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Sammanfattning    

Internationellt sett har intresset hos vårdpersonal ökat när det kommer till att låta 

närstående närvara vid återupplivningsförsök. Även hos allmänheten har stödet ökat för 

närvaro vid återupplivning. Forskning har visat att det finns stora fördelar för patienter 

vid familjebevittnad återupplivning (FBÅ). Det är dock viktigt att även ta del av 

sjuksköterskans uppfattningar då hon utgör en viktig del av vårdteamet, som är direkt 

inblandad i omhändertagandet av både patient och närstående. Syftet med arbetet är att 

kartlägga sjuksköterskans uppfattning om närståendes närvaro vid HLR, samt belysa de 

faktorer som påverkar dessa.  

 

Arbetet är en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar, åtta kvantitativa och en 

kvalitativ, ligger till grund för resultatet. Artiklarna analyserades genom att söka efter 

likheter och skillnader i artiklarna resultat. Det resulterade i teman med tillhörande 

subteman. Dessa teman och subteman presenteras i resultatet. Resultatet har delats upp i 

tre teman utifrån sjuksköterskors uppfattningar om närståendes närvaro vid HLR: vilken 

betydelse den har för de närstående, vilka effekter det har på sjuksköterskans arbete och 

vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors uppfattningar om FBÅ. Sjuksköterskan ser 

liksom närstående och patienter flera fördelar med FBÅ, men även risker. Bland annat 

ökad stress och störningar i patientarbetet. 

   

Resultatet diskuteras och det framstår som viktigt att som vårdpersonal vara 

uppmärksam på vilka problem som kan uppstå i samband med familjebevittnad 

återupplivning. Det visar sig att sjuksköterskorna anser det mycket viktigt att det finns 

en stödperson som ansvarar för den närstående under dennes närvaro. Till sist föreslås 

mer forskning i Sverige då kunskapen inom område är begränsat.     
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INLEDNING 

Sedan en lång tid tillbaka har vi funderat på varför det, enligt våra egna erfarenheter, är 

så mycket vanligare med närståendes närvaro vid HLR hos barn jämfört med HLR hos 

vuxna. En enskild händelse där ett litet barn drabbats av plötsligt hjärtstillestånd satte 

igång tankarna. Tidigare har vi aldrig varit med om att närstående närvarat vid HLR-

situationer men vid detta tillfälle blev det plötsligt helt naturligt att ha närstående med. 

När vi sedan av en tillfällighet kom över en artikel som handlade om närståendes 

närvaro vid HLR på vuxna patienter blev vi ännu mer intresserade av ämnet. Artikeln 

tog upp positiva aspekter med närståendes närvaro vid HLR samt att det fanns riktlinjer 

som hjälpmedel vid dessa situationer. Vi jobbar båda inom akutsjukvården och har varit 

med om flertalet HLR-situationer men aldrig stöt på några rutiner eller riktlinjer för 

närståendes närvaro. Då en av oss dessutom jobbar på en stor akutmottagning där ämnet 

aldrig tagits upp för diskussion blev det en självklarhet att skriva om detta i vår 

kandidatuppsats.  

 

Vi vill med den här uppsatsen belysa sjuksköterskans uppfattningar om vårdsituationer 

där närstående är närvarande vid HLR. 

 

 

BAKGRUND 

HLR är konstgjord andning och bröstkompressioner inledda för att upprätthålla liv när 

antigen hjärt- eller andningstopp inträffat. HLR som utförs på akutmottagningar och 

intensivvårdsavdelningar innebär en mer avancerad HLR, så kallad S-HLR. S-HLR 

innebär dessutom användande av andningsmask, sug- och syrgasutrustning och en 

halvautomatisk defibrillator. S-HLR innefattar även behandling vid luftvägsstopp och 

HLR vid graviditet (Moons & Norekvål, 2008; MacLean et al., 2003). 

                                                                                                                                           

Sedan 20 år tillbaka har intresset, åtminstone internationellt sett ökat för att låta den 

närstående stanna kvar hos sin familjemedlem under återupplivningsförsök.  Studierna 

av Benjamin, Holger och Carr (2004) och McLean et al. (2003) beskriver att det skett en 

förändring hos allmänheten där tendensen nu är att stödja idén där en familjemedlem är 

närvarande under återupplivningen. Weslien och Nilstun (2003) menar att i framtiden 

och i takt med bättre information till allmänheten, kommer närstående att fråga, och 

kanske till och med kräva att få vara närvarande. I Storbritannien och USA 

uppmärksammar redan massmedia frågan om närståendes närvaro vid återupplivning.  

Det finns många uppfattningar bland vårdpersonalen om fördelar och nackdelar och om 

hur dessa påverkar de närstående, vårdteamet och arbetet med patienten (Ibid).                                                                                                                           

Vid familjebevittnad återupplivning, i fortsättningen förkortat FBÅ, finns tre 

huvudaktörer: vårdpersonal, patient och patientens närstående. I bakgrunden beskrivs 

patienternas och de närståendes perspektiv för att skapa en helhetsbild av 

vårdsituationen i samband med återupplivning. Dessutom beskrivs hur 

sjuksköterskeorganisationer förhåller sig till familjebevittnad återupplivning. 

Uppsatsens resultat kommer sedan redogöra för sjuksköterskans uppfattningar om 

närståendes närvaro vid HLR       
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Patientperspektiv 
  

Eichhorn, Meyers, Guzetta och Clark (2001) samt Moons och Norekvål (2008) 

beskriver en närståendes närvaro vid HLR som: När en närstående är närvarande under 

HLR, inklusive alla livsuppehållande åtgärder och när en närstående står på en plats 

som ger visuell eller fysisk kontakt med patienten under HLR eller invasiva procedurer. 

Invasiva procedurer är direkt översatt från engelskans invasive procedures. Det betyder 

ett handlande av något slag vilket medför manipulation av kroppen eller penetration av 

kroppens naturliga barriär, t.ex. intubation, lumbalpunktion, inläggning av central 

venkateter (CVK) eller thoraxdrän (MacLean et al., 2003). 

 

Kvalitativa studier av Mcmahon-Parkes, Moule, Benger och Albarran (2008) och 

Eichhorn et al. (2001) beskriver både fördelar och nackdelar med närståendes närvaro ur 

ett patientperspektiv. I studien av Eichhorn et al. (2001) beskriver patienterna sig själva 

som rädda, skadade och i svåra smärtor. Men med en familjemedlem närvarande kände 

de sig tryggare och mindre rädda. Att ha sin närstående närvarande gjorde att de kände 

sig älskade, hjälpta och mindre ensamma. Ingen av patienterna upplevde det som 

olustigt att ha sin närstående närvarande. Vidare beskriver patienterna att det är viktigt 

att ha någon vid sin sida som inger trygghet och ger tröst. Små enkla saker som betyder 

mycket är om deras nära är vid deras sida och lägger en hand på dem och visar att man 

finns där. Dessutom känns det enligt Mcmahon-Parkes et al. (2008) bra för patienterna 

att ha ett bekant ansikte i närheten när man vaknar upp omringad av okända 

sjuksköterskor och läkare. 

 

Mcmahon-Parkes et al. (2008) beskriver också att flera patienter tror att 

familjebevittnad återupplivning kan vara till fördel för deras närstående om de själva 

skulle avlida. Närstående får ta ett ordentligt farväl. Patienterna säger också att de tror 

att deras närstående skulle vilja vara närvarande oavsett utgången av behandlingen. 

Patienterna säger också att det är positivt att deras närstående inser allvaret i situationen 

samtidigt som de ser att stora resurser läggs på att hjälpa dem. 

 

Hos Eichorn et al. (2001) säger patienterna att de ser deras närstående som en 

företrädare för sig själva när de inte är kapabla att ta in information eller fatta egna 

beslut. Deras sjukdomstillstånd och oförmåga att hantera emotionell och fysisk smärta 

gör det svårt att ta in information. Till exempel kan det betyda mycket för en yngre 

patient att ha med sina föräldrar som kan förklara den information som ges från 

sjukvårdspersonalen. Patienter tar upp att närvaron av närstående kan leda till att 

personalen blir mer mänsklig i omhändertagandet. Sjukvårdspersonalen kan se bakom 

patienten och inse att det finns en människa bakom den personen som behandlas med 

HLR. Dessutom tror de att personalen blir mer varsam när de ser att någon nära 

patienten tittar på (Eichhorn et al., 2001).                                                                                                                                  

 

De flesta deltagarna i dessa studier ser stora fördelar med närståendes närvaro vid HLR 

men det finns även de som ser nackdelar. En är att pressen kan bli för stor för de 

närstående. Patienterna menar att närstående hamnar i situationer som är alltför 

traumatiska och där de kan bli oerhört påfrestande och svårt att fatta svåra beslut. 

Exempelvis om närstående blir inkopplade i diskussioner om fortsatt återupplivning av 

patienten eller inte (Mcmahon-Parkes et al., 2008).                                                                                                                                     
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Patienter ser också negativa aspekter om de skulle avlida. Närstående skulle få ett för 

hemskt sista minne som skulle försvåra den fortsatta sorgeprocessen. Det blir en 

skräckupplevelse som blir mycket svår att glömma (Mcmahon-Parkes et al., 2008; 

Eichhorn et al., 2001). Andra begränsningar såg patienter när det gällde utrymme. Det 

måste finnas tillräcklig fysisk plats för den närstående på akutrummet. Någon deltagare 

nämnde också läkarens känslor som en begränsning. Patienterna ansåg att läkaren kunde 

känna sig mer obekväm i situationer där den närstående ser på (Eichhorn et al., 2001).   

                                                                                                                                                                                   

Båda dessa artiklar visar på stora positiva effekter med närståendes närvaro även fast 

det också finns nackdelar. Det som är gemensamt för båda studierna är att patienterna 

konstaterar att vårdpersonalen måste anpassa sig från fall till fall huruvida närstående 

bör närvara eller inte. Det framgår även av studierna att det är viktigt att de som skall 

närvara blir väl informerade så de vet vad som väntar dem i akutrummet (Mcmahon-

Parkes et al., 2008; Eichhorn et al., 2001). Patienterna i Eichhorn et al. (2001) studie 

ansåg alla att det var en rättighet för närstående att närvara vid återupplivningsarbetet. 

De uttryckte en tro om att det var ett medfött behov hos familjemedlemmar att vara 

tillsammans i sådana krissituationer.    

 

 

Närståendeperspektiv 

 
Med närstående menar vi de personer som är mest viktiga för patienten. Definitionen 

inkluderar patientens familj samt nära och kära (Moons & Norekvål, 2008).  

 

De flesta närstående vill vara med sin anhörige under HLR, det visar Meyers, Eichhorn 

och Guzetta (1998) som intervjuade 25 familjemedlemmar vars anhöriga dött på 

akutmottagning. Alla patienter hade avlidit en timma efter ankomst till sjukhuset, och 

ingen av de närstående var närvarade vid dödsögonblicket. Men 80 % av de närstående 

som intervjuades uppgav att de hade önskat att de hade varit närvarande inne på 

akutrummet. Mayers et al. (1998) och Duran, Oman, Jordan, Koziel och Szymanski 

(2007) framhåller båda i sina studier att närstående vill närvara för att se och förstå att 

allt som var möjligt gjordes för deras närmaste. 

 

I en randomiserad och kontrollerad – studie (RCT) av Holzhauser, Finucane och De 

Vries (2005) var syftet att fastställa effekten på närstående som varit närvarande under 

HLR och invasiva procedurer. Närståendes viktigast och mest återkommande 

kommentarer efter händelsen var att det var deras personliga val och att de föredrog att 

vara närvarande.  De uttryckte också oro över att vara i vägen. De kände sig också 

mycket rädda och känsliga i situationen. 

 

Studier pekar på att närstående som varit närvarande inte ångrar sitt beslut. I studien av 

Holzhauser et al. (2005)  uppgav alla i experimentgruppen som hade närvarit under 

återupplivningen, att de var tillfreds med beslutet. Samma positiva resultat visar Durans 

et al. (2000)  där 95 % av familjemedlemmarna (n= 19) som bevittnat sin anhöriges 

återupplivning och eller invasiva procedurer skulle göra det igen i en liknande situation.  

Familjemedlemmar som inte önskar närvara vid återupplivning uppger att minnena av 

patienten kan bli för negativa med slangar och tuber (Holzhauser et al., 2005). 
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I Meyers et al (1998) och Holzhausers et al. (2006) studier säger de närstående att de 

tror att närvaron hjälper till i sorgearbetet. Att få närvara säger de, ger chansen att ta 

farväl till sin anhörige, säga sådant som behövs sägas, ge ett avslut till relationen. 96 % i 

Holzhausers et al. (2006) experimentgrupp, kände att de lättare kunde acceptera 

resultatet av behandlingen. Närstående som varit närvarande menar att de kunde lugna 

och göra sin anhörige mindre rädd. Studien av Duran et al. (2007) och Meyers et al. 

(2006) visar att de flesta närstående anser att det bör ges möjlighet och alternativ att 

närvara under sin anhörigs återupplivning. Men under förutsättning att man kan hantera 

det emotionellt. Mayers et al studie (2006) visar att närstående är mer oroliga över om 

de stör det medicinska arbetet, än vad de kanske kan få se eller höra .  

 

 

Riktlinjer 
 

Med anledning av att flera studier pekar på att närståendes närvaro vid HLR har 

fördelaktiga effekter har många yrkesorganisationer i USA godkänt förslaget att ha 

närstående närvarande vid HLR/invasiva procedurer. I Europa är det färre 

organisationer som stödjer den idén. Studier som gjorts i Europa visar att sköterskor är 

mer positiva från engelsktalande länder, t.ex. Irland och Storbritannien, än från resten av 

Europa (Moons & Norekvål, 2008). Nedan beskrivs hur hälsovårdsorganisationer i 

Europa och USA ställer sig till närståendes närvaro vid HLR och invasiva procedurer.  

 

År 2008 tog tre omvårdnadsorganisationer i Europa (The European Federation of 

Critical Care Nursing Associations, The European Society of Pediatric and Neonatal 

Intensive Care, and the European Society of Cardiology Council on Cardiovascular 

Nursing and Allied Professions Position) ett gemensamt ställningstagande i frågan om 

familjebevittnad återupplivning. Avsikten var att ge stöd åt de riktlinjer som redan fanns 

och att stimulera hälsovårdsorganisationer att utveckla en formell och respektfull policy 

till närståendes närvaro vid HLR (Moons & Norekvål, 2008). 

 

Sammanfattningsvis anger riktlinjerna att det är patientens rättighet att ha en närstående 

med, varför närstående bör erbjudas detta. Dock måste beslutet tas av vårdteamet utifrån 

vad som är bäst för patienten. Vårdpersonalen måste sedan ombesörja att den närstående 

får ett gott omhändertagande, information och stöd. FBÅ bör därför ingå i 

undervisningen om HLR (ibid). 

 

I USA tog en av de första stora hälsovårdsorganisationerna ENA (Emergency Nurses 

Association) 1994 beslut om att stödja närståendes närvaro vid HLR och invasiva 

procedurer. De vill med sitt ställningstagande motivera akutsjuksköterskor att utveckla 

formella riktlinjer som ska ge en följdriktig och trygg omvårdnad till patienter och deras 

närstående samt trygghet till vårdteamet som kan ställas inför svåra situationer där 

närstående önskar närvara, om det saknas riktlinjer. Utan skrivna riktlinjer menar de, 

riskerar personalen på akutvårdsenheter att inte ge patienter och familjer tillräckligt med 

känslomässigt stöd. Att exkludera familjen från HLR och invasiva procedurer strider 

dessutom mot en familjcentrerad omvårdnadsmodell (Emergency Nurses Association, 

2005). 
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ENA´s ståndpunkt är att akutvårdsavdelningar bör stödja närståendes närvaro vid HLR 

och invasiva procedurer. Riktlinjerna behöver utarbetas på ett multidisciplinärt plan. 

Sjukvårdsenheterna ska utveckla formella och skrivna riktlinjer som tillåter närstående 

att närvara vid HLR och invasiva procedurer samt stimulera akutvårdssjuksköterskor att 

utveckla och förverkliga dessa. Hälsovårdsorganisationerna bör utveckla och ge resurser 

för utbildning till akutvårdspersonal om riktlinjer och praxis som stödjer närståendes 

närvaro vid HLR och invasiva procedurer. De bör också förse allmänheten med 

information. Akutvårdspersonalen skall få kontinuerlig utbildning så att förståelsen ökar 

för praxisen till FBÅ vid HLR och invasiva procedurer. Sjuksköterskan skall vara 

uppdaterad om den forskning som handlar om närståendes närvaro vid HLR/invasiva 

procedurer (ibid). 

 

I Sverige finns inte motsvarande riktlinjer för FBÅ, men både etiska riktlinjer och 

socialstyrelsens beskrivning av sjuksköterskans ansvar och uppdrag har principiella 

likheter med kravet på kunskapsmässig uppdatering och att den vård som bedrivs är 

evidensbaserad (ICN international Council of Nurses, 2002: Socialstyrelsen, 2005). 

 

HLR situationen är en existentiell kris både för patienten och de närstående. Det är 

vårdpersonalens ansvar att i enlighet med de etiska riktlinjerna i möjligaste mån lindra 

patientens och de närståendes lidande. Patienten och närstående är i en HLR situation på 

ett dramatiskt sätt utsatta för lidandet. Eriksson (1994) skriver att det viktigaste för 

patient och de närstående, är att våga möta sitt lidande. Sjuksköterskan i sin roll, har 

möjlighet att hjälpa dem och att lindra deras lidande. Detta sker genom att möta 

patienten och de anhöriga med värdighet och respekt. En god och etisk vård har sin 

grund i ansvar och kärlek för den andre (ibid). Likaså socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor poängterar hur helhetssyn och etiskt 

förhållningssätt ska genomsyra hela sjuksköterskans arbete, vilket bl.a. innebär respekt 

för patientens autonomi, visa patienten omsorg, integritet och värdighet 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det framgår av forskningen att patienter och närstående ser många fördelar med att den 

närstående är närvarande vid återupplivning, samtidigt som vissa ser nackdelar. 

Riktlinjer har utvecklats av sjuksköterskeorganisationer för att underlätta vårdteamets 

arbete och beslut när dessa situationer uppstår. Deras ståndpunkt är att alla patienter har 

rätt till en närstående vid återupplivning och att detta ligger i linje med en 

familjecentrerad omvårdnadsmodell. Internationellt sett har diskussionen om 

närståendes närvaro vid HLR förts sedan 80-talet. Beslutet om närstående får lov att 

närvara eller inte, bör enligt internationella riktlinjer avgöras av vårdteamet som är de 

ansvariga för patientens vård. Om närvaro påverkar vårdteamet negativt finns det risk 

för att återupplivningen blir mindre lyckad. Sjuksköterskan utgör en viktig del av 

vårdteamet och är också den som har mest direktkontakt med både patienter och de 

närstående. Det är därför viktigt att belysa även vårdpersonalens perspektiv och vi har 

därför valt att studera sjuksköterskans uppfattningar om FBÅ och vilka faktorer som 

påverkar dessa uppfattningar. 
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SYFTE 

Syftet är att med hjälp av publicerade vårdvetenskapliga studier kartlägga 

sjuksköterskans uppfattningar om närståendes närvaro vid HLR, samt belysa de faktorer 

som påvekar dessa uppfattningar. 

 

 

METOD 

Modellen för vårt examensarbete är litteraturöversikt enligt (Friberg, 2006) med syfte 

att skapa en beskrivande bild om sjuksköterskans uppfattningar om FBÅ. Fokus 

inriktades mot att undersöka likheter och skillnader i artiklarnas resultat för att ge en 

beskrivning av det aktuella forskningsläget samt eventuella kunskapsluckor inom det 

valda området. 

 

Litteratursökning 

 
Vår litteratursökning skedde osystematiskt. Arbetet började med att söka artiklar i 

Cinahl och Medlines databaser.  Databaserna valdes då de innehåller vetenskapliga 

artiklar inom vård och omsorg. Sökorden som användes var family, familymember, 

resuscitation, nursing, experience och communication. Den kombination som gav en 

hanterbar mängd passande artiklar till uppsatsen var; family presence AND resuscitation 

AND nursing i All Text samt NOT pediatric i artikelns AB. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, motsvara vårt syfte och publicerade år 

2000-2010.  Sökkombinationen ledde till 136 träffar. För att få ner antalet artiklar 

ytterligare reducerades sökorden till family presence AND rescusitation i AB samt NOT 

pediatric i AB. Den sökkombinationen gav 57 stycken träffar varpå majoriteten av 

artiklarna var kvantitativa.  De 57 artiklarnas abstract lästes igenom, och 37 av dessa 

kunde sållas bort då de inte passade in mot vårt syfte. Resterande 20 artiklars abstract 

lästes sedan igenom noggrant, vilket resulterade i 8 kvantitativa artiklar, några med 

tillhörande kvalitativa kommentarer samt en kvalitativ artikel. Fyra artiklar var från 

Europa, fyra från USA och en från Australien.  

 

De studier som var av intresse under artikelsökningen skulle innehålla sjuksköterskans 

perspektiv om FBÅ. Tre av resultatartiklarna undersökte enbart sjuksköterskans 

perspektiv om FBÅ. Fem artiklar undersökte både sjuksköterskor och läkarnas 

perspektiv, men tre av dessa redovisade sitt resultat för varje yrkeskategori. Två av 

artiklarna gjorde inte det. I den ena utgjorde sjuksköterskan majoriteten av deltagarna. I 

den andra var det lika stort antal sjuksköterskor och läkare. Frågeställningen på de funna 

artiklarna handlade om att undersöka sjuksköterskans/läkarnas/vårdteamets 

uppfattningar, attityder och erfarenhet av FBÅ. När de utvalda artiklarna valts ut, 

värderades och granskades artiklarna för att kunna ta ställning till deras kvalitet. Detta 

gjordes genom att de valda studierna kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs (2006, 

s. 119-120) struktur. Det resulterade i att ingen artikel exkluderades. För utförligare 

information om respektive studie se bil. 1.  
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Analys 

 

Det inledande analysarbetet började med att varje enskild artikel lästes i sin helhet för 

att få en uppfattning om studiens väsentligheter. Därefter riktades fokus mot artiklarnas 

resultatdel då avsikten var att leta efter likheter och skillnader mellan dessa. En 

schematisk sammanställning av varje resultat gjordes för att underlätta analysarbetet i 

det att sortera likheterna och skillnaderna. I den fortsatta analysen återkom vissa teman 

som svarade mot vårt syfte. Analysarbetet ledde så småningom fram till att olika teman 

med tillhörande subteman växte fram och blev tydliga. Det slutliga resultatet kom att 

bestå i tre teman med tillhörande subteman samt diagram som sammanställer några av 

teman. I resultatet ingår även citat som förstärker resultattexten.   

 

RESULTAT 

Resultatet består av tre teman, med tillhörande underteman. 

 

1. Sjuksköterskans uppfattningar om betydelse för de närstående 

 
Följande tema handlar om sjuksköterskors uppfattning om vilken betydelse FBÅ har för 

de närstående. Uppfattningarna rör det faktum att närvaron kan få psykologiska och 

känslomässiga konsekvenser för den närstående men också att närvaron kan relateras till 

deras förståelse för hur hela situationen verkligen ser ut. 

 

 

1:1 FBÅ får psykologiska effekter på de närstående 

 

Psykologiska effekter som sjuksköterskorna tar upp i studien av Weslin och Nilstun 

(2003) är bland annat hur patienten kan känna stöd av att närstående närvarar, hur den 

negativa stressen hos den närstående ökar, hur HLR situationen kan bli för traumatisk 

samt att de kan känna sig pressade att närvara. 

 

Flera sjuksköterskor anger risken för att närstående inte ser det som en möjlighet utan 

känner sig pressade att närvara. De kan uppfatta att personalen insisterar på att de ska 

vara med. 47 % (n=175) av deltagarna i studien av Weslien och Nilstun (2003) skulle 

därför aldrig rekommendera närstående att närvara vid HLR. Kompletterande 

kommentarer gavs och här kom det även fram att den ökade stressen hos närstående blir 

allför negativ. Stressnivån blir för hög när man t.ex. hör hur revben bryts under 

pågående HLR samtidigt som de kanske inte förstår att patienten är medvetslös. 

 

Knott och Kee (2005) beskriver i sin kvalitativa artikel hur sjuksköterskor (n=10) tror 

att närvaron kan leda till för stor emotionell börda. Det blir för traumatiserande. En av 

respondenterna beskriver hur hon tror att de goda minnena man har av sin nära delvis 

kan ersättas med minnesbilder från när den anhörige ligger på sjukhusbritsen och blir 

återupplivad, och med allt det kaos som pågår i samband med de situationerna.  
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Man vill inte att detta ska bli deras sista minne. Samtidigt säger 49 % (n=175) av 

sjusköterskorna i en undersökning av Weslien och Nilstun (2003) att det är bra att 

närstående närvarar, de känner hur de kan vara ett emotionellt stöd för patienterna. 

 

I studien av Duran et al. (2007) säger 37 % (n=196) av sjuksköterskorna att situationer 

där HLR pågår är för traumatisk. De ser att närstående blir för bedrövade och 

bekymrade samt att situationen blir för åskådlig och risken finns att de ”flippar ur”. I 

Mian, Warchal, Whitney, Fitzmaurice och Tancredis (2007) studie däremot är 

sjuksköterskorna av en annan uppfattning. Författarna gjorde här en enkätundersökning 

strax innan och strax efter en rutin för omhändertagande av närstående i HLR-

situationer införts. Endast 22 % (n=121) i förstudien och 14 % (n=103) i efterstudien 

trodde att hela HLR-situationen skulle bli för traumatisk för närstående. Här angavs 

inga orsaker till åsikterna (fig. 1).  

 

I en enkät med öppna frågor som gav både kvalitativ och kvantitativ information 

kommer liknande psykologiska effekter fram. Här beskriver en liten del av 

sjuksköterskorna, 6 % (n=308), egna erfarenheter där de haft svårt att hantera 

närstående på akutrummet då de blivit upprörda. De beskriver hur situationen i sig gjort 

närstående mer och mer upprörd trots att sjuksköterskor varit med och försökt lugna och 

förklara allt som pågått (Holzhauser & Finucane, 2008).  

 

Av respondenterna i Demirs (2008) studie är det få som förespråkar FBÅ. 83 % det vill 

säga 119/144 tycker inte att närstående skall närvara. 56 % ser HLR situationen som 

extremt traumatisk. Av de 8 % som ändå tillåtit närstående att närvara, säger de att de 

närstående kände oro, ångest och rädsla inför situationen.  
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Fig. 1. Andelen sjuksköterskor som anser att stressen blir för stor för närstående vid FBÅ. I Demir och 

Durans studie avser % - talet dock sjuksköterskor och läkare 
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1:2 Närståendes närvaro vid HLR har betydelse för deras förståelse 

 

I Weslien och Nilstuns (2003) studie framgår det att sjuksköterskors uppfattningar om 

närståendes närvaro vid HLR riktar sig mot hur närstående får en ökad förståelse för 

situationen deras nära befinner sig i. Förståelsen består av insikt i hur stora resurserna är 

som läggs på att försöka rädda patienten, förståelse för patientens tillstånd och hur det 

kan uppstå missförstånd av kommunikation inom akutteamet.  

 

15 % (n=411) av sjuksköterskorna tror att närstående kan missförstå när personalen i 

akutteamet uttrycker sig olämpligt. De tror även att det kan bli problematiskt när man 

diskuterar sekretessbelagda uppgifter inför de närstående (Axelsson et al., 2009). 70 % 

(n=411) av respondenterna menar också att personalen kan säga saker under arbetet som 

missuppfattas av de närstående och som kan leda till att de blir upprörda. En av 

respondenterna i studien av Weslien och Nilstun (2003) beskrev med egna ord: 

 
These situations are often very stressfull. All of the staff has to work with the patient. There is no time to 

talk appropriately, to be kind and calm to each other (Weslien & Nilstun. 2003 ss. 32).  

 

Knott och Kee (2004) framhåller att sjuksköterskorna tror det är viktigt för de 

närstående att vara med när patienten avlider. Det hjälper dem förstå att det är slut. 71 % 

(n=411) av sjuksköterskorna i Axelssons et al. (2009) studie är överens om att det 

hjälper närstående att se att allt verkligen gjordes för att rädda livet på patienten. 

Sjuksköterskorna beskriver också att det är viktigt för de närstående att se hur 

vårdpersonalen gör allt för att rädda livet på deras anhörig. En sjuksköterska säger att 

hon tror närstående uppskattar att se hur alla reagerar snabbt när någon blir akut sjuk, 

när man defibrillerar och startar HLR precis fram ögonen på dem (Axelsson et al., 

2009). Närstående får också en möjlighet att se den mängd arbete och omvårdnad som 

läggs på patienten (Knott & Kee, 2004). 52 % (n=411) (se fig. 2) ansåg även att 

närvaron minskar risken att närstående utvecklar felaktiga tankar om HLR situationen 

(Axelsson et al., 2009). 

 
I feel like (family) should be there, not only for the patient, but so that they can see what we´re doing for 

them… Because i feel as if it gives the family a chance to see the amount of work and care that you gave 

their family member. ( Knott & Kee, 2005, s 197 ). 

 

Tre sjuksköterskor förklarade hur de tror att närvaron hjälper närstående i deras 

sorgeprocess. Att få vara vid deras anhörigas sida och få ett avslut. Hur de lättare kan 

acceptera att deras nära verkligen är borta när det fått se att det inte fanns något mer att 

göra. En sjusköterska beskrev en situation där närstående t.o.m. uttryckte att de var 

skönt för dem att få vara med och se allt som hände runt patienten trots att han inte 

överlevde (Knott & Kee, 2004). Liknande tankar har de få sjuksköterskor som tycker 

det är positivt med närståendes närvaro vid HLR i studien av Demir (2008). Majoriteten 

av dessa sjusköterskor är dock negativt inställda till närståendes närvaro vid HLR. Av 

de sjuksköterskor som var positivt inställda (13/144) tyckte 77 % (10/13) att det är bra 

för de närstående att se hur mycket resurser som läggs på patienten. 69 % (9/13) tyckte 

det var bra för närstående att närvara för de kan lättare acceptera situationen. 
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Fig. 2. Beskrivning av kommentarer från sjuksköterskor om att närståendes närvaro vid HLR har positiva 

och negativa effekter för närståendes förståelse om situationen  
 

 

2. Effekter på sjuksköterskan och hennes arbete 
 
Sjuksköterskor har uppfattningar om att närståendes närvaro under HLR får 

konsekvenser på själva arbetet med återupplivningen. Dessa konsekvenser består av 

psykologiska konsekvenser för sjuksköterskan, konsekvenser för hela vårdteamet samt 

rent praktiska konsekvenser för återupplivningsarbetet. 

 
2.1 Närståendes närvaro vid HLR får psykologiska konsekvenser för 

sjuksköterskan 

 

Flera studier tar upp att stressen, pressen och ångestnivån ökar på akutteamet, något 

som i de flesta fall är negativt (fig.3). I en studie av Helmer, Smith, Dort, Shapiro och 

Katan (2000) såg forskarna att sjuksköterskorna i den stora sjuksköterskeorganisationen 

ENA (Emergency Nurses Association) starkt höll med om att närståendes närvaro skulle 

öka stressen hos traumateamet (n=1261) 
1
. I Demirs (2008) studie ansåg 23 % (n=144) 

                                                 
1
 I studien av Helmer et al. (2000) redovisas resultatet inte i % utan istället anges i vilken grad 

respondenterna instämmer i olika påståenden. Svarsalternativen följer en femgradig likert-skala där 

”starkt” innebär en median på 4.  
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av respondenterna att pressen på vårdteamet blir så stor, att det kan få negativa 

konsekvenser i utförandet av vårdteamets arbete. Madden och Condon (2007) visar 

också i sin studie att 50 % (n=90) av sjuksköterskorna tror att närståendes närvaro ökar 

stressnivån hos akutteamet. Detta sätter forskarna i relation med den ökade pressen som 

personalen upplever av att känna sig iakttagen och rädsla för att begå misstag. Mian et 

al. tar också upp psykologiska konsekvenser för sjuksköterskan där 43 % (n=121) av 

sjuksköterskorna i uppgav att de närståendes närvaro skulle göra dem oroliga och 

stressade. Duran, et al. (2007)  konstaterar också att vårdpersonalen upplever 

prestationsångest över att bli iakttagna av närstående. De känner att stressen ökar 

särskilt om arbetet inte lyckas. Två sjuksköterskor i Knott och Kees (2005) kvalitativa 

studie beskriver den ökade pressen av att närstående står med vid patienten med 

följande ord: 

 
Sometimes it does make you feel uncomfortable because things, you know when you´re doing 

resuscitation some things happen or some things just don´t work. You know, you´re giving them meds, 

and if something doesn´t work, you feel like the family member is starting to hover over you because 

nothing is working, and you don´t want them to think you´re making errors, you know you´re not making 

errors, it´s just that nothing is working…. ( Knott & Kee, 2005, s 196 ). 

 

Från samma studie ger en sköterska ett annat perspektiv i form av positiva konsekvenser 

av att bli iakttagen, när hon säger: 
 

But you do feel like you´re on stage, like somebody´s watching your performance. But you know, l´m 

pretty comfortable with my knowledge and skills so it doesn´t really bother me to have somebody there, l 

just have a heightened awareness…. (Knott & Knee 2005, s 196) 

 
Rädsla för rättsligt efterspel är något som sjuksköterskorna tar upp i några av studierna, 

vilket syns av fig.3.  I Madden och Condons (2007) studie uppger 39 % (n=90) av 

sjuksköterskorna att de är oroliga över det scenariot. I studien av Helmer et al. (2000) 

tror sjuksköterskorna måttligt på risken att rättstvister om felbehandling ökar om 

närstående är närvarande under trauma 
2
. Vidare belyser Mian et al. (2007) i sin studie 

att 33 % (n=121) av sjuksköterskorna ansåg att de skulle vara mer utsatta för rättstvister 

om felbehandlingar vid FBÅ än i vanliga fall, men efter införande av FBÅ-program 

kunde forskarna visa att den åsikten hade försvagats då endast 21 % (n=103) av 

sjuksköterskorna fortfarande tyckte detta. I studien av Axelsson et al. (2009) trodde 19 

% (n=411) att FBÅ skulle öka risken för rättsliga åtgärder, men de flesta av de 

europeiska sjuksköterskorna visste inte (45 %, n=411). Få respondenter 1,6 % (n=144) i 

studien av Demir (2008), trodde att närståendes närvaro skulle leda till rättsligt efterspel 

gentemot dem.  

 

                                                                                                                                               
 
2
 studien av Helmer et al. (2000) innebär ”måttligt” en median på 3. 
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Fig. 3. Andelen sjuksköterskor som upplever negativ stress samt rädsla för rättstvister vid FBÅ. I studien 

av Demir avser % -talet dock sjuksköterskor och läkare 
 

 

2.2   Uppfattningen går isär om FBÅ – en källa till konflikt? 

  

I några av studierna anser sjuksköterskorna att beslutet om FBÅ bör tas av det 

gemensamma vårdteamet men samtidigt visar flera av studierna att uppfattningen om 

närståendes närvaro vid HLR går isär inom professionen. Författarna Helmer et al. 

(2000) menar att konsekvensen av olikheterna i uppfattningen om FBÅ kan skapa 

konflikter inom vårdteamet samt påverka vårdteamets effektivitet negativt. 

 

I studien av Weslien och Nilstun (2003) anser 74 % (n=175) av sjuksköterskorna att det 

måste vara det gemensamma vårdteamets ansvar att avgöra om närstående skall få lov 

att närvara eller inte. Likaså anser 47 % (n=144) av respondenterna i studien av Demir 

(2008) att beslutet måste fattas av det gemensamma vårdteamet. Samtidigt visar 

Madden och Condon (2007) sin studie att sjuksköterskor tror att FBÅ kan leda till 

konflikt inom akutteamet. I studien befarar 58 % (n=90) av sjuksköterskorna att de 

skulle kunna hamna i oenigheter med läkarkåren om de skulle ta initiativet att låta 

närstående närvara vid återupplivning. 

  

Att uppfattningen om FBÅ går isär mellan sjuksköterskor och läkare framgår i studien 

av Helmer et al. (2000)  som visar att 75 % (n=368) av medlemmarna i 

läkarorganisationen AAST (American Association for the surgery of trauma) upplever 

FBÅ som en negativ erfarenhet, medan majoriteten, 64 % (n=1261)av medlemmarna i 

sjuksköterskeorganisationen ENA upplever erfarenheten som positiv och anser att det 

ger familjerna stora vinster. Vidare konstaterar Duran et al. (2007) i sin studie att det är 

en signifikant skillnad i attityden mellan sjuksköterskor och läkare, där sjuksköterskan 

är den som har en positivare attityd. Även i studien av Mian et al. (2007) visar 

författarna att uppfattningen går isär mellan sjuksköterskor och läkare, då 57 % (n=86) 

av sjuksköterskorna stödjer FBÅ, jämfört med 40 % (n=35) av läkarna. I studien av 

Axelsson et al. (2009)  kan författarna visa att åsikterna om FBÅ går isär inom 

professionen på så sätt att klinikerna är mindre positiva i sin attityd till FBÅ än ledning, 

forskningspersonal och studerande avseende både beslutsfattande, vårdprocess och 

resultat.  
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2.3 Närståendes närvaro vid HLR påverkar det faktiska återupplivningsarbetet 

  

I studien av Demir (2008)  där 119 av 144 respondenter inte tyckte att det var lämpligt 

att närstående närvarade under HLR, angav 57 % av respondenterna anledningen att 

närstående kan lägga sig i vårdteamets arbete . I studien av Duran (2007) är detta också 

ett stort bekymmer som vårdpersonalen uttrycker, och deras kvalitativa kommentarer 

handlar om oro över att närstående svimmar, tappar kontrollen över sig själva, och på så 

sätt kommer i vägen och orsakar störningar i arbetet, som i värsta fall kan ge dåligt 

resultat för patienten. För sammanställning av studierna i detta ämne se fig. 4. 

En sjuksköterska från Knott och Kees kvalitativa studie (2005) ger en beskrivning av 

situationen med sina egna ord: 
 

I remember one time with a child, the mother did pretty well, but l remember her being there the whole 

time. l remember her presence because you´re worried about the patient, but you´re also looking at (the 

mom) the whole time wondering how she is doing. So you´re almost focusing on two people instead of 

one (Knott & Kee, 2005, s. 196)  

 

I studien av Madden och Condon (2007) uppger 27 % (n=90) av sjuksköterskorna att 

inblandning och störning från närstående i HLR-arbetet är en orsak till varför de ser det 

som ett hinder att närstående är närvarande. Vidare belyser Helmer et al. (2000) i sin 

studie att sjuksköterskorna från ENA (n=1261) måttligt höll med om att närståendes 

närvaro skulle kunna störa räddningsarbetet 
3

 . I studien av Mian et al. (2007) angav 63 

% (n=121) av sjuksköterskorna att närståendes närvaro skulle kunna störa läkarnas 

undervisning av HLR, och efter införandet av FBÅ-program trodde 48 % (n=103) 

fortfarande detta. Liksom i studien av Axelsson et el. (2009) framgår det att 47 % 

(n=411) av sjuksköterskorna tror att sannolikheten ökar för argumentation mellan 

vårdteam och närstående om de är närvarande. Men det framgår samtidigt att 53 % 

(n=411) av sjuksköterskorna inte tror att närstående lägger sig i HLR-arbetet, och 

anledningen till det anser 37 % (n=411) av sjuksköterskorna vara att de närstående är 

för stressade. 

  

                                                 
3
 studien av Helmer et al. (2000) innebär ”måttligt” innebär en median på 3.  
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Några av studierna visar också att sjuksköterskans och vårdteamets arbete kan förbättras 

och underlättas om närstående finns med inne på akutrummet. I Holzhausers et al. 

(2008) studie uppgav 23 % (n=308) av vårdteamet att en fördel var att få patientens 

historia och anamnes snabbt. 26 % (n=308) hade uppfattningen att de närstående kände 

sig mer tröstade genom att närvara. 10 % (n=308) tyckte att det var lättare att hantera de 

närstående om de varit närvarande. Vidare uppger 24 % (n=411) av sjuksköterskorna i 

studien av Axelsson et el. (2009) att vårdteamet påverkas positivt av närståendes 

närvaro. I studien av Demir (2008) där bara en liten minoritet av respondenterna såg 

fördelar med FBÅ (13/144 respondenter) uppgav 7.6 % (1/13) av dessa, att närståendes 

närvaro förbättrar det professionella beteendet hos personalen.  

 
 

3. Faktorer som påverkar sjuksköterskans uppfattningar om FBÅ 

 
Studierna tyder på att olika faktorer spelar in och påverkar sjuksköterskans 

uppfattningar om FBÅ. Sjuksköterskans inre resurser och yttre omständigheter i 

situationen spelar roll samt hur förhållanden runt patienten ser ut. Sjuksköterskans syn 

på om patientens och närståendes rättighet spelar också in.  

 
3.1  Inre resurser är av betydelse för sjuksköterskans uppfattningar 

 

Sjuksköterskans uppfattningar är beroende av inre resurser i form av erfarenhet av FBÅ 

och av vårdyrket i sig, liksom kännedom om FBÅ och riktlinjer. 

I studien av Duran et al. (2007)  visar forskarna att de respondenter som varit 

involverade i HLR med närstående närvarande, har en signifikant mer positiv attityd än 

de som inte varit involverade i FBÅ . Flera av respondenterna i studien gav 

kommentaren, att ju mer erfarenhet de fått, desto bekvämare var de att ha en närstående 

närvarande vid HLR. 
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Axelsson et al. (2009) belyser i sin studie att erfarenhet av vårdyrket i sig, är av 

betydelse för sjuksköterskans attityd till FBÅ. Studien visade att det fanns en 

korrelation mellan erfarenhet i antal år sjuksköterskan hade, och attityden till FBÅ. Ju 

mindre erfarenhet sjuksköterskan hade, desto mer negativ var hennes attityd till FBÅ.  

Tvärtom visar Demir (2008)  i sin studie, där inget signifikant samband fanns mellan år 

av yrkeserfarenhet och ”lämpligheten” med FBÅ. 

 

Det framkommer även i studierna att sjuksköterskans kännedom om FBÅ och riktlinjer 

är av betydelse för uppfattningarna om FBÅ. I studien av Mian et al. (2007) införde 

forskarna riktlinjer för närståendes närvaro vid HLR. Före implementeringen stödde  

57 % (n=121) av sjuksköterskorna FBÅ.  Och i den uppföljande studien hade stödet 

ökat till 70 % (n=103). Madden och Condon (2007) belyser detta också i sin studie som 

bestod av en enkätundersökning med 90 sköterskor som arbetade på en 

akutvårdsmottagning, där det var tillåtet för närstående att närvara vid HLR.  

Akutvårdmottagningen hade inga skrivna riktlinjer, utan beslutet togs av akutteamet och 

ansvarig läkare. Studien visade att den största andelen av sjuksköterskorna 88 %, 

upplevde att tillgängligheten av skrivna riktlinjer skulle underlätta FBÅ och 97 % 

förstod fördelarna för patient och familj i samband med FBÅ. Motsatsen kan ses i 

studien av Weslien och Nilstun (2003) där 84 % (n=175) av sjuksköterskorna aldrig 

hade hört talas om att familjemedlemmar ens var tillåtna att närvara vid HLR, och 25 % 

(n=175) av sjuksköterskorna hade till och med hört någon i akutteamet säga, att 

anhöriga inte var tillåtna att närvara överhuvudtaget. Detta faktum i studien kan sättas i 

relation till att 47 % (n=175) av sjuksköterskorna uppgav att de aldrig skulle ge rådet 

till anhöriga att närvara under HLR, och ytterligare 26 % (n=175) uppger att de känner 

sig att osäkra på att råda anhöriga att närvara. Demir (2008) indikerar också med sin 

studie att kännedom om FBÅ och riktlinjer är en faktor som påverkar sjuksköterskans 

attityd. I studien svarar 98 % (n=144) av respondenterna att de inte har någon kännedom 

om internationella rekommendationer inom området, 94 % (n=144) uppger att de inte 

finns några riktlinjer som tillåter FBÅ, och 94 % (n=144) av respondenterna uppger att 

de aldrig läst en artikel/forskningsstudie om FBÅ. Det framgår sedan vidare i studien att 

majoriteten av respondenterna 92 % (n=144) aldrig gett en närstående tillåtelse att 

närvara under HLR samt att de flesta respondenter 82 % (n=144) i studien är av den 

åsikten att inga närstående ska få lov att närvara under HLR.    

 

 

3.2 Yttre omständigheter är av betydelse för sjuksköterskans uppfattningar 

 

Det finns ett antal praktiska omständigheter runt själva återupplivningssituationen som 

är av betydelse för sjuksköterskans uppfattningar om närståendes närvaro vid HLR. 

Dels är det fysiska utrymmet runt patienten och i lokalen. Dessutom framgår det av 

några studier att det handlar om personalstyrkan med utsedd stödperson till den 

närstående som måste räcka till i fråga. 

 

Axelsson et al. (2009)  visar i sin studie att 59 % (n=411) av de europeiska HIA – 

sjuksköterskorna anser att sängområdet är för litet för att ha den närstående närvarande. 

I studien av Holzhauser et al. (2008) ansåg 14 % (n=308) av respondenterna att fördelen 

med att inte ha de närstående närvarande är att det blir mer plats att jobba på.  
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I Knott och Kees studie (2005) betonar också flera deltagare, att det måste finnas 

tillräckligt med utrymme om närstående ska närvara. En sjuksköterska i studien belyser 

detta med följande citat: 
 

If there are no constraints of the space you´re in. Is it safe for (family) to be there?  You know because 

sometimes you get the problems where there are to many people in the room and you can´t do the things 

you need to do to get a resuscitation going. I think if you can get them in a place where they can be 

present but they´re not going to obstruct what you are doing, then I think those are the only things 

involved in the decision. (Knott & Kee , 2004, s 196). 

 

En ytterligare faktor som påverkar sjuksköterskans uppfattning, är behovet av en 

stödperson till den närstående som 90 % (n=411) av sjuksköterskorna i Axelsson et al. 

(2009) anser som mycket viktig.  En sjuksköterska i Weslien och Nilstuns studie (2003) 

illustrerar med följande citat samma tanke:  

 
… very important is that the staff supports the family members; explain was going on, respond to 

questions, care for them and so on. If this cannot be done it is doubtful to have family members present. 

(Weslien & Nilstun, 2003, s 33) 

 

Vidare anser 58 % (n=411) av sjuksköterskorna i Axelsson et al. (2009) att problemet 

med stödperson kan vara att det inte finns tillräckligt med personal. Även i Knott och 

Kees (2005) studie poängterar flera sjuksköterskor vikten av en stödperson till den 

närstående under återupplivningsprocessen, förutsatt att det finns personal. Följande 

citat från en sjuksköterska i studien belyser omständigheten ytterligare: 
 

You have to have the staff dedicated to that person…and sometimes you don’t have an extra staff person 

to just stand there and be with the family and answer their questions. But you have to…And it has to be 

someone who is not in the code because you can´t do both…and that may be another reason we don´t do 

it more, because who´s got an extra person to do that (Knott & Kee, 2005, s 195) 
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Fig. 5 Praktiska omständigheter som påverkar sjuksköterskans uppfattningar om FBÅ. Redovisas dels i 

form av kvalitativa kommentarer, dels i % -tal 

 

 

3.3  Förhållanden runt det enskilda fallet påverkar sjuksköterskans uppfattningar 

om FBÅ. 

 

Det kan vara svårt att ha generella uppfattningar om FBÅs vara eller inte eftersom det 

finns så många att ta hänsyn till i varje fall. Studierna visar att sjuksköterskan anser att 

beslutet om FBÅ måste anpassas efter den enskilda patienten och de närstående samt 

omständigheterna runt dessa.  

 

        
Stödperson 

90 % (n=411) av 

sjuksköterskorna anser att en 

stödperson är mycket viktigt vid 

FBÅ 

 (Axelsson et al., 2009) 

 

 
Personaltäthet 

58 % (n=411) av 

sjuksköterskorna upplever att 

det är för lite personal för 

FBÅ 

 (Axelsson et al., 2009) 

      Utrymme 

59 % (n=411) av sjuksköterskorna 

anser att utrymmet är för litet för att 

närstående ska närvara vid HLR 

(Axelsson et al., 2009) 

 

14 % (n=308) av sjuksköterskorna 

ser fördel med att närstående ej med 

– mer utrymme (Holzhauser et al., 

2008) 

 
”sometimes you don´t 
have an extra staff person 

to just stand there and be 

with the family and 
answer their questions” 

(Knott & Kee, 2005 )  

 
”very 

important is 

that the staff 
supports the 

family 

members” 

(Weslien & 

Nilstun, 

2003) 
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I studien av Duran et al. (2007) framkommer det utöver kvantitativ data, kvalitativ data 

som menar att strategin och det slutgiltiga beslutet för FBÅ måste vara individanpassat, 

beroende på patientens ålder, de närståendes tidigare delaktighet i patientens liv, och hur 

väl insatt den närstående är i patientens tillstånd. Även 7 % (n=175) av sjuksköterskorna 

i studien av Weslien och Nilsun (2003) menar att beslutet måste anpassas individuellt 

utifrån ålder och hur förtrogna de närstående är med sjukhusmiljön. 

 

 

Knott och Kee (2005) visar även de i sin kvalitativa studie, att beslutet om FBÅ beror 

sammanhanget runt individen och påverkas av faktorer som patientens ålder och 

närståendes medicinska kunskap. En akutvårdssjuksköterska säger:  
 

In an acute incident, it can be so bloody…you have to look at family members and see how they´re 

dealing with things and what their background is. If they have a medical background, and if they´re 

dealing on a professional level and want to see what´s going on so they can better explain to the rest of 

the family, sometimes that´s helpful… (Knott & Kee, 2005, s 195) 

 
 

3:4 Sjuksköterskans syn på FBÅ som en rättighet påverkar uppfattningen om FBÅ 

  

Helmer et al. (2000) undersökte bl.a. uppfattningarna hos ENA angående närståendes 

rätt till närvaro under återupplivning. Sjuksköterskorna visade ett starkt stöd för 

närståendes rättighet att närvara 
4
 Studierna av Mian et al. (2007) och Demir (2008) 

visar splittrade åsikter vad gäller närståendes rättighet till närvaro. 71 % (n=121) av 

sjuksköterskorna i förstudien hos Mian et. al (2007) anser att det är en rättighet både för 

närstående och patient till närvaro vid HLR. I efterstudien stärks stödet till 80 % 

(n=103) för patientens rätt att ha sin närstående närvarande, medan stödet för 

närståendes rätt att närvara sjunker till 67 % (n=103). Dock anser endast 2 av 144 

deltagande sjuksköterskor i Demirs (2008) studie att det är närståendes rättighet att få 

närvara vid HLR.  

                 

Sjuksköterskorna tar också upp huruvida man ska respektera närståendes vilja att 

närvara vid HLR. I studien av Weslien och Nilsun (2003) anser 43 % (n=175) av 

sjuksköterskorna att viljan hos anhöriga ska respekteras. 22 % (n=175) av är av motsatt 

uppfattning, de skulle aldrig låta närståendes närvaro avgöras av deras eget önskemål.  

 

 

                                                 
4
 I studien av Helmer et al. (2000) innebär ”starkt” en median på 4.  
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(2008) studie avser dock % - talet sjuksköterskor och läkare 

 
 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 

Det vi tidigt upptäckte var att det fanns mycket skrivet inom området FBÅ. Det var 

positivt och spännande för oss eftersom vi tidigare inte ”förstått” att detta var ett 

”ämne”. Vi såg relativt snart att det var övervägande kvantitativa studier som gjorts. Vi 

såg också att artiklarna handlade om det som vi hade bestämt oss för att spegla – hur 

sjuksköterskan ser på FBÅ. Alla artiklar som valdes beskrev sjuksköterskans attityder, 

uppfattningar och erfarenheter av FBÅ. Det vi under arbetets gång även upptäckte var 

att artiklarna även kunde peka på de faktorer som påverkade sjuksköterskans 

uppfattningar. Detta ledde att vi breddade vårt syfte. Åtta av nio artiklar var kvantitativa 

med beskrivande enkätundersökning som metod varav tre av artiklarna hade kvalitativa 

kommentarer. En artikel var kvalitativ och det har vi nu i efterhand sett bidragit arbetet 

med ett större djup. Arbetet började med att sammanställa artiklarnas kvalitet utifrån de 

premisser som Friberg (2006) beskriver i kapitlet 11, ”Att göra en litteraturöversikt”. 

Alla de artiklar som inkluderades hade ett tydligt formulerat problemområde, ett tydligt 

syfte, en väl utformad metodbeskrivning, klart beskrivet analysförfarande och en bra 

redovisning av resultatet. Diskussionen var relevant och sju av nio artiklar beskrev 
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eventuella begränsningar med studien. Svarsfrekvensen på alla artiklar förutom två, var 

över 50 % . Artiklarna av Helmer et al. (2000) och Duran et al. (2007) hade en 

svarsfrekvens på 43 % respektive 27 %. Vi analyserade de valda studierna 

övergripande. Vi gick sedan in mer djupgående med avsikt att finna likheter och 

skillnader i resultatet samt att sortera materialet utifrån dessa likheter och skillnader. 

Vår första ambition var att sammanställa ett diagram efter varje resultattext som skulle 

ge en god överblick över resultatet. Detta har vi inte lyckats med fullt ut då resultaten 

som redovisades i artiklarna hade olika redovisningsätt. Vi fann infallsvinklar i 

frågeställningar som inte kunde jämföras fullt ut. Vårt resultat har vissa brister när det 

gäller beskrivningar relaterat till de variationer vi fann. Vi anser även att om artiklar 

med kvalitativa metoder inkluderats kunde en djupare förståelse erhållas men vi anser 

ändå att uppsatsen lyckats beskriva och sammanfatta sjuksköterskans uppfattningar. 

 

Det vi har funderat på är om resultatet hade sett annorlunda ut om det funnits artiklar 

från fler delar av världen. I vårt arbete har vi fyra artiklar från Europa, en från 

Australien och fyra från USA. Artikeln från Turkiet är tydligt avvikande vad gäller 

resultatet. Artikeln är starkt negativ till närståendes närvaro vid HLR. Demir (2008) tar 

upp hur deltagarna inte tror att FBÅ har någon framtid i Turkiet beroende på kulturella 

och sociala orsaker. De kulturella skillnaderna är stora mellan Sverige och Turkiet. Vi 

anser att resultatet hade sett annorlunda ut om vi jämfört studier från norra Europa med 

andra delar av världen där liknande kulturella skillnader finns.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Patienter som varit involverade i FBÅ uttrycker starkt att närståendes närvaro har en 

viktig betydelse för att minska oro och reducera misstankar och missuppfattningar som 

den närstående kan få om vården i denna situation. Patienterna tror också genom att 

observera vårdteamets återupplivningsarbete, hjälper det deras närstående till att förstå 

realiteten i situationen och se att allt som är möjligt görs. Denna uppfattning bekräftar 

också de närstående i de artiklar vi studerat. I både Meyers et al. (1998) och Duran et al. 

(2007) uppger de närstående att de vill närvara för att se att allt som var möjligt gjordes. 

Vårt resultat överensstämmer med dessa uppfattningar då också sjuksköterskorna 

instämmer med att FBÅ kan hjälpa de närstående när de få se att allt görs för deras 

närmaste. En ytterligare positiv aspekt som sjuksköterskorna tar upp är att närstående 

får se hur snabbt vårdteamet sätter igång att arbeta, och de få se mängden vård som 

läggs ner på deras käresta. Detta ger enligt sjuksköterskorna de närstående en vetskap 

som hjälper dem oavsett utgång.  

 

I vår uppsats framkommer det också att sjuksköterskans uppfattningar stämmer överens 

med patienternas uppfattning om att FBÅ kan vara för traumatiskt för den närstående.  

De närstående betonar också detta på så sätt att de anser att förutsättningen för FBÅ 

måste vara att man som närstående kan hantera situationen känslomässigt.  

 

Att närstående inte kan hantera situationen känslomässigt och därmed störa och försvåra 

återupplivningen, är något som flertalet artiklar i vår uppsats tar upp. Det framkommer 

att det är en av de mest återkommande orsakerna till varför sjuksköterskorna tvekar till 
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att närstående närvarar inne på salen. När vi studerat närståendeperspektivet visar 

Meyer et al. (1998) att även de närstående själva är oroliga för att störa det medicinska 

arbetet och stå i vägen för patientens vård med sin närvaro.  

  

En viktig faktor som beskrivs av sjuksköterskorna i vårt resultat är att om FBÅ ska vara 

ett alternativ, bör det finnas en stödperson för den närstående som inte själv är delaktig i 

återupplivningsprocessen. Denna person ger den närstående optimal omvårdnad före, 

under och efter förloppet. Tre stora europeiska omvårdnadsorganisationer har utarbetat 

riktlinjer i frågan om FBÅ.  Ett av deras ställningstagande är i likhet med 

sjuksköterskornas uppfattning att det ska finnas en lämplig och kvalificerad personal 

hos den närstående under processen för att informera och hjälpa. I vårt resultat har vi 

dock sett att sjuksköterskor ser detta som problematiskt pga. det faktum att det inte 

alltid finns tillräckligt med personal att tillgå. Att detta blir ett problem bekräftar även 

Axelsson, Zetterberg och Axelsson (2004) som summerar sin litteraturstudie genom att 

ta upp ett antal nödvändigheter som de anser krävs för att implementera FBÅ, och även 

de ser svårigheten i att ha utbildad och tränad personal på plats för patientens familj.  

 

Betydelsen av en stödperson är inte något som de närstående lika tydligt har belyst i de 

artiklar vi studerat. Det Meyer et al. (1998) ändå berör och som kan kopplas till behovet 

av en stödperson, nämns i deras diskussion där vikten av adekvat förberedelse av den 

närstående betonas pga. att flera närstående i studien uppgav att de inte visste vad som 

väntade. Vikten av en stödperson är inte något som vi sett patienterna själva tar upp i de 

artiklar vi studerat, men det kan då tilläggas att Eichhorn et al. (2001) redan hade ett 

infört FBÅ- program, där stödpersonen fanns på plats och var en självklarhet i 

situationen.  

 

Det som också framkommer i vår uppsats är att de sjuksköterskor som varit med om 

FBÅ har en positivare attityd än de som inte varit involverade. Det är något som stöds 

av Twibell, Siela, Riwitis, Wheatley och Riegle (2008) som studerade (n=375) 

sjuksköterskors uppfattning om självförtroendet i samband med FBÅ. Studien visar att 

de sjuksköterskor som 5 gånger eller mer bjudit in närstående att närvara vid 

återupplivning ser mer fördelar med FBÅ och har bättre självförtroende än de 

sjuksköterskor som mindre än fem gånger eller inte alls bjudit in närstående till FBÅ. 

Vidare visar vår uppsats skilda resultat om att sjuksköterskans erfarenhet av vårdyrket i 

sig, påverkar attityder till FBÅ.  Twibell et al. (2008) kan liksom Demir (2008) inte visa 

något signifikant samband mellan år av yrkeserfarenhet och uppfattningen om FBÅ. 

Twibell et al. (2008) visar även att det inte fanns något samband mellan ålder och 

sjuksköterskans uppfattning om FBÅ.  

 

En fråga som vi vill belysa är om uppfattningen om FBÅ är kön och/eller 

yrkeskategoriberoende?  I vårt resultat noterade vi i studien av Helmer et al. (2000) att 

läkarorganisationen AAST (n=368) bestod av 93 % män och att majoriteten 75 % var 

negativa till FBÅ. Den tydliga skillnaden sågs jämfört med ENA (n=1261), en 

sjuksköterskeorganisation som till 85 % bestod av kvinnor, och där 64 % var positivt 

inställda till FBÅ. Vidare noterade vi också att när Axelsson, Zettergen och Axelsson 

(2004) spekulerar i diskussionen i sin litteraturstudie om varför sjuksköterskorna 

generellt sett är mer positiva till FBÅ än läkarna, är en aspekt som författarna inte kan 

bortse från, att majoriteten av läkarna i artiklar de studerat utgörs av män.  
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Axelsson, Zetterberg och Axelsson (2004) diskuterar vidare om varför de tror 

uppfattningarna går isär mellan sjuksköterskor och läkare. Läkare känner ett större 

lagligt ansvar än sjuksköterskorna. Författarna tycker också att det är relevant att belysa 

att utbildningen ser annorlunda ut mellan sjuksköterskor och läkare, där läkarna har en 

mer naturvetenskapligt orienterad utbildning, medan sjuksköterskornas utbildning är 

mer holistisk och sätter större vikt vid patient och familjeprocessen. Axelsson, 

Zettergren och Axelsson (2004) refererar till artiklar (3 st.) i sin litteraturstudie där det 

inte uppmuntras till att införa FBÅ-program om attityderna inom akutteamet och mellan 

professionerna är olika. 

 

I de europeiska riktlinjerna framgår det att alla patienter har rätt till en närstående som 

är närvarande under HLR, men att beslutet om närståendes närvaro måste fattas av 

erfaren vårdpersonal och baseras på det som är bäst för patienten. Vårt resultat ger ett 

visst stöd om att beslutet om FBÅ tillhör vårdteamet. Vidare beskriver närstående och 

patienter i likhet med de europeiska riktlinjerna, att det bör ges möjlighet att få närvara 

och de antyder också att det är en rättighet. Vårt resultat är inte entydigt i den frågan, då 

studierna visade varierade resultat i frågan om sjuksköterskan ansåg att FBÅ var patient 

och närståendes rättighet. 

 

Med den här uppsatsen har vi velat beskriva sjuksköterskans uppfattningar om FBÅ. Vi 

har belyst hennes uppfattningar om betydelsen att ha en närstående närvarande under 

pågående HLR. Vidare har vi också beskrivit de faktorer som kan påverka hennes 

ställningstagande i den här frågan. Vi anser att de avgörande och viktigaste punkterna 

som framkommit i resultatet har varit att visa att uppfattningarna går isär inom 

professionen och att detta skulle kunna leda till konflikter inom vårdteamet. Vi har 

också beskrivit praktiska problem som står att lösa om det ska bli en trygg och säker 

procedur för både patienten och dennes närstående. Slutligen har vi också beskrivit 

risken som många sjuksköterskor befarar med FBÅ, att närståendes kan störa och 

påverka vårdteamet negativt i återupplivningsarbetet. 

 

Sammanfattningsvis bör kunskap och riktlinjer för hur det praktiskt ska gå till, finnas på 

arbetsplatsen, om FBÅ det är ett alternativ. Vidare måste de rätta praktiska 

omständigheter med utrymme, stödperson och betänkligheter kring det enskilda fallets 

lämplighet uppfyllas för att FBÅ ska bli lyckat. Detta för att i sin tur skapa 

förutsättningar för sjuksköterskan att leva upp till sitt både juridiska, etiska och 

vårdande ansvar ifråga om att skapa en optimal vårdsituation i samband med FBÅ och 

för att kunna lindra lidande i den utsträckning det går. 
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Praktiska implikationer 

 

Först och främst belyser detta arbete frågan om huruvida närstående bör närvara vi HLR 

och hur sjuksöterskans uppfattningar angående detta ser ut. Det kan hjälpa vårdpersonal 

att ta upp frågan för diskussion på sin arbetsplats. Forskning i Sverige inom området är 

begränsad och med tanke på de fördelar som kommer fram för patienter och närstående 

bör varje arbetsplats ha diskuterat frågan för att se om det är aktuellt för den 

verksamheten. Sedan visar resultatet att det hjälper vårdpersonal att hantera situationer 

där närstående vill närvara vi HLR på ett bättre sätt. Det ger kunskap om vad personalen 

bör tänka på när de möter närstående som vill närvara under återupplivningsarbetet. 

Deltagarna i de studier vi inkluderat i vårt arbete, arbetade på akutmottagningar och 

intensivvårdsavdelningar, men resultatet kan användas oavsett arbetsplats. Patienter 

drabbas av plötsliga hjärtstopp, där omhändertagande av närstående blir aktuellt, inom 

såväl slutenvård, öppenvården och primärvård.     

 

 

Rekommendationer för vårdandet 

 

- För att familjebevittnad återupplivning skall fungera fullt ut bör vårdpersonalen 

vara medveten om de problem som kan uppstå. 

 

- Det bör alltid finnas en personal som är avsatt att ansvara för den närstående 

under dennes vistelse på akutrummet. 

 

- Vidare forskning om anhörigas närvara vid HLR på svenska sjukhus bör göras 

då utbudet av svenska studier är litet inom området. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur 
 

Artikel 1 Syfte Metod Resultat  

Titel:  

Family 

presence 

during trauma 

resuscitation. 

 

Författare: 
Helmer et al.  

 

Tidskrift: The 

journal of 

trauma: injury, 

infection, and 

critical care. 

 

Årtal: 2000 

 

Land: USA 

 

 

 

 

 

 

 

Att belysa 

uppfattningen 

av FBÅ hos 

medlemmarna i 

sjuksköterske-

organisationen 

ENA 

(Emergency 

nurses 

association) 

och läkar-

organisationen 

AAST 

(American 

association for 

the surgery of 

trauma) 

Enkät undersökning 

med 

granskningsnämndens 

godkänande. 

 

n=1629, 368 från 

AAST och 1261 från 

ENA, vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på 

42,6% för ENA och 

46,3 % för AAST 

 

Sjuksköterskor 

håller starkt med 

om att FBÅ ökar 

stressen på 

trauma teamet. 

 

Sjuksköterskor 

håller måttligt 

med om att FBÅ 

ökar risken för 

rättligt efterspel 

 

64 % av sjuk-

sköterskorna 

upplever 

erfarenheten av 

FBÅ som 

positiv.  

 

75 % av läkarna i 

AAST upplever 

erfarenheten som 

negativ. 

 

Sjuksköterskor 

visar starkt stöd 

för närståendes 

rättighet att 

närvara. 
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Artikel 2 Syfte Metod Resultat 

Titel:  

Family 

presence during 

CPR- The 

experiences and 

attitudes of 

code team 

membars. 

 

Författare: 

Marita Weslien 

och Tore 

Nilstun 

 

Tidskrift: 

European 

journal of 

cardiovascular 

nursing. 

 

Årtal: 2003  

 

Land: Norge 

 

Att granska det 

svenska 

akutteamets 

erfarenheter och 

attityder 

angående 

närståendes 

närvaro vid 

HLR  

 Enkät 

undersökning. 

Medverkande var 

personal från 

akutmottagning, 

anestesiologi och 

kardiologi. 

n=175, 89 

sjuksköterskor 

och 86 läkare.  

82 % 

svarsfrekvens. 

Enkäten testad 

avseende dess 

validitet och 

reliabilitet. 

Demografisk 

beskrivning av 

respondenterna 

ges. 

84 % av 

sjuksköterskorna i 

studien hade 

aldrig hört talas 

om att det var 

tillåtet för 

närstående att 

närvara.  

 

 47 % skulle 

aldrig ge rådet till 

närstående att 

närvara.  

 

74 % ansåg att det 

var det 

gemensamma 

vårdteamets 

ansvar att avgöra 

om närstående ska 

få lov att närvara.  

 

43 % av 

sjuksköterskorna 

anser att 

närståendes 

önskan om att 

närvara ska 

respekteras, 

medan 22 % inte 

anser det. 
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Artikel 3 Syfte Metod Reslutat 

Titel:  

Nurses´ beliefs 

about family 

presence during 

rescusitation. 

 

Författare: 

Allison Knott 

Carolyn C.  

Kee. 

 

Tidskrift: 

Applied nursing 

research 

 

Årtal: 2004 

 

Land: USA 

 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

och erfarenheter 

om närståendes 

närvaro vid 

HLR 

Semi 

strukturerad 

intervjustudie av 

fenomenologisk 

karaktär. 

n=10 

sjuksköterskor 

med minst 4 års 

erfarenhet. Alla 

från olika 

sjukhus och olika 

enheter. 

 

Deltagarna 

intervjuades 1 

gång. 

Intervjuerna 

varade i högst 45 

min. Samtalet 

spelades in och 

transkriberades. 

Var intervjuerna 

skedde finns 

beskrivs tydligt. 

Demografisk 

beskrivning av 

deltagarna finns. 

 

Resultatet 

analyserades 

enligt en 

jämförande data 

analysmetod 

(Jenks, 1999) 

Sjuksköterskorna i 

studien anser det 

viktigt att ha en 

stödperson vid 

FBÅ. 

 

Deltagarna tror att 

FBÅ kan hjälpa 

närstående i 

sorgearbetet.  

 

Sjuksköterskorna 

anser att 

möjligheten till 

FBÅ beror på 

olika 

omständigheter:  

De närståendes 

medicinska 

kunskap och  

patientens ålder 

m.m. 

 

Deltagarna kände 

stor oro för att 

närstående skulle 

kunna lägga sig i 

akutteamets arbete 

(HLR). 

 

Oro fanns också 

för att utrymmet 

inte skulle vara 

tillräckligt. 
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Artikel 4    

 Syfte Metod Resultat 

Titel: 

Emergency 

nurses´ current 

practices and 

understanding 

of family 

presence 

during CPR. 

 

Författare 

Eilis Madden 

Carol Condon 

 

Tidskrift: 

Journal of 

emergency 

nursing. 

 

Årtal: 2007 

 

Land: 

Republic of 

Ireland 

 

Att undersöka 

akutsjuksköterskors 

nuvarande praxis och 

uppfattningar om 

närståendes närvaro 

vid HLR på 

akutmottagning. 
 
 

Enkät utvecklad 

av ENA 

(emergency 

nurses 

association).  

n=90 deltagare 

som alla arbetade 

på 

akutmottagning. 

90 % 

svarsfrekvens.  

Enkäten är testad 

avseende dess 

validitet och 

reliabilitet. 

Demografiska 

data redovisas. 

För statistisk 

analys användes 

SPSS version 

12.0.  

 

 

 

58 % av 

sjuksköterskorna i 

studien tror att 

FBÅ kan orsaka 

konflikter inom 

akutteamet. 

 

50 % tror att FBÅ 

ökar stressen på 

akutteamet.  

 

27 % är rädda för 

att närstående 

skall störa 

patientarbetet. 

 

97 % ser fördelar 

för patient och 

familj med FBÅ.  

 

88 % upplever att 

skrivna riktlinjer 

underlättar FBÅ. 
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Artikel 5 Syfte Metod Resultat 

Titel:  

Impact of a 

Multifaceted 

Intervention on 

Nurses´ and 

Physicians´ 

Attitudes and 

Behaviors 

Toward Family 

Presence During 

Resuscitation. 

 

Författare: 

Patricia Mian 

Susan Warchal 

Susan Whitney 

Joan 

Fitzmaurice 

David Tancredi 

 

Tidskrift:  

Critical Care 

Nurse 

 

Årtal: 2007 

 

Land:USA  

Att utvärdera 

vårdpersonalens 

attityder före och 

efter att ett 

anhörigprogram 

införts vid FBÅ, 

samt att 

undersöka om 

det fanns 

skillnader mellan 

sjuksköterskor 

och läkares 

attityder  

 Enkät undersökning. 

Deltagare arbetade 

på akutmottagning. 

Undersökningen 

bestod av 2 delar. 

Första 

undersökningen 

skedde före 

implementering av 

FBÅ-program och 

andra delen 1 år efter 

införandet av FBÅ-

program. Enkäten 

testad avseende dess 

validitet och 

reliabilitet. 

Demografisk data 

redovisas.  

n=121 i förstudien. 

86 sjuksköterskor 

och 35 läkare. 

Svarsfrekvens 69 %.  

Efterstudien n= 103. 

89 sjuksköterskor 

och 14 läkare. 

Svarsfrekvens 60 %.  

I förstudien 

visade 

sjuksköterskor 

starkare stöd för 

närståendes rätt 

till FBÅ än 

läkarna. 

 

Sjuksköterskor 

kände oro för att 

närstående skulle 

ta illa vid sig om 

de såg läkare 

utbilda kollegor i 

samband med 

återupplivning 

samt att 

ångestnivån 

skulle öka bland 

personalen om 

närstående 

närvarade. 

 

 Efterstudien 

visade att 

Sjuksköterskornas 

stöd för FBÅ 

hade ökat jämfört 

med förstudien. 

 

Det var färre 

sjuksköterskor 

som oroade sig 

för ångest hos 

personalen samt 

att närstående 

skulle ta illa vid 

sig av utbildning 

än i förstudien. 

36 % av 

sjuksköterskor 

hade en mer 

positiv inställning 

till FBÅ efter 

införande av 

anhörigprogram. 
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Artikel 6 Syfte Metod Resultat 

Titel:  

Attitudes 

toward beliefs 

about family 

presence: A 

survey of 

healthcare 

providers, 

patient´s 

families, and 

patients 

 

Författare: 

Duran et al. 

 

Tidskrift: 
American 

journal of 

critical care 

 

Årtal: 2007 

 

Land: USA 

Att beskriva 

och jämföra 

attityder om 

FBÅ hos 

vårdpersonal, 

patienter´s 

familj och 

patienter 

oavsett deras 

tidigare 

erfarenheter av 

FBÅ 

Enkätundersökning. 

Deltagare arbetade 

på BIVA, IVA och 

akutmottagning. 

n=196. 98 

sjuksköterskor och 

98 läkare. 

Svarsfrekvens hos 

sjuksköterskorna var 

27 %. Läkarnas 

svarsfrekvens var 15 

%. Demografiska 

data redovisas. 

Frågorna testades 

avseende dess 

validitet och 

reliabilitet. För 

statistisk analys 

användes SPSS 

version 12.0. 

 

 Vårdpersonal som 

varit med vid FBÅ 

är mer positiva än 

de som inte 

närvarit.  

 

Sjuksköterskor har 

en positivare 

attityd an läkarna. 

 

Ökad stress och 

prestationsångest 

av att bli iakttagen 

av närstående. 
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Artikel 7 Syfte Metod Resultat 

Titel:  

Part B: A 

survey of staff 

attitudes 

immediately 

post-

resuscitation to 

Family 

Presence 

during 

resuscitation 

 

Författare: 

Kerri 

Holzhauser 

Julie Finucane 

 

Tidskrift: 

Australasian 

Emergency 

Nursing 

Journal 

 

Årtal: 2008 

 

Land: 

Australien  

Att undersöka 

vårdpersonalens 

uppfattningar 

om närståendes 

närvaro vid 

HLR och 

invasiva 

procedurer 

direkt efter den 

aktuella 

situationen 

Enkätstudie. Frågor 

baserades på 

litteraturgenomgång samt 

från vårdexperter inom 

området. Deltagarna arbetade 

på akutmottagning. Två 

enkäter utarbetades. Den ena 

för den vårdpersonal som 

inte haft närstående 

närvarande (kontrollgrupp) 

och den andra för 

vårdpersonal som haft 

närstående närvarande, 

(experimentgrupp). n=308 

varav 60 % sjuksköterskor. 

Svarsfrekvens 66 %. 

Demografisk data redovisas. 

För statistisk analys 

användes SPSS version 11.0.  

6 % av 

respondenterna 

uppger att de haft 

svårt att hantera 

anhöriga inne på 

akutrummet i 

samband när de 

blivit upprörda. 

 

23 % av 

experimentgruppen 

såg fördelen med 

att få patientens 

anamnes snabbare 

 

10 % av 

experimentgruppen 

tyckte det var 

lättare att hantera 

de anhöriga 

 

26 % av 

experimentgruppen 

trodde de 

närstående kände 

sig mer tröstade av 

att närvara 
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Artikel 8 Syfte Metod Resultat 

Titel:  
Presence of 

patient´s families 

during 

cardiopulmonary 

resuscitation: 

physician´s and 

nurse´s opinions 

 

Författare: 
Fatima Demir 

 

Tidskrift:  

Journal of 

advanced nursing 

 

Årtal: 2008 

 

Land: Turkiet 

Att undersöka 

läkare och 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

om närståendes 

närvaro vid 

HLR på ett 

universitets- 

sjukhus akut-

mottagning och 

intensivvårds-

avdelning 

Enkät 

undersökning. 

Deltagare 

arbetade på 

IVA, 

akutmottagnig 

och inom 

kardiologi.  

n=144. 82 

sjuksköterskor 

och 62 läkare. 

Svarsfrekvens 

79 %. 

Demografiska 

data redovisas.  

Enkätfrågorna 

baseras på 

litteratur. För 

statistisk analys 

användes SPSS  

 

83 % av 

respondenterna 

anser att 

närstående inte 

bör närvara vid 

återupplivning. 

 

92 % har aldrig 

gett närstående 

möjligheten att 

närvara vid 

HLR. 

 

57 % anser att  

närstående kan 

lägga sig i 

vårdteamets 

arbete och 

påverka arbetet 

negativt. 

  

2 av 144 

respondenter 

anser att det är 

närståendes rätt 

att få närvara vid 

HLR. 

 

47 % anser att et 

ska vara ett 

gemensamt 

beslut av 

akutteamet om 

närstående får 

lov att närvara.  
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Artikel 9 Syfte Metod Resultat 

Titel:  

European 

cardiovascular 

nurse´s 

experiences of 

and attitudes 

towards having 

family members 

present in the 

resuscitation 

room 

 

Författare: 

Axelsson et al.  

 

Tidskrift: 

European 

journal of 

cardiovascular 

nursing 

 

Årtal: 2009 

 

Land: 

Sverige 

 

Undersöka HIA- 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

attityder av 

närståendes 

närvaro vid 

återupplivning 

av vuxna 

patienter 

 

820 enkäter 

distribuerades 

vid fyra stora 

konferenser i 

England, 

Ireland, Norge 

och Sverige där 

HIA-

sjuksköterskor 

deltog. n=411. 

Svarsfrekvens 

50 %. 

Demografisk 

data redovisas. 

Enkäten testad 

avseende dess 

validitet och 

reliabilitet. För 

statistisk analys 

användes SPSS 

version 12.0  

24 % av 

sjuksköterskorna 

uppger att 

vårdteamet 

påverkas positivt 

av närståendes 

närvaro.  

 

Studien visar en 

positiv korrelation 

mellan antal år i 

vårdyrket och 

attityden till FBÅ 

 

59 % anser att 

sängområdet är 

för litet för att ha 

närstående 

närvarande 

 

90 % anser att det 

bör finnas en 

stödperson för den 

närstående vid 

FBÅ 

 

19 % tror att FBÅ 

ökar risken för 

rättsliga åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


