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Sammanfattning 

Bakgrund: Att bevittna hjärt- och lungräddning kan upplevas obehaglig men det är 
betydelsefullt för anhöriga att få frågan om att få närvara. Familjefokuserad 
omvårdnad är tänkt genom hela livet. Anhörignärvaro bör därför tillåtas, allt emellan 
barnafödsel till död. 

Syfte: Beskriva sjuksköterskors attityder av anhörigas närvaro i samband med hjärt- 
och lungräddning på sjukhus. 

Metod: En litteraturöversikt med kvantitativ metod har utförts. Tolv artiklar med 
kvantitativ ansats eller mixad metod har använts och analyserats genom Fribergs 
trestegsmodell. Resultatartiklarna hittades i databasen CINAHL.  

Resultat: Resultatet fick fyra kategorier, att tillåta anhöriga att närvara vid hjärt- och 
lungräddning, att inte tillåta, attityder till rutiner och attityder till anhörigas påverkan 
på processen. En negativ attityd till att inte tillåta anhörignärvaro var brist på personal 
för att kunna ta hand om de anhöriga. 

Slutsats: Attityderna kring anhörignärvaro vid hjärt- och lungräddning var blandade. 
Det ses flest hinder till att inte vilja tillåta anhöriga att närvara. Sjuksköterskor vill inte 
implementera anhörignärvaro som rutin.  

Nyckelord: Familjefokuserad omvårdnad, sjuksköterskans attityder, utbildning, 
hjärtstopp.   



 

 

Family presence during cardiopulmonary resuscitation 

- A literature review  

Summary 

Background: Witnessing cardiopulmonary resuscitation can be uncomfortable, but 
it’s important for family members to get the choice to be present. Family-centered care 
is supposed to be throughout life. Family presence should be allowed, from childbirth 
to death. 

Aim: Describe nurses' attitudes of family presence during cardiopulmonary 
resuscitation in-hospital. 

Method: A literature review with a quantitative method was conducted. Twelve studies 
with a quantitative- or a cross-sectional approach was used and analysed by a three-
step model by Friberg. The articles were found in the database CINAHL. 

Result: Four categories emerged; allow relatives to be present during 
cardiopulmonary resuscitation, to not allow, attitudes towards routines and attitudes 
towards relatives influence on the process. One negative attitude towards family 
presence was the lack of staff to take care of the relatives. 

Conclusion: There were mixed attitudes towards family presence during 
cardiopulmonary resuscitation. Most barriers were found as to not wanting to allow 
relatives to attend. Nurses do not want to implement family presence as a routine. 

Keywords: Family-centered care, nurse's attitude, education, heart arrest  

  



 

 

 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................... 1 

Bakgrund ................................................................................................................... 1 

Förekomst av hjärtstopp.......................................................................................... 1 

Behandling vid hjärtstopp ........................................................................................ 2 

Sjuksköterskans roll vid hjärtstopp .......................................................................... 3 

Anhörignärvaro vid hjärt- och lungräddning (AN-HLR) ............................................ 3 

Familjefokuserad omvårdnad .................................................................................. 4 

Syfte ........................................................................................................................... 5 

Metod ......................................................................................................................... 5 

Design ..................................................................................................................... 5 

Urval och datainsamling .......................................................................................... 5 

Dataanalys .............................................................................................................. 6 

Forskningsetiska överväganden ............................................................................. 6 

Resultat ..................................................................................................................... 7 

Attityder till att tillåta AN-HLR .................................................................................. 7 

Attityder till att inte tillåta AN-HLR ........................................................................... 8 

Attityder till att ha rutiner kring AN-HLR .................................................................. 8 

Attityder till hur anhöriga påverkar HLR-situationen ................................................ 9 

Tabell I – Resultattabell......................................................................................... 10 

Diskussion .............................................................................................................. 12 

Metoddiskussion ................................................................................................... 12 

Resultatdiskussion ................................................................................................ 13 

Slutsatser ................................................................................................................ 16 

Kliniska implikationer ............................................................................................ 17 

Fortsatta studier .................................................................................................... 17 

Referenser ............................................................................................................... 17 

Bilagor ..................................................................................................................... 25 

Bilaga 1 – Sökhistorik ........................................................................................... 25 

Bilaga 2 – Artikelmatris ......................................................................................... 27 

Bilaga 3 – Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 35 



1 

 

Inledning 
 

I Sverige drabbas årligen 10 000 människor av hjärtstopp (Hjärt-lungfonden, 2018a). 
Sjuksköterskors erfarenhet att hantera hjärtstopp varierar relaterat till hur ofta de har 
varit med om händelsen (Enlund, Herlitz, Källestedt, Leppert & Rosenblad, 2010). 
Frågan om anhöriga ska få befinna sig i återupplivningsrummet har varit omdiskuterat 
sedan Doyle et al. (1987) publicerade denna artikel. Att som anhörig finnas med i 
rummet och bevittna både hjärtstopp och hjärtstoppsbehandling av sin närstående, 
kan upplevas traumatiskt (Doyle et al., 1987). Det är därför väsentligt att fråga 
anhöriga om de vill närvara under hjärt- och lungräddningen (HLR), men det ska inte 
påverka behandlingen negativt (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Utöver att 
utföra HLR, ska sjuksköterskan fungera som en förlängd arm till de anhöriga (Wood & 
Garner, 2013) samtidigt som anhöriga kan finnas som tröst och stöd för patienten 
(Leske, McAndrew & Brasel, 2013).  

 

Bakgrund 
 

Förekomst av hjärtstopp 
Totalt 8663 hjärtstoppsfall rapporterades 2018. I den prehospitala vården skedde 6129 
fall och 2534 fall skedde på sjukhus. Total överlevnad till 30 dagar var 873st (34,5%) 
på sjukhus och 609st (10,3%) utanför sjukhus (Herlitz, 2019). De senaste 10 åren har 
överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus successivt ökat men 2018 visade 
rapporter att det minskat med 1,1% (HLR-rådet, 2018b). Bland de som överlevt ett 
hjärtstopp uppvisar flertalet (>90%) förhållandevis god cerebral funktion (Herlitz, 
2019). Den ökade överlevnaden har att göra med den tidiga vårdkedjans 
effektivisering, att HLR påbörjas inom den första minuten och att defibrillering sker 
inom de första tre minuterna efter förekommet hjärtstopp (Herlitz, 2019) samt väl 
utförd HLR (Israelsson, Källén & Carlsson, 2009). År 2017 rapporterade 96% av 
Sveriges akutsjukhus till Svenska hjärt-lungräddningsregistret (Herlitz, 2018). Till 
2018 har det ökat med ytterligare 2% till 98% av Sveriges akutsjukhus som rapporterar 
till registret (Herlitz, 2019). 

 

Orsaker till hjärtstopp 
Hjärtat är en muskel och dess funktion är att pumpa blod runt i kroppen med hjälp av 
muskelkontraktioner, som styrs av elektriska impulser. De elektriska impulserna 
skickas först till de båda förmaken i hjärtat för att pressa ned blodet i kamrarna, 
stannar sedan upp för att säkerställa att förmaken hinner tömmas på blod och därefter 
vandrar de elektriska impulserna ned till kamrarna vilket leder till en kontraktion 
(Persson & Stagmo, 2014).  

När hjärtats förmåga att pumpa blod upphör klassas det som ett hjärtstopp. En av de 
vanligaste orsakerna till hjärtstopp är ventrikelflimmer (VF) och utan behandling kan 
det övergå i asystoli (Perkins et al., 2015). Vid asystoli upphör all elektrisk aktivitet i 
hjärtats kammarmuskulatur (Ericson & Ericson, 2012). De elektriska impulserna kan 
spontant upphöra eller så finns det blockeringar som hindrar impulserna att ta sig 
fram. Asystoli kan bland annat orsakas av hypotermi (nedkylning) (HLR-rådet, 
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2018a). Vid VF är både den elektriska och mekaniska funktionen, det sker därför ingen 
meningsfull kammarkontraktion (Hjärt-lungfonden, 2019) och det är oftast fler 
bakomliggande sjukdomar som är orsaken. Hälften av de som drabbas är till synes 
friska, utan tidigare symtom och lever ett aktivt liv (Hjärt-Lungfonden, 2018a). Hos 
vuxna är den vanligaste orsaken till hjärtstopp; kranskärlssjukdomar och andra 
strukturella sjukdomar, såsom hjärtklaffsjukdom, hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt 
(Hjärt-Lungfonden, 2018b). De unga som drabbas av hjärtstopp, vilket är mycket 
ovanligt är den bakomliggande orsaken vanligtvis medfödda hjärtsjukdomar eller 
förvärvade hjärtsjukdomar som myokardit (hjärtmuskelinflammation) (Hjärt-
Lungfonden, 2018b). För att kunna utföra rätt medicinska åtgärder bör det framgå 
vilken typ av hjärtstopp det är som föreligger, då åtgärderna varierar beroende på om 
det är någon form av aktivitet i hjärtat eller om aktiviteten helt har upphört. Vid VF 
försvinner patientens puls och blodtryck omedelbart och lämnar patienten medvetslös. 
Anledningen till det är att de elektriska impulserna som finns i hjärtmuskulaturen har 
förlorat styrningen av hjärtats båda kammare, det leder till att hjärtmuskelcellerna 
aktiveras oregelbundet och helt oberoende av varandra. Inga hjärtslag kan koordineras 
och pumpförmågan försvinner. Utan pumpförmågan upphör transporten av syrerikt 
blod vilket skapar en syrebrist i hjärtat som i sin tur leder till celldöd av 
hjärtmuskulaturen. Om ingen åtgärd sker börja aktiviteten i hjärtat att avta och slutar 
i asystoli (Wikström, 2012). Pulslös elektrisk aktivitet (PEA) innebär att den elektriska 
aktiviteten i hjärtat fortfarande finns men inte är tillräcklig för att skapa kontraktioner, 
vilket därför inte genererar någon puls (Ericsson & Ericsson, 2012). Icke pulsgivande 
ventrikeltakykardi (VT) betyder att de elektriska impulserna får hjärtats kammare att 
kontrahera för fort, vilket leder till att förmaken inte hinner fylla kamrarna innan nästa 
kontraktion sker. Under en längre tid i detta tillstånd leder det till att blodtrycket faller 
så pass att patienten blir medvetslös. VT kan försvinna av sig självt, men kan även i 
värsta fall leda till VF (Wikström, 2012). 

 

Behandling vid hjärtstopp 
HLR är en av den mest grundläggande uppgifter som all sjukvårdspersonal måste 
kunna behärska (Ericson & Ericson, 2012). Den är betydelsefull för behandling vid 
hjärtstopp och kan kopplas direkt till patienters överlevnad (Pettersen et al., 2018). 
HLR innebär ventilation av lungorna och kompressioner av hjärtat och används för att 
återuppliva en människa som har fått ett plötsligt hjärtstopp (Perkins et al., 2015), att 
på ett konstgjort sätt förse patienten med syre samt pumpa runt det syresatta blodet 
(Wikström, 2012). Det är viktigt att börja med insatser direkt, det kan rädda liv 
(Perkins et al., 2015). När hjärtats pumpkraft upphör leder det till att patientens 
blodtryck försvinner helt. Patienten blir medvetslös 10–15 sekunder efter att pulsen 
har försvunnit, andningen upphör eller skiftar till en agonal andning, det innebär en 
andning som uppkommer när patientens hjärna får syrebrist och är djupt medvetslös 
(Wikström, 2012). Högsta prioritet vid ett hjärtstopp som är orsakat av 
ventrikelflimmer är att slå larm inom 1 minut, starta HLR inom 1 minut och defibrillera 
inom 3 minuter. Det bör även ske en uppföljning av den utförda 
hjärtstoppsbehandlingen (HLR-rådet, 2018c). Vid asystoli, då den elektriska 
aktiviteten i hjärtat upphör, finns det ingen nytta av defibrillering (Fåhraeus, 2010). 
Här gäller det att fortsätta med kompressioner och inblåsningar samt att hjärtstartaren 
kan analysera de elektriska impulserna. Crowe et al. (2015) skriver att implementering 
av scenariobaserad träning, audiovisuell feedback under pågående HLR och debriefing 
efter hjärtstoppet förknippades med förbättrad kvalitet på hjärt-lungräddningen.   
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Sjuksköterskans roll vid hjärtstopp  
Det oftast är sjuksköterskan som initierar HLR på vårdavdelning i väntan på att 
akutteamet ska anlända (Heng, Fong, Wee & Anantharaman, 2011). Sjuksköterskan 
ska alltid påbörja HLR på personer som drabbas av hjärtstopp, såvida det inte finns ett 
dokumenterat ställningstagande om att HLR inte ska utföras (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2013). Det finns stora variationer nationellt och internationellt 
om vilka som skall ingå i akutteamet, men på många sjukhus utgörs det av en 
narkosläkare och en intensivvårdssjuksköterska (Hvarfner, 2012). Sjuksköterskans 
viktigaste uppgift tills akutteamet anländer och ger en mer avancerad HLR är att 
upprätthålla patientens puls och andning genom HLR. När akutteamet anländer kan 
sjuksköterskan behöva ta en ledande roll, fortsätta HLR eller komplettera med 
exempelvis läkemedel (O’Donoghue, DeSanto-Madeya, Fealy, Saba, Smith & McHugh, 
2015). Det finns olika roller en sjuksköterska kan ta vid en hjärtstoppssituation och det 
kan variera hur många roller en sjuksköterska väljer att ta på sig. En av rollerna är att 
vara en del av återupplivningsteamet som utför HLR (Heng et al., 2011). 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) skriver om ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 
där sjuksköterskan personligen ansvarar för sitt yrkesutövande genom ett 
kontinuerligt lärande för att bibehålla sin yrkeskompetens. De skriver även om 
sjuksköterskans ansvar att aktivt utveckla forskningsbaserad professionell kunskap 
som ligger till grund för den evidensbaserade verksamheten. När hjärtstopp på sjukhus 
sker är de högst relevant att sjuksköterskan har en god och evidensgrundad kunskap 
för att kunna erbjuda en effektiv och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

HLR fortsätter vara betydelsefull i behandling av hjärtstopp och gör att fler människor 
överlever. Det är viktigt att sjuksköterskan besitter den kunskap som krävs för att 
utföra korrekt HLR då sjuksköterskan oftast är först på plats. Färdigheterna försämras 
snabbt och behöver underhållas, därför blir utbildning och kontinuerlig träning en 
viktig del i sjuksköterskans roll (Pettersen et al., 2018). I Sverige bör all personal inom 
sjukvården repetera HLR varje år, men helst ska repetitionen ske varje halvår (HLR-
rådet, 2016). Träning på arbetsplatsen ger en fördel när det kommer till en positiv 
utgång efter ett hjärtstopp (Tai, Cattermole, Mak, Graham & Rainer, 2012; Pettersen 
et al., 2018). Simuleringsövningar där någon spelar anhörig är viktiga att genomföra i 
syfte att anhörigas närvaro vid HLR ska fungera i verksamheten. Dessa övningar kan 
minska personalens osäkerhet samt påverka deras attityd till att bli mer positivt 
inställda till anhörignärvaro (Feagan & Fisher, 2011). 

 

Anhörignärvaro vid hjärt- och lungräddning (AN-HLR) 
Författarna i Doyle et al. (1987) var de första som ifrågasatte rättvisan i en policy att 
exkludera anhöriga från återupplivningsrummet vid HLR. De fann att AN-HLR 
verkade ha fördelar för sörjande familjemedlemmar, de fick även uppfattningen om att 
flera i studien upplevde sig ha varit till hjälp för sin familjemedlem genom 
återupplivningen. 

Leske et al. (2013) skriver att AN-HLR innebär att minst en familjemedlem är 
närvarande i rummet under pågående återupplivningsförsök samt har antingen fysisk 
och/eller visuell kontakt med patienten. Flera hälso- och sjukvårdsorganisationer har 
skrivit rekommendationer som stödjer den positiva synen på anhörignärvaro vid 
återupplivningsförsök (Monsieurs et al., 2015; American association of critical- care 
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nurses, [AACN] 2016; Field et al., 2010). Det finns många fördelar med att låta 
anhöriga till patienter med hjärtstopp få vara med i rummet vid HLR (Madden & 
Condon, 2007). Om patienten dör kan det hjälpa familjen i deras sorgeprocess om de 
har fått vara närvarande. Samt att det har visat sig kunna minska ångest och eliminera 
tvivel på återupplivningsförfarandet. För många personer blir närvaro i 
återupplivningsrummet även en sista möjlighet att se, prata med eller röra sin anhörig 
(Madden & Condon, 2007). Att låta anhöriga vara fysiska med sina närstående kan 
dock även ställa till problem för sjukvårdspersonalen som ska utföra HLR. Anhöriga 
kan bli känslomässigt instabila och vara utagerande och bokstavligen lägga sig på sina 
närstående (Hassankhani, Zamanzadeh, Rahmani, Haririan & Porter, 2017). Enligt 
Leung och Chow (2012) vill dock majoriteten av familjemedlemmarna ha 
valmöjligheten att få närvara under återupplivning.  

European Resuscitation Council’s (ERC, 2015) internationella riktlinjer visar på att 
anhöriga ska erbjudas att närvara vid återupplivningsförsök. Fridlund, Malm och 
Mårtensson (2012) visar att även Sverige har anpassat sig efter dessa riktlinjer. Etiska 
riktlinjer för HLR har utarbetats och enligt dessa ska närstående ges möjlighet att 
närvara under HLR, under förutsättning av att behandling inte får en negativ påverkan 
på patienten. Anhöriga ska erbjudas stöd av personal samt kontinuerlig information 
om vad som händer under det akuta skedet (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). 

 

Familjefokuserad omvårdnad  
Familjefokuserad omvårdnad innefattar både familjecentrerad- och familjerelaterad 
omvårdnad (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Familjecentrerad omvårdnad 
innebär att familjen ses som ett system där var och en av medlemmarna utgör var sin 
del, som gemensamt blir större än summan av delarna (Svensk sjuksköterskeförening, 
2015). Omvårdnaden ges inte bara till patienten utan också till dennes familj (Duran, 
Oman, Abel, Koziel & Szymanski, 2007). Familjerelaterad omvårdnad innebär att vid 
sjukdom och ohälsa sätts antingen familjen eller patienten i centrum för omvårdnaden. 
Personen som är sjuk och behöver vård står i centrum, men patientens sociala 
sammanhang tas även i beaktande (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  

Familjefokuserad omvårdnad är avsett att tillämpas genom hela livet. Det betyder att 
anhörignärvaro bör tillåtas, oavsett om det är under barnafödsel, vid döden eller allt 
där emellan (Tomlinson, Golden, Mallory, & Comer, 2010). AACN (2016) skriver att 
familjemedlemmar till alla patienter som bland annat genomgår HLR bör få 
möjligheten att närvara inne på rummet om patienten önskar det själv. För att kunna 
implementera familjefokuserad omvårdnad i vården måste sjuksköterskor och annan 
sjukvårdspersonal respektera och acceptera familjens önskningar samt stötta och 
uppmuntra dem att delta i vården och dess beslutsfattanden på den nivån de är 
bekväma med (Institute for patient- and family-centered care, [IPFCC] u.å). 

Att göra familjemedlemmar delaktiga i vården kan ha ekonomiska fördelar för 
samhället på kort sikt. På lång sikt kan det dock påverka familjens hälsa negativt om 
de inte får det stöd de behöver när en familjemedlem avlider (Östlinder 2004). Att 
arbeta familjefokuserat har visat sig öka livskvalitén hos familjen, minska 
inkomstförlusten men också visat sig minska samhällskostnaderna för vården om 
familjen får den hjälp och stöd de behöver (Östlund, Bäckström, Saveman, Lind & 
Sundin, 2016). 
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Problemformulering 
Trots att frågan om AN-HLR har varit ett omdiskuterat ämne är det fortfarande inga 
klara ställningstaganden som finns. Något som lyfts ännu mer sällan är hur 
sjuksköterskorna ser på anhörignärvaro och deras attityder till att tillåta anhöriga att 
närvara. Kunskaper om ämnet är bristande. 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder till anhörigas närvaro i samband med 
hjärt- och lungräddning på sjukhus.  

 

Metod 
 

Design 
En litteraturöversikt baserad på kvantitativa artiklar är gjord i syfte att ta reda på 
sjuksköterskors attityder kring AN-HLR. Friberg (2012) skriver att meningen med en 
litteraturöversikt är att samla in kunskap inom ett avgränsat område och på så sätt få 
en överblick av tillgänglig forskning. Forskning med kvantitativ ansats innebär 
användning av någon form av strukturerad mätning eller observation för att få svar på 
forskningsfrågor (Henricson, 2017). Kvantitativ metod valdes för att lättare kunna 
jämföra de olika studiernas resultat. Litteraturöversikten grundes på likheter och 
skillnader i de inkluderade studierna (Fribergs, 2012). 

 

Urval och datainsamling 
Med utgångspunkt i syftet, det vill säga sjuksköterskors attityder till anhörigas närvaro 
i samband med HLR på sjukhus, identifierades följande sökord och tillämpades i en 
första sökning på databasen CINHAL: (MH "Nurse Attitudes"), experience, family 
witnessed resuscitation, family presence during cardiopulmonary resuscitation, 
cardiopulmonary resuscitation, cpr, resuscitation. Den första sökningen genererade 
10 artiklar (Bilaga 1). I en andra sökning på samma databas som den första sökningen 
tillämpades sökord såsom: Health professional perception, experience or attitudes, 
family witnessed resuscitation, family presence during resuscitation, quantitative. 
Den sökningen genererade 2 nya artiklar och 7 dubbletter (Bilaga 1). I en tredje sökning 
på databasen MEDLINE tillämpades dessa sökord: nurse attitudes, nurse perceptions, 
nurse opinions, nurse views, nurse experience, cardiac arrest, cardiopulmonary 
resuscitation, cpr, resuscitation, family witnessed, family presence. Denna sökning 
genererade inga nya artiklar och inga dubbletter (Bilaga 1). 

Inklusionskriterier för de artiklar som användes i resultatet var att artiklarna skulle 
vara; publicerade från 2009, på engelska, Peer-reviwed, skrivna i kvantitativ- eller 
mixad metod samt innehålla abstrakt (Forsberg & Wengström, 2016). Reviewartiklar 
exkluderades från resultatet. Artiklar som berörde sjukvård och behandling av barn 
och unga (<18 år) uteslöts då det skiljer sig från hjärtstoppsbehandling på vuxna. 
Artiklar om forskning som berörde den prehospitala vården uteslöts för att uppfylla 
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studiens syfte. Det var 21 artiklar som kvalitetsgranskades, 9 artiklar blev inte 
godkända efter granskningen och totalt användes 12 artiklar i resultatet. 

Sökningar utfördes i databaserna CINAHL och MEDLINE vilka är inriktade på 
forskning inom omvårdnad och medicin. CINAHL är den stora databasen för forskning 
inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden kombinerades med “AND’’ 
i CINAHL för att fokusera sökningen till syftet och för att exkludera sökord (Polit & 
Beck, 2017). MEDLINE är en databas som också inriktas på forskning kring 
omvårdnad samt medicin och används för att förenkla sökningen med hjälp av MeSH 
(Medical Subject Headings).  

En kvalitetsgranskning av studiernas frågeställning gjordes för att komma fram till ett 
resultat som motsvarade litteraturöversiktens syfte. Kvalitetsgranskningen utfördes 
med hjälp av ”Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod” 
från Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 3). Studierna fick poäng utifrån antalet 
uppfyllda kriterier i kvalitetsprotokollet, totalt 11 poäng. För att en artikel skulle få 
inkluderas var de tvungna att uppfylla alla kriterier på del I (4 poäng). De fick även 
poäng för huruvida artikeln uppfyllde studiens syfte (sjuksköterskans attityder till AN-
HLR), hur ny den var (publicerade för 5 år sen eller senare) samt hur implementerbar 
den var, totalt 3 poäng. Fjorton poäng krävdes för att få full poäng.  

 

Dataanalys 
Steg 1 i Fribergs (2012) analysmodell var att flera gånger läsa igenom de valda 
studierna för att förstå innehållet och sammanhang. Det gjordes genom att granska 
studiernas abstrakt och utifrån det läsa igenom artiklarna enskilt flera gånger och 
därefter diskuterades studiernas resultat. Steg 2 var att söka i artiklarna efter likheter 
respektive skillnader. De redovisades i en översiktstabell (Bilaga 2) (Friberg, 2012). 
Tabellen innehöll författare, årtal, land, tidskrift, titel, inklusive syfte, metod och 
resultat samt poänggradering. Steg 3 innebar att göra en sammanställning, det kan 
antingen vara en syntetiserande sammanställning eller en beskrivande 
sammanställning. Med hjälp av tabellen i föregående steg lades tyngdpunkten på 
studiernas syfte, metod och resultat. Kvalitativa och kvantitativa data särskildes då 
Friberg (2012) skriver att de inte går att jämföra med varandra. Detta applicerades 
därför på artiklar med mixad metod. Likheter och skillnader som hittades i studiernas 
resultat utgjorde resultatet för litteraturöversikten. Utifrån examensarbetets syfte 
valdes väsentliga delar ur studiernas resultat ut och en ny tabell tog form. Där 
kategoriserades fynden utifrån hur de hörde ihop innehållsmässigt. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Polit och Beck (2017) nämner vikten av att tillgodose och skydda människans 
välbefinnande, rättigheter och säkerhet när det kommer till studier som är 
omvårdnadsbaserade. Henricson (2017) skriver att för att en studie ska kunna kallas 
etisk måste den handla om väsentliga frågor, ha god vetenskaplig kvalité samt 
genomföras på ett etiskt sätt. Enligt Forsberg & Wengström (2016) ska valet av artiklar 
som används i studien ha erhållit tillstånd från en etisk kommitté. Ett etiskt 
godkännande är dock inget krav vid en litteraturöversikt men den etiska frågan har 
trots det tagits hänsyn till och syftet till varför litteraturöversikten utfördes har styrkts 
(Sandman & Kjellström, 2013). Forskarens egna etiska ansvar ska stå som grund för 
forskningsetiken, vilket innebar att författarna tog ett eget ansvar att se till att studien 
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är moraliskt acceptabel och av god kvalité (Codex, 2018). Tidigare kunskap och 
erfarenheter inom studiens område bör tas i beaktande (Forsberg & Wengström, 
2013). Författarnas förförståelse var att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde 
fokusera på HLR när anhöriga var närvarande, samt att länder från mellanöstern hade 
mer negativa attityder till AN-HLR är västvärlden. Författarna hade ett så kallat etiskt 
förhållningssätt gentemot deltagarna genom att vara trogna resultatet utifrån att 
arbeta objektivt vid analys av resultatartiklarna (Sandman & Kjellström, 2013). 
Henricson (2017) skriver att forskning är till för att öka kunskap och vara till nytta för 
antingen individ, profession eller samhälle. Av de inkluderade studierna ska de ha tagit 
hänsyn till och varit till nytta för någon av de tre aktörerna, litteraturöversikten ska 
även följa dessa kriterier.  

 

Resultat   
 

Sammanlagt i alla studier deltog 2582st, varav 2395 (92,8%) var sjuksköterskor. Av 
det sammanlagda antalet deltagare var 2140 (82,9%) kvinnor och 398 (15,4%) var män 
samt att Gomes, Dowd och Sethares (2019) skriver att de flesta var kvinnor i deras 
studie, utan specificerat antal. Trots att deltagarna skulle besvara frågor som berörde 
deras attityder till AN-HLR visade det sig att inte alla deltagare i de olika studierna 
hade erfarenhet av anhörigas närvaro vid HLR. Rafiei et al. (2018) tog inte upp i sin 
studie hur många som hade tidigare erfarenhet. Av de andra studierna var det 
sammanlagt 1544 (63,5%) av de som berört ämnet som hade tidigare erfarenhet av AN-
HLR. Åldersspannet på deltagarna låg mellan 20- till 67 år. 

 

Attityder till att tillåta AN-HLR  
Att deltagarna hade en positiv attityd till att tillåta AN-HLR påvisades hos åtta av tolv 
studier (Axelsson et al., 2010; Gutysz-Wojnicka et al., 2018; Hayajneh, 2013; Kim & 
Kim, 2016; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran, 2010; Powers & Reeve, 2018; 
Sak, Andruszkiewicz, Sherwood & Kvist, 2015; Waldemar & Thylen, 2019). Två studier 
visade att deltagarna skulle tillåta anhöriga att närvara (Kim & Kim, 2016; Waldemar 
& Thylen, 2019). Deltagarnas tidigare erfarenheter av AN-HLR, oavsett positiva eller 
negativa, visade ett samband till en mer positiv attityd angående anhörignärvaro (p 
<0,01) (Waldemar & Thylen, 2019). Tre studier visade att tidigare positiva erfarenheter 
kunde påverka attityden till att tillåta anhörignärvaro positivt (Gutysz-Wojnicka et al., 
2018; Sak et al., 2015; Waldemar & Thylen, 2019). En studie visade att det fanns ett 
positivt samband (p <0,03) mellan tidigare positiva erfarenheter och positiva attityder 
till att tillåta AN-HLR hos intensivvårdssjuksköterskor (Gutysz-Wojnicka et al., 2018).  
Två studier visade på samma samband som föregående studie angående tidigare 
positiva erfarenheter och positiva attityder bland sina deltagare (p = 0,002; p <0,01) 
(Sak et al., 2015; Waldemar & Thylen, 2019).  

Sju av tolv studier visade på andelen som hade bjudit in anhöriga till att närvara vid 
HLR (Axelsson et al., 2010; Gutysz-Wojnicka et al., 2018; Hayajneh, 2013; Köberich et 
al., 2010; Powers & Reeve, 2018; Sak et al., 2015;, Waldemar & Thylen, 2019). Fem av 
dessa studier visade att det inte var vanligt att bjuda in anhöriga då det var en låg andel 
av deltagarna som tidigare hade bjudit in (Axelsson et al., 2010; Gutysz-Wojnicka et 
al., 2018; Hayajneh, 2013; Köberich et al., 2010; Sak et al., 2015). Samtidigt visade de 
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andra två studierna på motsatsen (Powers & Reeve, 2018; Waldemar & Thylen, 2019) 
och Powers och Reeve (2018) visade att majoriteten (67%) hade bjudit in anhöriga 
minst en gång under sin yrkesverksamma tid.  

 

Attityder till att inte tillåta AN-HLR 
Det har visat sig att sjuksköterskor inte alltid vill ha anhöriga med under 
återupplivningsprocessen. I fyra av tolv studier uttryckte deltagarna inte vilja ha 
anhöriga närvarande över huvud taget eller att de inte skulle tillåta dem att närvara om 
de blev tillfrågade (Abdar et al., 2016; Günes & Zaybak, 2009; Hayajneh, 2013; 
Köberich et al., 2010). En studie visade även att 67,5% inte skulle låta anhöriga stanna 
kvar om det hade blivit aktuellt med HLR (Köberich et al., 2010). Tre artiklar visade 
att det fanns neutrala attityder gentemot att tillåta AN-HLR bland deltagarna, de hade 
varken positiva eller negativa attityder (Axelsson et al., 2010; Gutysz-Wojnicka et al., 
2018; Powers & Reeve, 2018). Det påvisades inget samband mellan positiva 
erfarenheter och positiv attityd (p <0,71) eller negativ attityd (p <0,10) bland 
allmänsjuksköterskor (Gutysz-Wojnicka et al., 2018).  En studie visade att av de som 
hade negativa attityder gentemot anhörignärvaro, hade 51% tidigare negativa 
erfarenheter (Abdar et al., 2016).   

Fem av tolv artiklar beskrev bristen av personal till att ha möjlighet att erbjuda 
anhöriga att närvara vilket kunde påverka attityden till AN-HLR negativt (Axelsson et 
al., 2010; Günes & Zaybak, 2009; Hayajneh, 2013; Köberich et al., 2010; Waldemar & 
Thylen, 2019). Tre studier visade även att för små rum hade en negativ påverkan på 
attityden bland sjuksköterskor (Axelsson et al., 2010; Hayajneh, 2013; Köberich et al., 
2010).  

En artikel visade att det fanns ett samband mellan tidigare negativa erfarenheter och 
en negativ attityd till fördelarna med anhörignärvaro (p = 0,003) (Sak et al., 2015). 
Samtidigt visade en annan studie att det inte fanns några samband hos 
intensivvårdssjuksköterskors negativa erfarenheter och attityd till negativa effekter (p 
<0,85). Detsamma visades bland allmänsjuksköterskor och deras negativa 
erfarenheter och attityd till fördelar (p <0,49) eller attityd till negativa effekter (p 
<0,68) (Gutysz-Wojnicka et al., 2018). De deltagare som inte var medvetna om 
protokoll på avledningen för AN-HLR fanns, påvisade en mer negativ attityd gentemot 
anhörignärvaro (Powers & Reeve, 2018). En artikel beskrev att det fanns ett samband 
mellan deltagare med negativ attityd gentemot AN-HLR och att ha lägre 
självförtroende (p <0,001) (Rafiei et al., 2018). En studie visade att majoriteten av 
deltagarna (94,8%) aldrig hade bjudit in anhöriga till att närvara vid HLR (Günes & 
Zaybak, 2009). 

 

Attityder till att ha rutiner kring AN-HLR 
Att låta anhöriga vara en del av vården har visat sig inte alltid varat uppskattat bland 
deltagarna i de olika studierna. Fyra av tolv studier visade att deltagarna hade en 
negativ attityd till att anhöriga rutinmässigt skulle vara delaktiga när det kom till beslut 
som ska fattas under pågående HLR (Axelsson et al., 2010; Günes & Zaybak, 2009, 
Köberich et al., 2010; Waldemar & Thylen, 2019). En studie visade på en negativ attityd 
när det kom till hur deltagarna ansåg att anhöriga inte bör ha rätt till att fråga 
sjukvårdspersonalen om de kunde få närvara under HLR (Abdar et al,. 2016). Sex av 
tolv studier beskrevs huruvida AN-HLR skulle vara standardpraxis eller inte på deras 
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arbetsplats (Axelsson et al., 2010; Gomes et al., 2019; Hayajneh, 2013; Köberich et al., 
2010).  Tre av dessa studier (Tabell I) visade att majoriteten av deltagarna hade en 
negativ attityd till att tillämpa anhörignärvaro som standardpraxis (Axelsson et al., 
2010; Hayajneh, 2013; Köberich et al., 2010). En studie visade på det motsatta, där 
majoriteten (62%) ville att anhörignärvaro skulle implementeras som standardpraxis 
på deras arbetsplats (Gomes et al., 2019). 

 

Attityder till hur anhöriga påverkar HLR-situationen 
HLR kan vara en hektisk situation, deltagarna i de olika studierna beskrev hur 
anhöriga skulle kunna påverka återupplivningsprocessen och attityderna var 
blandade. Fyra av tolv artiklar beskrev hur deltagarna hade en negativ attityd till AN-
HLR då de trodde att antalet rättstvister skulle öka (Abdar et al., 2016; Axelsson et al., 
2010; Günes & Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010). En artikel beskrev dock hur 70% 
av deltagarna ansåg att rättstvisterna inte skulle öka om anhöriga närvarade (Gomes 
et al., 2019).  

Det var delade meningar när det kom till huruvida anhöriga kunde påverka 
behandlingsstopp av HLR. En studie visade att 74,9% av deltagarna hade en negativ 
attityd när det kom till hur anhöriga kunde påverka behandlingsstopp och att de skulle 
ha en negativ inverkan (Abdar et al. 2016). Fem studier visade på deltagarnas negativa 
attityd kring AN-HLR om att anhörigas närvaro hade kunnat förlänga 
återupplivningsprocessen (Axelsson et al., 2010; Günes & Zaybak, 2009; Hayajneh, 
2013; Köberich et al., 2010; Waldemar & Thylen, 2019). Trots detta visade fyra studier 
på deltagarnas positiva attityd till att AN-HLR kunde underlätta beslut om 
behandlingsstopp på ett positivt sätt och att de anhöriga lättare skulle kunna acceptera 
behandlingsbeslutet (Axelsson et al., 2010; Gomes et al., 2019; Köberich et al., 2010; 
Waldemar & Thylen, 2019). En studie visade att 64,4% ansåg att AN-HLR inte alls 
skulle ha någon påverkan på beslut om behandlingsstopp (Günes & Zaybak, 2009).  

Fyra av studierna beskrev deltagarnas negativa attityder till hur anhöriga kunde börja 
argumentera med sjukvårdspersonalen (Axelsson et al., 2010; Günes & Zaybak, 2009; 
Köberich et al., 2010; Waldemar & Thylen, 2019). Fyra studier visade även negativa 
attityder bland deltagarna om hur de ansåg att sjukvårdspersonalen kunde bli störda i 
deras arbete (Günes & Zaybak, 2009; Hayajneh, 2013; Köberich et al., 2010). Två 
artiklar beskrev att kommunikation bland de olika professionerna kunde störas av 
anhöriga (Günes & Zaybak, 2009; Köberich et al., 2010). Trots detta visade en studie 
att 42,6% av deltagarna hade en positiv attityd till AN-HLR då de ansåg att det kunde 
stärka teamets insats och arbete positivt (Hayajneh, 2013). I en annan studie visade 
57,2% av deltagarna också på en positiv attityd till AN-HLR då de ansåg att anhörigas 
närvaro inte skulle störa teamets koncentration (Waldemar & Thylen, 2019). 
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Tabell I – Resultattabell  
Tabellen visar på sjuksköterskors attityder gentemot AN-HLR 

Författare Attityder till att 
tillåta AN-HLR 

Attityder till att inte 
tillåta AN-HLR 

Attityder till att ha 
rutiner kring AN-HLR 

Attityder till hur anhöriga 
påverkar HLR-situationen  

Abdar et al.  
 
2016 

 Samband mellan tidigare neg. 
erfarenhet 51%  
Neg. till att tillåta 74% 
 

Anhöriga har inte rätt att fråga om att 
få närvara 71% 

Negativa attityder: 
Risk för rättstvister 70% 
Neg. påverkan till behandlingsstopp 75% 

Axelsson et al.  
 
2010 

Neutral attityd 
Bjudit in 13% 

Neutral attityd 
Personalbrist 58% 
För små rum 59% 

Neg. till att ha rutiner 54% 
Neg. till anhörigas rätt att vara med i 
beslutsfattande 60% 

Negativa attityder: 
Risk för rättstvister 19% 
Dra ut på HLR 48%  
Skulle börja argumentera 47% 
Inte positiv påverkan på teamet 41% 
Positiva attityder:  
Pos. påverkan till behandlingsstopp 52% 
Skulle inte störa koncentration 48% 
Skulle inte lägga sig i 53% 

Gomes et al. 
 
2019 

  Pos. till att ha rutiner 62% Positiva attityder:  
Ingen risk för rättstvister 70% 
Pos. till anhöriga vid behandlingsbeslut 
75% 
Skulle inte börja argumentera 55% 

Günes et al. 
 
2009 

 Vill ej ha närvarande 91% 
Personalbrist 93% 
Ej bjudit in 95% 

Neg. till anhörigas rätt att vara med i 
beslutsfattande 90% 

Negativa attityder:  
Risk för rättstvister 90% 
Dra ut på HLR 40% 
Skulle börja argumentera 73% 
Skulle inte påverka behandlingsstopp 
64% 
Skulle störa koncentrationen 91% 

Gutysz-
Wojnicka et 
al. 
 
2018 

Neutral attityd mellan 
positiva effekten och 
erfarenhet (p <0,57) 
 
IVA-SSK: Pos. erfarenhet = 
pos. attityd (p <0,03) 
Allmän SSK: Pos. erfarenhet 
= inget samband till pos. 
attityd (p <0,71) eller neg. 
attityd (p <0.10) 
 
Bjudit in 19% 

Neutral attityd mellan negativ 
effekt och erfarenhet (p <0,06) 
 
IVA-SSK: Neg. erfarenhet = 
inget samband till attityden 
relaterat till de neg. effekterna (p 
<0,85) 
Allmän SSK: Neg. erfarenhet = 
ej sig. attityd till fördelar (p 
<0,49) och ej sig. till neg. effekt 
(p <0,68) 

  

Hayajneh. 
 

Bjudit in 2% Vill ej ha närvarande 74% 
Personalbrist 73% 
Platsbrist 92% 

Neg. till att ha rutiner 79% Negativa attityder: 
Skulle störa teamet 75% 
Dra ut på HLR 77% 
Positiva attityder:  
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2013 Påverka teamet positivt 43% 

Kim et al. 
 
2016 

Skulle tillåta 58%    

Köberich et al. 
 
2010 

Bjudit in 1% Neg. till att tillåta 55% 
Ej tillåta att stanna kvar 68% om 
anhöriga redan var i rummet 
Personalbrist 51% 
Platsbrist 59% 

Neg. till att ha rutiner 74% 
Neg. till anhörigas rätt att vara med i 
beslutsfattande 66% 

Negativa attityder: 
Risk för rättstvister 43% 
Dra ut på HLR 54% 
Skulle störa 80% 
Påverka personal negativt 56% 
Skulle störa koncentrationen 33% 
Skulle börja argumentera 63% 
Positiva attityder:  
Pos. påverkan till behandlingsstopp 34% 

Powers et al. 
 
2018 

Neutral attityd 
Bjudit in 67% 

Neutral attityd 
Mer neg. attityd om protokoll på 
avdelning saknades 

  

Rafiei et al. 
 
2018 

 Neg. attityd = lägre 
självförtroende (p = 0,001) 

  

Sak et al. 
 
2015 

Pos. erfarenhet = pos. attityd 
till fördelar med AN-HLR (p 
= 0,002) 
Bjudit in 3% 

Neg. erfarenhet = neg. attityd till 
fördelar (p = 0,003) 

  

Waldemar et 
al. 
 
2019 

Tidigare erfarenhet = pos. 
attityd (p <0,01) 
Pos. erfarenheter = pos. 
attityd (p <0,01) 
Tillåta att närvara 44% 
Bjudit in 36% 

Personalbrist 44% Neg. till anhörigas rätt att vara med i 
beslutsfattande 64% 

Negativa attityder: 
Dra ut på HLR 45% 
Skulle börja argumentera 51% 
Skulle störa 61% 
Positiva attityder:  
Pos. påverkan till behandlingsstopp 43% 
Skulle inte störa koncentrationen 57% 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Från start av den här litteraturöversikten var tanken att granska kvalitativa studier för 
att få en bredare förståelse kring sjuksköterskornas upplevelser. Då det inte fanns 
tillräckligt med studier som uppfyllde det syftet med en kvalitativ ansats valde 
författarna att genomföra en litteraturöversikt med en kvantitativ ansats. Utifrån de 
valda databaserna och de sökord som applicerades, tycks ämnet sakna tillräckligt med 
kvalitativ forskning. Det kan däremot diskuteras om andra databaser och kortare 
sökord hade använts, om det hade genererat fler kvalitativa artiklar kring 
sjuksköterskors upplevelser inom det valda området. 

Databassökningen gjordes i huvudsak på CINHAL och i en första sökning under 
handledning av en bibliotekarie vilket kan stärka litteraturöversiktens validitet. 
Sökningarna gjordes med ”or” emellan sökorden för att säkerställa att alla artiklar 
inom det valda ämnet hade täckts med hjälp av synonyma sökord, vilket bör ha stärkt 
validiteten. MH ”Nurse Attitudes” som ämnesord valdes för att motsvara syftet. 
Författarna hade begränsad erfarenhet av systematisk litteratursökning vilket kan ha 
påverkat det slutliga resultatet. Förnyade sökningar gjordes under processen då det 
tillkom ny kunskap inom det valda området. Artiklarna som användes var endast 10 år 
gamla eller yngre relaterat till att forskning ses som en färskvara vilket också kan stärka 
litteraturöversiktens reliabilitet (Forsberg & Wengström, 2015).  

De artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt var Peer-Reviwed. Sekundära 
sökningar utfördes med liknande sökord, en på samma databas som första sökningen 
som genererade tre nya artiklar till resultatet samt åtskilliga dubbletter, och en sökning 
på MEDLINE som inte genererade några nya artiklar. Sökningar i flera databaser kan 
öka en studies validitet (Henricson, 2017). Därför skulle litteraturöversiktens validitet 
kunna sänkas då endast två sökningar från samma databas genererade artiklar.  

Då behandling av barn skiljer sig från vuxna valdes artiklar som inkluderade vuxna och 
äldre deltagare. De studier som var kring barn exkluderades. I vissa artiklar som 
användes i resultatet var en del deltagare sjuksköterskor som arbetade på 
barnavdelningar eller neonatal vilket kan ifrågasätta om validiteten försvagas, samt att 
vissa artiklar berörde sjukvårdspersonal och inte bara sjuksköterskor vilket också 
skulle kunna ifrågasätta validiteten. Författarna valde därför i största mån att granska 
det material kring de som arbetade på avdelningar för vuxna patienter och 
sjuksköterskors upplevelser. Det inkluderades även vetenskapliga artiklar med mixad 
metod, detta innebar att det fanns artiklar vars deltagare var sjukvårdspersonal. 
Andelen sjuksköterskor respektive sjukvårdspersonal var 92,8%. Sjuksköterskor var 
en majoritet och kan därför ses som ett representativt urval i den här 
litteraturöversikten.  

Enkäterna som användes i de valda studierna motsvarade helt eller till viss del det som 
skulle studeras. Samtliga studier hade validerade frågeformulär vilket kan stärka 
litteraturöversiktens validitet (Henricson, 2017). Åtta av dem använde sig av samma 
validerade frågeformulär (Bilaga 2). Samma sorts mätinstrument stärker därför 
litteraturöversiktens resultat, vilket kan ge en ökad reliabilitet (Henricson, 2017). 
Författarnas förförståelse diskuterades och reflekterades för att öka insikten om den 
indirekta påverkan det kunde få för studiens resultat (Henricson, 2017). Ett objektivt 
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förhållningssätt genomsyrade under hela arbetsprocessen för att stärka 
litteraturöversiktens validitet.  

Kvalitetsgranskningen utfördes först enskilt och därefter gemensamt för att komma 
överens kring vilka artiklar som skulle inkluderas, det kan stärka reliabiliteten 
(Henricson, 2017). Vid enbart kvalitetsgranskning med hjälp av mallen fick alla studier 
en lika hög poängsättning, det resulterade i en missvisande redovisning. För att öka 
reliabiliteten sattes även poäng för innehållet i artiklarnas resultat och i vilken 
utsträckning de uppfyllde litteraturöversiktens syfte. 

För att stärka reliabiliteten i litteraturöversikten har båda författarna varit involverade 
i alla moment, både gransknings- och analysprocessen. Vid olika uppfattningar eller 
åsikter kring artiklarna har diskussion skett som i vissa fall lett till ny granskning. Alla 
delar har lästs igenom och ändrats flertalet gånger av båda författarna. För att stärka 
reliabiliteten ytterligare har litteraturöversiktens innehåll och resultat analyserats och 
diskuterats av neutrala utomstående personer, såsom kurskamrater och handledare, 
detta för att stärka att analysen är grundad av data och inte påverkad av den 
förutfattade meningen (Henricson, 2017).  

Ett stort slumpmässigt urval kan stärka studiernas kvalitet och validitet (Forsberg & 
Wengström, 2015). Av de olika studierna som analyserades var det endast en studie 
som hade ett litet urval på 40 deltagare. De andra studierna hade ett stort urval mellan 
135 till 411 deltagare. Elva av tolv inkluderade artiklar hade ett stort urval vilket kan 
stärka den här litteraturöversiktens validitet. Desto större urval resulterar i chansen 
att finna en verklig effekt av det som studeras (Henricson, 2017). 

Av alla studier är det en som är utförd i Sverige och en som är utförd i Sverige i 
kombination med nordiska och europeiska länder. Två är amerikanska, fyra är från 
mellanöstern, en från Asien och tre från övriga europeiska länder. Att inkludera länder 
från mellanöstern och Asien skulle kunna ifrågasätta litteraturöversiktens validitet, 
men de valdes att inkluderas efter att en kvalitetsgranskning hade gjorts för att 
säkerställa att de hanterade HLR motsvarande och hade jämbördiga 
återupplivningsteam likt västvärlden. Det sågs därför inga hinder med att 
implementera AN-HLR i Sverige. Det breda urvalet av länder kan även ses som en 
fördel då resultatet kan vara generaliserbart internationellt.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att sjukvårdspersonalen har olika attityder kring anhörigas närvaro vid 
HLR, attityder till att ha rutiner kring AN-HLR och attityder till hur anhöriga påverkar 
HLR-situationen. Något som kan påverka deltagarnas attityd gentemot 
anhörignärvaro har visat sig vara vilka tidigare erfarenheter de har haft. Att 
argumentationer kan uppstå mellan anhöriga och sjukvårdspersonalen samt att de kan 
bli störda och koncentrationen försämras, beskrivs och är ett orosmoment som finns 
bland sjuksköterskorna. Det fanns en positiv attityd till AN-HLR relaterat till beslut 
om behandlingsstopp då de ansåg att det kunde underlätta om de anhöriga fick se 
processen. Däremot fanns det fler negativa attityder till att inte vilja tillåta anhöriga att 
närvara. Det fanns delade meningar om AN-HLR skulle finnas som standardpraxis och 
huruvida rättstvister kunde öka med anhöriga närvarande vid HLR.  
 
Resultatet visade att det var fler negativa attityder gentemot anhörignärvaro, att 
sjuksköterskorna såg fler anledningar till att inte vilja tillåta anhöriga att närvara än 
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vad de såg anledningar till att vilja. Det kan däremot diskuteras hur tillförlitligt 
resultatet blir då 36,5% av deltagarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att ha 
anhöriga närvarande under HLR. Bashayreh, Saifan, Batiha, Timmons och Nairn 
(2015) visade på sjuksköterskornas negativa attityder till AN-HLR, att anhörignärvaro 
kan leda till ytterligare stress hos personalen utöver själva stressen som de upplever 
vid en HLR-situation. Monks och Flynn (2014) menade på att rädslan till att bli 
iakttagna och kritiserade kunde leda till en negativ attityd. Att anta att alla har negativa 
attityder till anhörignärvaro är dock felaktigt. I resultatet kunde en positiv attityd 
framträda när det kom till den andel som faktiskt hade bjudit in anhöriga till att 
närvara. Det kan diskuteras om dessa sjuksköterskors attityder verkligen är positiva 
relaterat till den anledningen, men likt två andra studier beskrev sjuksköterskorna att 
det hjälpte dem att minska objektifieringen av patienten samt att det kunde 
humanisera återupplivningsprocessen. Patienten sågs som en del av ett sammanhang 
(McClement, Fallis & Pereira, 2009; Monks & Flynn, 2014). Utifrån anhörigas 
synvinkel ville majoriteten vara närvarande under närståendes HLR om de fick 
möjligheten och frågan (Leung & Chow, 2012). 

Resultatet visade även på hur tidigare erfarenheter av AN-HLR kunde påverka 
sjuksköterskornas attityder till det. Genom upprepande negativa erfarenheter bidrog 
det till en mer negativ attityd gentemot AN-HLR, det kunde även påverka 
sjuksköterskans självförtroende. Samma resultat gällde tidigare positiva erfarenheter 
som resulterade i en mer positiv attityd gentemot AN-HLR. Kianmeher, Mofidi, 
Rahmani & Shahin (2010) visade att sjuksköterskor som hade upplevt anhörignärvaro 
under sin yrkeskarriär hade en mer positiv attityd till AN-HLR, oavsett om det var 
positiva eller negativa tidigare erfarenheter. Det visade sig dock motsatsen i två andra 
studier att sjuksköterskor med tidigare erfarenhet av AN-HLR (oavsett positivt eller 
negativt) hade en mer negativ attityd när det kom till att ha anhöriga närvarande (Al-
Mutair, Plummer & Copnell, 2012; McClenathan, Torrington & Uyehara, 2002).  

När det kom till beslut om behandlingsstopp visade resultatet att det var mer positiva 
attityder när det kom till att ha anhöriga närvarande, då sjuksköterskorna trodde att 
de anhöriga lättare skulle acceptera ett avslut om de fick närvara. Det visar ett samband 
med vad Knott och Kee (2005), McClement et al. (2009) och Oman och Duran (2010) 
har fått fram i sina studier, om att flera sjuksköterskor trodde att AN-HLR skulle hjälpa 
familjen att fatta ett beslut om att avsluta behandlingen. Att de fått se hur brutalt det 
såg ut (Knott & Kee, 2005; Hassankhani et al., 2017) kan få anhöriga att vilja sluta. 
Köberich et al. (2010) studie inkluderade kvalitativa svar där en av deltagarna beskrev 
hur AN-HLR blev en positiv erfarenhet, där en son hade närvarat vid HLR, och bett 
personalen att avsluta behandlingen då sonen var medveten om sin familjemedlems 
dåliga prognos. Liknande beskriver även Knott och Kee (2005) om hur det 
underlättade att ta in den anhörige på rummet. I vissa fall väljer även 
sjukvårdspersonalen att ta med anhöriga in på rummet för att underlätta deras 
förståelse när de berättar att det inte finns något mer att göra och att de planerar att 
avsluta behandlingen (Knott & Kee, 2005; McClement et al., 2009). Att låta anhöriga 
närvara under HLR och involvera dem i vården, ökar vårdkvalitén samt 
patientsäkerheten (Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas, 2014).  

Resultatet visade att sjuksköterskorna inte alltid vill att anhöriga ska vara delaktiga i 
vården, den negativa attityden framkom tydligt i frågan att låta anhöriga vara delaktig 
när det kommer till beslut gällande patientens HLR. Att inte låta de anhöriga delta i all 
vård som rör patienten kan diskuteras om familjefokuserad omvårdnad verkligen 
genomsyrar vården. Tudor et al. (2014) och Svensk sjuksköterskeförening (2015) 
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menar att familjefokuserad omvårdnad och AN-HLR ska gå hand i hand men enligt 
litteraturöversiktens resultat visade sjuksköterskornas attityder till motsatsen.  

Resultatet visade att oron eller rädslan för att det skulle ske ökade rättstvister om 
anhöriga närvarade kunde påverka sjuksköterskornas attityd gentemot AN-HLR 
negativt. Det stämmer överens med fler studier som visade på att det finns negativa 
attityder bland sjuksköterskor gentemot anhörignärvaro och att det skulle kunna öka 
mängden rättsliga åtgärder (Bashayreh et al., 2015; McClement et al., 2009; Al-Mutair 
et al., 2012). McClement et al. (2009) skriver även att flera sjuksköterskor uttryckte en 
oro till att göra misstag som kan leda till att bli stämda om anhöriga närvarade.  

Resultatet visade på att sjukvårdspersonalen önskade att ha en person som fokuserar 
på anhöriga under hjärt-och lungräddningen. Det fanns en problematik i den frågan 
och det var att det inte finns tillräckligt med personal för att möta dessa behov. Det 
stämmer överens med Al-Mutair et al. (2012) som visade att sjuksköterskorna hade 
uttryckt en oro till att inte ha tillräckligt med personal för att kunna ge stöd åt anhöriga 
under hjärt-och lungräddning. Även Porter (2019) beskrev att det fanns ett behov av 
att ha en person ur sjukvårdspersonalen som hade ansvar att stötta och informera 
anhöriga under hjärt-och lungräddningen. Köberich et al. (2010) beskrev en av 
sjuksköterskornas attityd till att kunna implementera AN-HLR i verksamheten, att det 
krävs att det finnas personal till att stötta de anhöriga under hjärt-och lungräddningen. 
Studierna i resultatet uttryckte även att det inte fanns tillräckligt med utrymme för att 
utföra AN-HLR. Knott och Knee (2005) samt Köberich et al. (2010) beskriver samma 
problematik med rumsutrymme till att tillåta AN-HLR. Boucher (2013) skriver att 
bristen på utrymme och plats, gör att det blir svårt att upprätthålla patientens integritet 
och värdighet.  

Resultatet visade på att sjukvårdsteamet kunde påverkas negativt av att anhöriga 
närvarar. Det kunde uppstå argumentationer mellan anhöriga och sjukvårdsteamet 
men det kunde även störa deras koncentration och deras arbete. Det kan stämma 
överens med vad Haririan et al. (2017) skrev om att anhöriga kunde bli känslosamma, 
låta känslorna ta över situationen, problematisera sjukvårdsteamets arbete eller 
påverka de instanser som sätts in. Bashayreh et al. (2015) samt McClement et al. 
(2009) beskrev också svårigheterna kring anhöriga som la sig i HLR. Under hjärt-och 
lungräddning ska varje person i sjukvårdteamet vara bekväma och kunna den 
arbetsuppgiften de ska utföra. Det kan vara att dra upp läkemedel, utföra 
hjärtkompressioner eller att behärska andningsballongen som ska ventilera patienten 
(O’Donoghue et al., 2015). Det blir problematiskt när anhöriga ska lägga sig i det arbete 
sjukvårdspersonalen utför och stör den koncentration som behövs när rätt 
läkemedelsdos ska dras upp.  

Resultatet visade på att dessa problem är en verklighet och det är något 
sjukvårdspersonalen kan råka utför i en AN-HLR situation. Det har däremot visat sig 
att anhöriga som har närvarat under hjärt-och lungräddning, har en lägre förekomst 
av rädsla, ångest, posttraumatisk stress samt att det har hjälpt deras sorgeprocess 
genom att vara närvarande (Jakab, Day, Kraguljac, Brown & Mehta, 2019). Får de 
anhöriga den hjälp de behöver och arbetar vården familjefokuserat kan då 
samhällskostnaderna för vården minska (Östlund et al., 2016). Anhöriga ansåg också 
att de kunde finnas där som fysiskt, emotionellt och spirituellt stöd för patienten och 
att de kunde få ta del av värdefull information från sjukvårdspersonalen (Toronto & 
LaRocco, 2018). Som IPFCC (u.å) skrev angående vilket förhållningssätt 
sjuksköterskor bör ha för att kunna implementera familjefokuserad omvårdnad var att 
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respektera och hedra familjens önskningar. Genom att jämföra hur sjuksköterskornas 
attityder är gentemot AN-HLR kan det funderas kring om familjefokuserad 
omvårdnad verkligen är en verklighet som alla sjuksköterskor utgår ifrån. De skrev 
även om hur anhöriga bör stöttas och uppmuntras att delta i vården och dess 
beslutsfattanden på en nivå som de är bekväma med. Som Toronto och LaRocco (2018) 
beskrev, kan det tolkas som att anhöriga vill närvara och finnas där för sina nära och 
kära, då motsätter sjuksköterskornas attityder till att de inte vill att anhöriga ska ta del 
i beslutsfattanden, trots att de anhöriga vill och upplever sig bekväma med det.  

Sjuksköterskorna hade en negativ attityd när det kom till att implementera AN-HLR 
som standardpraxis, att anhöriga inte alltid skulle få närvara vid 
återupplivningsprocessen. Det kan även relateras till att de anser att det bör vara 
baserat på situation och person (Kontt & Kee, 2005; Gomes et al., 2019; Waldemar & 
Thylen, 2019) Jabre et al. (2013) beskriver att kunna erbjuda anhöriga att vara 
närvarande under HLR har visat sig ha en betydligt lägre förekomst av posttraumatisk 
stressrelaterade symtom än att anhörignärvaro ska vara en standardpraxis. Oavsett om 
anhöriga fått frågan att få närvara vid HLR, blev det mer gynnsamma resultat av de 
psykologiska testerna när anhöriga närvarade.  

Trots ERC´s (2015) riktlinjer för att låta anhöriga närvara visade det sig saknas 
utbildning. I Abdar et al. (2016) visade majoriteten av sjuksköterskorna att de saknade 
utbildning kring AN-HLR, och samtidigt visade majoriteten i Powers och Reeve (2018) 
att sjuksköterskorna önskade mer utbildning. Tio studier i resultatet nämner inte 
ämnet utbildning i sina artiklar, vilket skulle kunna diskuteras om det saknas 
utbildning när det kommer till anhörignärvaro över lag. Det skulle även kunna 
diskuteras om de negativa attityderna till AN-HLR från sjuksköterskor kan bero på 
bristande utbildning. Sjuksköterskor med tidigare utbildning i AN-HLR visade sig ha 
en mer positiv attityd till att ha anhöriga närvarande (p <0,05) (Feagan & Fisher, 2011). 
Likvärdigt visade Mian, Warchal, Whitney, Fitzmaurice och Tancredi (2007) i sin 
studie. Feagan och Fisher (2011) visade även på att tidigare utbildning hade en 
betydande faktor när det kom till om sjuksköterskorna hade positiva attityder till AN-
HLR. Hade sjuksköterskorna känt sig mer säkra vid en situation där anhöriga närvarar, 
hade det kunnat resultera i en mer positiv attityd till att tillåta anhöriga att närvara. 

Det har inte visat sig finnas någon skillnad i attityder när det kommer till vilka länder 
som har inkluderats i litteraturöversikten. Författarnas förutfattade mening om att 
länder från mellanöstern skulle ha mer negativa attityder gentemot anhörignärvaro 
har fått diskuteras och omvärderas utifrån litteraturöversiktens resultat. Det har 
däremot visat sig att utvecklingsländer såsom Iran och Jordanien anser sig ha 
kulturella skillnader till västvärlden, vilket kan påverka deras attityder (Bashayreh et 
al., 2015; Rafiei et al., 2018) men de anser att det behövs mer forskning kring hur 
omfattande religiösa och kulturella frågor påverkar attityderna (Bashayreh et al., 
2015). 

 

Slutsatser 
Det är svårt att komma fram till en tydlig slutsats relaterat till att studierna har valt att 
fokusera på olika frågeställningar. Däremot har slutsatsen dragits till att 
sjuksköterskorna har både positiva och negativa attityder till AN-HLR. De ser flera 
hinder till att inte tillåta anhöriga att närvara men samtidigt finns det de som trots allt 
fortfarande väljer att bjuda in. Oavsett land eller nation finns det de som kan se 
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fördelen med att låta anhöriga närvara och detsamma gäller för nackdelarna. 
Sjuksköterskor vill inte att AN-HLR ska vara standardpraxis. 

 

Kliniska implikationer 
Detta arbete kan uppmana till diskussion kring fortsatt forskning om AN-HLR och 
även se vikten med att erbjuda utbildning som innefattar anhörignärvaro hos 
sjuksköterskor. Utifrån den forskning som finns ska de kunna stötta anhöriga som 
närvarar vid återupplivningsprocessen och vilken information de behöver få ta del av 
innan, under och efter. Detta kan utöka sjuksköterskornas kunskap när de sätts i en 
AN-HLR-situation. Detta resultat ger en insikt om hur attityder kan påverka anhöriga 
och hur erfarenheter kan påverka attityderna till AN-HLR, trots tidigare forskning som 
har visat att anhöriga drar nytta av att få vara närvarande under hjärt-och 
lungräddning. 

 

Fortsatta studier 
Sjuksköterskans attityder till AN-HLR på sjukhus, är efter denna litteraturöversikt i 
behov av mer forskning. Mer kvalitativ forskning bör utföras för att få höra 
sjuksköterskornas egna ord kring deras attityder. Det behövs vidare forskning kring 
utbildning i anhörignärvaro vid återupplivningsprocesser samt protokoll för huruvida 
AN-HLR ska implementeras på arbetsplatser.   
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experience or 
attitudes AND 
family witnessed 
resuscitation or 
family presence 
during 
resuscitation AND 
quantitative 
Filter: Peer-
reviwed, English 
language, from 
year 2009- 

134 35 21 9 2 7 

MEDLINE  
19-11-11 

Nurse attitudes or 
nurse perceptions 
or nurse opinions 
or nurse views or 
nurse experience 
AND cardiac arrest 
or 
cardiopulmonary 

13 3 0 0 0  
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resuscitation or 
cpr or 
resuscitation AND 
family witnessed 
or family presence 
Filter: Peer-
reviwed, English 
language, from 
year 2009- 
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Bilaga 2 – Artikelmatris  
 

Nr Författare, År, 
Land 

Tidskrift, Titel  Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Abdar, M. E., 
Rafiei, H., Amiri, 
M., Tajadini, M., 
Tavan, A., 
Rayani, F., 
Ebrahimi, F., 
Farokhzadian, J. 
2016.  
Iran. 

British Journal 
of Cardiac 
Nursing. Iranian 
nurse attitudes 
towards the 
presence of 
family members 
during CPR.  

Att undersöka 
sjuksköterskans attityder 
gentemot anhörignärvaro 
vid hjärt- och 
lungräddning. 

Kvantitativ. 
Bekvämlighetsurval. 
303 sjuksköterskor 
deltog i studien.  
Material samlades in 
genom ett validerat 
frågeformulär (Lam et 
al., 2007), kring 
attityder angående 
AN-HLR som delades 
ut på tre 
universitetssjukhus i 
södra Iran. 
Materialet 
analyserades med 
hjälp av beskrivande 
statistik och all data 
analyserades med 
SPSS (v. 18.0)  

94,5% hade tidigare 
erfarenhet av AN-
HLR. 66,6% har 
upplevt 
ospecificerade 
problem vid AN-
HLR. 
73,6% stödjer inte 
AN-HLR. 
Det fanns ingen 
policy eller formellt 
protokoll kring AN-
HLR på något av 
sjukhusen.  
58,1% tycker sig 
sakna tillräckligt 
med utbildning för 
AN-HLR. 

12/14 

2 Axelsson AB, 
Fridlund B, 
Moons P, 
Mårtensson J, 
Reimer WS, 
Smith K, … 
Norekvål TM.  
2010.  

European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing. 
European 
cardiovascular 
nurses’ 
experiences of 
and attitudes 

Att undersöka hjärt-
sjuksköterskors upplevelser 
av- och attityder till 
närvaron av 
familjemedlemmar under 
återupplivning av vuxna 
patienter. 

Kvantitativ.  
Validerade 
frågeformulär 
(Fulbrook et al., 
2005). 
411 sjuksköterskor 
deltog i studien.  
Material samlades in 
genom ett 

43% hade tidigare 
upplevt AN-HLR. 
22,4% hade positiva 
upplevelser, 20,2% 
hade negativa 
upplevelser. SSK 
med kortare 
erfarenhet var mer 

12/14 
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Sverige, Norge, 
Scotland, 
Storbritannien, 
Belgien, 
Nederländerna. 

towards having 
family members 
present in the 
resuscitation 
room.  

frågeformulär som 
delades ut under fyra 
olika konferenser. 
Materialet 
analyserades med 
hjälp av Cronbach's 
alpha för att beräkna 
den interna 
förenligheten i varje 
frågeformulär. 

negativt inställda till 
AN-HLR. 
13% har bjudit in och 
22% har fått frågan. 
7% har protokoll för 
AN-HLR där de 
arbetar.  

3 Gomes, B. D., 
Dowd, O. P., & 
Sethares, K. A.  
2019.  
USA. 

American 
Journal of 
Critical Care. 
Attitudes of 
Community 
Hospital Critical 
Care Nurses 
Toward Family-
Witnessed 
Resuscitation.  

Att undersöka inställningen 
hos amerikanska 
kommunala 
intensivvårdssjuksköterskor 
och identifiera skillnader i 
inställningarna till de som 
har upplevt AN-HLR 
tidigare och de som inte har 
det 

Mixad studie. 
Beskrivande 
undersökning med 
möjlighet till 
kvalitativa öppna 
svar.  
40 IVA-
sjuksköterskor deltog 
i undersökningen.  
Materialet samlades 
in genom ett validerat 
frågeformulär 
(Fulbrook et al., 
2005) som delades ut 
på två lokala sjukhus. 
Materialet 
analyserades med 
SPSS version 22. 

92% har upplevt AN-
HLR. 82% tror att 
AN-HLR skulle 
resultera i att 
anhöriga lättare 
accepterar 
behandlingsbeslut. 
62% vill att AN-HLR 
ska vara rutinpraxis. 
70% tror inte att fler 
rättstvister skulle 
öka. 90% anser att 
AN-HLR låter 
anhöriga se att allt 
gjordes för 
patienten.   

13/14 

4 Günes UY, & 
Zaybak A.  
2009.  
Turkiet. 

Journal of 
Clinical Nursing 
(Wiley-
Blackwell). 

Bestämma upplevelser och 
attityder hos turkiska IVA-
sjuksköterskor angående 

Kvantitativ.  
Deskriptiv 
undersökning. 

22,2% har erfarenhet 
av AN-HLR. 33,3% 
av dessa hade minst 
en positiv 

11/14 
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A study of 
Turkish critical 
care nurses’ 
perspectives 
regarding family-
witnessed 
resuscitation.  

anhörignärvaro vid hjärt- 
och lungräddning. 

135 IVA-
sjuksköterskor deltog 
i studien. Materialet 
samlades in genom 
ett strukturerat 
validerat 
frågeformulär 
(Fulbrook et al., 
2005) som delades ut 
på två 
universitetssjukhus i 
Izmir. 
Materialet 
analyserades med ett 
statistiskt paket 
(SPSS SPSS, version 
11.0 for windows: 
SPSS Inc., Chicago, 
IL, USA). 
Deskriptiv statistik 
användes för att 
karakterisera urvalet 
och undersökningens 
olika punkter. 

upplevelse, 66,7% 
hade minst en 
negativ upplevelse.  
94,8% hade aldrig 
bjudit in anhöriga. 
Ingen uppgav att de 
hade något protokoll 
på sin arbetsplats. 

5 Gutysz-
Wojnicka, A., 
Ozga, D., Dyk, 
D., Mędrzycka-
Dąbrowska, W., 
Wojtaszek, M., & 
Albarran, J.  
2018.  

Intensive & 
Critical Care 
Nursing. 
Family presence 
during 
resuscitation – 
The experiences 

Att avgöra polska 
sjuksköterskors upplevelser 
och åsikter kring 
anhörignärvaro vid hjärt- 
och lungräddning.  

Mixad metod.  
240 sjuksköterskor 
deltog i studien.  
Material samlades in 
genom ett validerat 
frågeformulär 
(Fulbrook et al., 
2005) som gavs ut i 

54% av IVA-
sjuksköterskor och 
27% av 
sjuksköterskor på 
vårdavdelningar 
hade upplevt AN-
HLR. 10% av IVA-
SSK och 5% av de 

13/14 
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Polen. and views of 
Polish nurses.  

samband med den 
nationella 
konferensen 
PTPAiIO. Materialet 
analyserades med 
hjälp av ”Statistica 10 
Polish version”. 

från vårdavdelning 
hade positiva 
erfarenheter av AN-
HLR, 38% av IVA-
SSK och 18% av de 
från vårdavdelning 
hade negativa 
erfarenheter. 

6 Hayajneh, F. A. 
2013.  
Jordanien.  

Critical Care 
Nursing 
Quarterly. 
Jordanian 
Professional 
Nurses’ Attitudes 
and Experiences 
of Having Family 
Members Present 
During 
Cardiopulmonary 
Resuscitation of 
Adult Patients.  

Syftet med denna studie är 
att identifiera de jordanska 
sjuksköterskornas 
upplevelser och inställning 
kring AN-HLR för vuxna. 
 

Kvantitativ.  
Deskriptiv studie.  
138 sjuksköterskor 
deltog i studien. 
Materialet samlades 
in genom ett validerat 
frågeformulär 
(Fulbrook et al., 
2005).  
Materialet 
analyserades av 
Statistical Package for 
Social Sciences, 
version 16 (SPSS Inc, 
Chicago, Illinois).  
 

64% har närvarat vid 
AN-HLR, 61% har 
blivit tillfrågade av 
anhöriga, 2,2% har 
tillfrågat anhöriga. 
29,4% har haft en 
eller flera positiva 
upplevelser vid AN-
HLR. 89,7% tycker 
det är svårt att 
koncentrera sig när 
anhöriga finns 
närvarande. 42,6% 
anser att insatsen 
som teamet gör blir 
positivt påverkat när 
anhöriga finns 
närvarande. 91,9% 
har inget protokoll. 
 

11/14 

7 Kim, K., Kim, M. 
2016.  
Korea.  

Journal of 
Hospice & 
Palliative 
Nursing.  

Att undersöka avsikten att 
tillåta anhörigas närvaro 
vid hjärt-och lungräddning. 
Att undersöka 

Mixad metod. 
Deskriptiv design.  
177 sjuksköterskor 
deltog i studien.  

59,9% av 
sjuksköterskorna har 
erfarenhet av AN-
HLR. 26% har fått 

12/14 
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Intention of 
Korean Nurses to 
Allow Family 
Presence During 
Resuscitation.  

uppfattningar om anhörigas 
närvaro och nivån på 
självförtroendes relaterat 
till att hantera hjärt-och 
lungräddning i närvaro av 
familj.  
Att identifiera de faktorer 
som är förknippade med 
avsikten att koreanska 
sjuksköterskor ska tillåta 
anhörigas närvaro under 
hjärt-och lungräddning 
 

Materialet samlades 
in genom ett validerat 
frågeformulär 
(Twibell et al., 2008) 
som delades ut på 4 
universitetssjukhus 
och 2 allmänna 
sjukhus. Materialet 
analyserades med 
SPSS Win 22.0 (IBM 
Corporation, Armonk, 
New York).  

frågan av anhöriga.  
69,5% föredrog AN-
HLR om det hade 
varit deras egen 
familjemedlem. 
94,9% har inte 
upplevt det.   

8 Köberich S, 
Kaltwasser A, 
Rothaug O, & 
Albarran J.  
2010.  
Tyskland.  

Nursing in 
Critical Care.  
Family witnessed 
resuscitation – 
experience and 
attitudes of 
German 
intensive care 
nurses. 

Att undersöka tyska IVA-
sjuksköterskors 
erfarenheter och inställning 
till att ha anhöriga med på 
rummet vid hjärt-och 
lungräddning. 

Mixad metod. 
Beskrivande 
undersökning. 
394 IVA-
sjuksköterskor deltog 
i studien. Materialet 
samlades in genom 
ett validerat 
frågeformulär 
(Fulbrook et al., 
2005) som delades ut 
på 26th Reutlinger 
Fortbildungstage-
konferensen. 
Deltagarna fick även 
möjlighet att skriva 
ned sina tankar 
relevanta till studien.  

42,2% hade 
erfarenhet av AN-
HLR. 20% var 
positiva, 65,7% var 
negativa. 0,6% har 
bjudit in anhöriga 
och 12,2% har fått 
förfrågan. 6% har en 
policy eller ett 
protokoll på sin 
arbetsplats. 

12/14 
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Materialet 
analyserades med 
hjälp av beskrivande 
statistik med SPSS 
version 11.5.1. 

9 Powers, K., & 
Reeve, C. L.  
2018.  
USA. 

International 
Journal of 
Nursing Studies. 
Factors 
associated with 
nurses’ 
perceptions, self-
confidence, and 
invitations of 
family presence 
during 
resuscitation in 
the intensive care 
unit: A cross-
sectional survey.  

Att beskriva IVA-
sjuksköterskornas 
uppfattningar, 
självförtroende, och deras 
inbjudning till anhörigas 
närvaro under hjärt- och 
lungräddning och utvärdera 
skillnaden enligt   
Sjuksköterskefaktorer. 

Mixad metod.  
395 IVA-
sjuksköterskor från 
USA som deltog.  
Materialet samlades 
in genom an online-
undersökning med ett 
validerat 
frågeformulär 
(Twibell et al., 2008). 
Deskriptiv statistik 
användes för att 
analysera materialet, 
samt med hjälp av 
SPSS IBM version 23. 

93% hade erfarenhet 
av AN-HLR minst en 
gång under deras 
karriär. 33% hade 
aldrig bjudit in 
anhöriga och 61% 
hade fått förfrågan. 
Ca. 33% hade fått 
utbildning eller 
träning i AN-HLR. 
17% vet att det finns 
protokoll för AN-
HLR på sin 
arbetsplats.  

13/10 

10 Rafiei, H., 
Senmar, M., 
Mostafaie, M. R., 
Goli, Z., Avanaki, 
S. N., Abbasi, L., 
& Mafi, M. H.  
2018.  
Iran.  

British Journal 
of Nursing.  
Self-confidence 
and attitude of 
acute care nurses 
to the presence of 
family members 
during 
resuscitation.  

Att utvärdera förhållandet 
mellan attityder till AN-
HLR och 
akutsjuksköterskors 
självförtroende till att 
utföra hjärt-och 
lungräddning när anhöriga 
närvarar. 

Kvantitativ.   
En beskrivande 
analytisk studie.  
150 sjuksköterskor 
deltog i studien. 
Materialet samlades 
in via ett validerat 
frågeformulär 
(Twibell et al., 2008). 
Materialet 
analyserades med 
SPSS-16. 

Sjuksköterskorna 
hade en neutral 
attityd gentemot att 
ha AN-HLR.  
Signifikant negativ 
korrelation 
påvisades mellan 
sjuksköterskornas 
självförtroende och 
attityden mot AN-
HLR (p = 0,001) 

12/14 
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11 Sak, D. N., 
Andruszkiewicz, 
P., Sherwood, P. 
R., & Kvist, T.  
2015.  
Finland, Polen. 

Journal of 
Advanced 
Nursing (John 
Wiley & Sons, 
Inc.). 
Factors 
associated with 
experiences and 
attitudes of 
healthcare 
professionals 
towards family-
witnessed 
resuscitation: a 
cross-sectional 
study.  

Att undersöka faktorer som 
är förknippade med 
vårdpersonalens 
erfarenheter och 
inställningar till att ha 
anhöriga närvarande vid 
återupplivning på akut- och 
intensivvården. 

Mixad metod.   
269 sjuksköterskor 
och 120 läkare deltog 
i studien. Materialet 
samlades in genom 
ett strukturerat 
validerat 
frågeformulär 
(Fulbrook et al., 
2005). Materialet 
analyserades genom 
beskrivande statistik 
användes för att 
karaktärisera urvalet 
och IBM SPSS 
Statistics 19 software 
for Windows (IBM 
Corporation 2010) 
användes som 
analysprogram.  

35% har tidigare 
erfarenhet av AN-
HLR. 12% av dessa 
hade positiva 
upplevelser. och 23% 
hade negativa 
upplevelser. 3% hade 
bjudit anhöriga, 11% 
hade fått förfrågan. 
Över 92% saknar 
policy på sin 
arbetsplats.   

13/14 

12 Waldemar, A., & 
Thylen, I.  
2019.  
Sverige.  

International 
Emergency 
Nursing. 
Healthcare 
professionals’ 
experiences and 
attitudes towards 
family-witnessed 
resuscitation: A 
cross-sectional 
study.  

Undersöka sjuksköterskors 
och läkares upplevelse och 
inställning till AN-HLR på 
hjärtvårdsenheter. 

Mixad metod.  
124 sjuksköterskor 
och 65 läkare deltog i 
undersökningen. 
Materialet samlades 
in genom ett 
webbaserat validerat 
frågeformulär 
(Fulbrook et al., 
2005). I slutet av 
frågeformuläret fanns 
det utrymme för 

67,6% har erfarenhet 
at AN-HLR. 31,9% 
har erbjudit 
anhöriga att närvara, 
28,3% har fått 
förfrågan. 70,4% av 
SSK har positiva 
upplevelser. 22,5% 
tror sig ha protokoll 
på sin arbetsplats.  

13/14 
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deltagarna att skriva 
fri text. Materialet 
analyserades genom 
poängjämförelse med 
hjälp av SPSS version 
23.0. 
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Bilaga 3 – Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ 
metod 
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