

”Maximum variation sampling”  

Inget bortfall 

beskrivet 

Semi-

strukturerade  

intervjuer.  

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Intervjuerna 

varade i ca 45 

minuter. 

Nackdel: anhöriga förstår ej vad som 

händer, obehagligt att arbeta om 

anhöriga tittar på, sjuksköterskans fel 

när åtgärder inte hjälper, finns ej 

personal att ta hand om anhöriga, 

traumatiska minnen 

Fördel: lättare att acceptera ett avslut, 

se att allt görs för patienten, om de 

inte är i vägen – välja om att närvara.  

Slutsats: Individuellt om anhöriga 

ska närvara eller ej.  

 

McClement et 

al. 2009 

Kanada 

 

Family presence 

during 

resuscitation: 

Canadian critical 

care nurses 

perspectives 

Detta är en del av en stor 

undersökning med kvantitativa 

svar. 

Att framföra framträdande åsikter 

om anhörigas närvaro vid HLR hos 

Kanadensiska 

intensivvårdssjuksköterskor. 

Innehålls-

analys. 

Konstant 

komparativ 

metod.  

Deskriptiv, kvalitativ 

 

Kanadensiska 

intensivvårdsjuksköterskor 

medlemmar i Canadian 

Assossiation of Critical Care 

Nurses låg till grund för studien.  

 

Bekvämlighetsurval.  

944 tillfrågades, 

450 lämnades in 

Svarsfrekvens 

48 %. Av 450 

svarade 252 

kvalitativt. 

Vilket är en 

svarsfrekvens på 

66 % 

Del av en 

kvantitativ 

enkätstudie med 

en avslutande 

kvalitativ fråga. 

Denna studie 

baseras på den 

kvalitativa delen.  

 

Nackdel: känsla av otillräcklighet, 

humor (copingstrategi) kan 

misstolkas, traumatiska minnen, oro 

för ökade antal rättsfall 

Fördel: lättare att acceptera avslut, se 

att allt som kunde göras gjordes chans 

att ta farväl, se personen bakom 

patienten, ökar förståelsen för 

patientens situation.  

Slutsats: Komplext beslut om 

anhöriga ska närvara.  

Weslien & 

Nilstun  

2003 

Sverige 

 

Family presence 

during CPR – the 

experiences and 

attitudes of code 

team members 

Att undersöka erfarenheter och 

attityder hos Svenska “code team 

members” angående anhörigas 

närvaro under HLR 

Ej beskrivet Kvantitativ/ kvalitativ  

 

Alla sjuksköterskor och läkare 

som ingick i ”code team” på 

universitetssjukhuset i Lund 

inviterades. 107 sjuksköterskor 

och 107 läkare totalt. 

 

Bekvämlighetsurval 

107 

sjuksköterskor 

tillfrågades, 89 

svarade. 107 

läkare 

tillfrågades, 86 

svarade. 

Svarsfrekvens 

på 82 % 

Enkät, 

självinlämnande. 

Chans att lämna 

kommentarer på 

frågorna.  

Inställning: ingen klar ställning 

Nackdel: rädsla att säga något 

olämpligt. 

Slutsats: Osämja kan, från etisk 

synvinkel ställa till problem bland 

personal. Resultat visar att det är svårt 

att införa generella 

rekommendationer  
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McClenathan 

et al. 

2002 

USA 

 

Family member 

presence during 

cardiopulmonary 

resuscitation- a 

survey of US and 

international 

critical care 

professionals. 

Att utvärdera sjukvårdspersonalens 

inställning om anhörigas närvaro 

vid HLR. 

Att utvärdera på vilka grunder 

sjukvårdspersonalen motsätter sig 

anhörigas närvaro under HLR.  

Excel, Chi2 

test och Fisher 

exact test.  

Kvantitativ 

 

Läkare, sjuksköterskor och 

andra närliggande 

professioner som närvarade 

vid den internationella 

konferensen för American 

Collegue of Chest Physicians i 

San Fransico.  

 

Bekvämlighetsurval.  

Ej beskrivet hur 

många som 

frågades. 592 

enkäter lämnades 

in. 38 

exkluderades 

p.g.a. 

inkonsekventa 

svar eller aldrig 

närvarat vid 

HLR. 554 totalt.  

 

Enkätstudie 

6 frågor om 

inställning och 

erfarenhet om 

anhörigas 

närvaro under 

HLR. 

 

Inställning: 57 % emot hos 

sjuksköterskor. 80 % emot hos läkare.  

 

Slutsats: En majoritet av 

sjukvårdspersonalen ställer sig negativ 

till anhörigas närvaro under HLR. 

 

Ellison 2003 

USA 

 

Nurses attitudes 

toward family 

presence during 

resuscitative 

efforts and 

invasive 

procedures 

Att identifiera förhållandet mellan 

demografiska variabler och 

sjuksköterskors attityder och 

trossatser angående anhörigas 

närvaro under HLR eller invasiva 

ingrepp.  

Kvantitativ 

data: 

Pearssons 

coefficient i 

SPSS version 

10 

Kvalitativa 

data: latent 

innehålls-

analys. 

Deskriptiv, korrelation. 

Kvantitativ med kvalitativ 

komponent.  

 

1800 sjuksköterskor arbetande 

på ett sjukhus i New Jersey 

och medlemmar i ENA.  

Totalt 500 deltagare, 250 från 

vardera gruppen. 

 

Slumpmässigt urval. 

500 enkäter 

skickades ut, 250 

till vardera 

gruppen. 208 

enkäter lämnades 

in. Svarsfrekvens 

på 42 %  

Enkät baserad på 

The family 

presence support 

staff assessment 

tool.  

Inställning: 31.3 % för 

Nackdel: anhöriga förstår ej vad som 

händer, obehagligt när de tittar på, de 

lägger sig i arbetet, finns ej personal att 

ta hand om anhöriga, traumatiska minne 

Fördel: chans att ta farväl, främjar ett 

avslut, emotionellt stöd 

Erfarenhet: Utbildningsnivå och 

utbildning i akutsjukvård – mer positiv 

Kultur: kan hindra anhörignärvaro 

Slutsats: anhörignärvaro mer 

accepterat om sjukvårdspersonal är 

patient 

 

Ong et al. 

2003 

Singapore 

 

Asian medical 

staff attitudes 

towards witnessed 

resuscitation 

Att undersöka attityder angående 

anhörigas närvaro vid HLR hos 

sjukvårdspersonal på en 

akutmottagning. Jämföra läkares 

och sjuksköterskors attityder.  

SPSS 11.0 

Chi2 test eller 

Fishers exact 

test.  

Kvantitativ. 

 

Alla läkare och sjuksköterskor 

arbetande på 

akutmottagningen på 

Singapore General Hospital 

inbjöds att delta i studien.  

 

Bekvämlighetsurval 

160 enkäter 

delades ut, 132 

lämnades in. 82,5 

% svarsfrekvens  

Enkätstudie, 

självinlämnande. 

21 frågor.  

Inställning: 78 % emot 

Nackdel: obehagligt att arbeta när 

anhöriga tittar på, lägger sig i arbetet, 

emotionella problem, stressande för 

personalen, oro för ökade rättsfall,  

Fördel: anhöriga får se att allt som 

kunde göras gjordes 

Erfarenhet: mer erfarenhet med 

anhörignärvaro – mer negativ 

Kultur: kan hindra anhörignärvaro 

Slutsats: Generellt emot anhörigas 

närvaro. 
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Badir & 

Sepit 

2006 

Turkiet 

 

Family presence 

during CPR: a 

study of the 

experiences and 

opinions of 

Turkish critical 

care nurses.  

Att få fram erfarenheter och åsikter 

hos Turkiska 

intensivvårdssjuksköterskor 

angående anhörigas närvaro under 

HLR  

SPSS 12.0 

Deskriptiv 

statistik 

användes för 

att analysera 

data.  

Kvantitativ 

 

Intensivvårdssjuksköterskor på 

totalt 10 sjukhus låg till grund 

för studien. Totalt 409 

sjuksköterskor tillfrågades om att 

delta. 

  

Bekvämlighetsurval 

409 tillfrågades, 49 

vägrade delta, 55 

var bortresta, 27 

fyllde inte i 

formuläret rätt 

vilket gav 278 

komplett inlämnade 

enkäter. 68 % 

svarsfrekvens.  

 

Enkätstudie 

baserad på 

Fulbrook et al.  

Inställning: 69 % emot 23 % för.  

Nackdel: konfidentialitet, finns ej 

personal att ta hand om de anhöriga, 

emotionella problem för anhöriga, 

oro för ökat antal rättsfall 

Erfarenhet: Mer erfarenhet av 

anhörignärvaro ger mer negativ 

inställning. 

Slutsats: Negativ inställning bland så 

gott som alla deltagare. 

Mian et al. 

2007 

USA 

 

Impact of a 

multifaceted 

intervention on 

nurses and 

physicians attitudes 

and behaviours 

toward family 

presence during 

resuscitation.  

Att designa och genomföra ett 

program om anhörigas närvaro på 

akutmottagningen. Att utvärdera 

attityder och beteenden hos 

sjuksköterskor och läkare 

angående anhörigas närvaro före 

och efter genomförandet av 

program. 

T-test för att 

testa 

signifikans. 

 

2-group pretest and posttest 

design, kvantitativ. 

 

Alla sjuksköterskor och läkare 

som arbetade på en 

akutmottagning mellan åren 

2002 och 2003 tillfrågades om 

att delta. 

 

Bekvämlighetsurval.  

86 sjuksköterskor 

deltog i första 

studien och 89 i 

andra, 

svarsfrekvens 81 % 

respektive 80 %.  

Enkät enligt 

ENA riktlinjer 

utformades av 

författarna. 2 

delar, före och 

efter pro-

grammet.  

Inställning: 57 % för innan program, 

70 % för efter program. 

Nackdel: oro för ökat antal rättsfall 

även om det minskade med 12 % 

efter program. Stressande att ha 

anhöriga med. 

Fördel: anhöriga har rätt att närvara. 

Erfarenhet: utbildning i 

anhörignärvaro gör sjuksköterskan 

mer positiv till deras närvaro. 

Slutsats: interventionsprogram 

fungerade väl. 

Grice et al. 

2003 

UK 

 

Study examining 

attitudes of staff, 

patients and 

relatives to 

witnessed 

resuscitation in 

adult intensive care 

unit.  

Att undersöka åsikterna hos 

personalen på en 

intensivvårdsavdelning angående 

anhörigas närvaro under HLR. Att 

undersöka patienters och anhörigas 

krav på att få närvara under HLR 

och vad de anser vara fördelarna 

med detta.  

Ej beskrivet Kvantitativ/kvaliativ 

 

Läkare och sjuksköterskor 

arbetande på 

intensivvårdsavdelningar 

tillfrågades om att delta i studien.  

 

Förfrågningar fortsatte till 50 st. 

uppnåtts från varje 

personalkategori 

 

50 enkäter från 

läkare, 88 % 

svarsfrekvens. 

50 enkäter från 

sjuksköterskor, 94 

% svarsfrekvens. 

Enkätstudie 

Strukturerad 

med specifika 

frågor, tillfälle 

att lämna 

kvalitativa svar.   

Inställning: 66 % för 16 % emot 

Nackdel: lägger sig i arbetet, 

stressande för anhöriga 

Fördel: anhöriga får svar på frågor 

kring återupplivning, se att allt som 

kunde göras gjordes, sorgeprocess 

kan lindras, ökar förståelse för 

patientens 

situationen. 

Slutsats: Deltagarna upplevde klara 

fördelar med anhörigbevittnad HLR 
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Feagan & 

Fisher  

2008 

USA 

 

The impact of 

education on 

provider attitudes 

toward family-

witnessed 

resuscitation 

En före-efter studie där fas1 skulle 

utvärdera lokala uppfattningar hos 

sjukvårdspersonalen angående 

anhörigas närvaro under HLR. Fas 

2 ville testa effekten av ett 

undervisningsprogram där 

evidensbaserad vetenskap användes 

för att öka acceptansen för 

anhörigas närvaro under HLR.  

SPSS, 

spearmans 

korrelation, 

oberoende t-

test, Tukey 

multiple 

comparison 

procedure,  

Deskriptiv kvantitativ 

 

Sjuksköterskor och läkare på två 

sjukhus i USA. 

Inklusionkriterier: att vara 

engelsktalande, legitimerad 

läkare eller sjuksköterska i staten 

Washington. 

 

 Bekvämlighetsurval 

55 läkare och 465 

sjuksköterskor 

tillfrågades, 27 

läkare och 113 

sjuksköterskor 

svarade. 

Svarsfrekvens på 

49 % respektive 24 

%.  

Enkätstudie i 

två delar. Fas 1 

delades ut före 

undervisningen 

och fas 2 efter 

undervisningen.  

10 frågor.   

Inställning: framgår ej 

Erfarenhet: Större erfarenhet av att 

ha anhöriga närvarande under HLR 

ger i högre grad en positiv inställning 

till att de nästa gång tillåter anhöriga 

att närvara. Utbildning i 

anhörignärvaro ger mer positiv 

inställning i att ha anhöriga 

närvarande under HLR.  

Slutsats: Utbildning i anhörignärvaro 

kan ge positivare syn på att ha 

anhöriga närvarande under HLR.  

 


