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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Det finns indikationer på att familjemedlemmar önskar att vara närvarande 
då en patient genomgår återupplivningsförsök. Vårdpersonal har generellt en positiv 
inställning till familjemedlemmars närvaro vid återupplivningsförsök, men uttrycker en 
oro. Om vårdpersonal saknar kunskap om familjemedlemmars upplevelse av att närvara 
eller inte närvara vid återupplivningsförsök blir det svårt att skapa lämpliga rutiner för 
omhändertagandet av familjemedlemmar. Syfte: Att beskriva familjemedlemmars 
upplevelse av att närvara eller inte närvara vid återupplivningsförsök. Metod: En 
systematisk litteraturstudie. Resultat: Familjemedlemmar uttryckte ett behov av att bli 
informerade om patientens tillstånd då de inte tilläts närvara i återupplivningsrummet. 
Bristande information skapade oro och ökade familjemedlemmarnas önskan att närvara 
vid återupplivningsförsöket. Stödpersonen ansågs betydelsefull för de 
familjemedlemmar som närvarade i återupplivningsrummet. Känslan av att utgöra ett 
störningsmoment väcktes hos familjemedlemmar som inte närvarade i 
återupplivningsrummet. Slutsatser: Familjemedlemmar hade ett behov av att bli 
informerade för att öka känslan av begriplighet. Stödpersonen hade en viktig roll då 
denne ökade familjemedlemmars känsla av hanterbarhet. 
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1 Bakgrund 
 
1.1 Inledning 
 

Under ett återupplivningsförsök fokuserar vårdpersonal på att utföra medicinska 

åtgärder för att rädda patientens liv. I klinisk verksamhet finns rutiner för vårdande av 

patienter och omhändertagandet av patientens anhöriga. Vi föreställer oss att den 

allmänna rutinen på svenska sjukhus innebär att familjemedlemmar hänvisas till ett 

anhörigrum i väntan på besked om patientens tillstånd. Då det säkerligen finns 

familjemedlemmar som önskar att vara närvarande under återupplivningsförsök vill vi 

undersöka upplevelsen av att närvara eller inte närvara i återupplivningsrummet. 

 
1.2 Problemområdet  
 

Diskussionen om familjemedlemmars närvaro under återupplivningsförsök startade år 

1982 på Foot Hospital i Michigan, USA. Familjemedlemmar krävde vid två skilda 

tillfällen att få närvara i återupplivningsrummet, vilket inte var en del av allmän praxis. 

Delar av vårdpersonalen började därefter reflektera över de föreskrivna rutinerna 

gällande omhändertagande av familjemedlemmar under återupplivningsförsök. Det 

resulterade i att sjukhusets policy för omhändertagande av familjemedlemmar 

reviderades och nya rutiner implementerades och utvärderades. De nya rutinerna 

innebar att anhöriga fick möjlighet att närvara i återupplivningsrummet under 

förutsättningen att det fanns en, av sjukhuset, förutbestämd stödperson med utbildning 

på området. Denne hade till uppgift att omhänderta och stödja familjemedlemmarna 

(Hanson & Strawser, 1992).  

 

Inställningen till familjemedlemmars närvaro i återupplivningsrummet har studerats ur 

ett sjuksköterske- och läkarperspektiv. Överlag är vårdpersonalen positivt inställd till 

familjemedlemmars närvaro i återupplivningsrummet. Vårdpersonalen uttrycker dock 

en oro över patientsäkerheten, prestationsångest och familjemedlemmarnas 

känslomässiga reaktion. Sjuksköterskor var generellt mer positiva jämfört med läkare 

(Duran, Oman, Abel, Koziel & Szymanski, 2007). Ett signifikant samband fanns mellan 

en positiv inställning till familjemedlemmars närvaro i återupplivningsrummet och 

vårdpersonal som hade erfarenheter av detta (Leung & Chow, 2012).     
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Ur ett patientperspektiv finns indikationer på att patienter ser det som en rättighet att ha 

familjemedlemmar närvarande under återupplivning (Duran et al., 2007). En fördel, 

enligt patienten, är att familjemedlemmar kan värna om patientens intressen. Samtidigt 

uppstår problematik i de fall då familjemedlemmar är i svår chock, vilket kan påverka 

deras förmåga att tänka rationellt. Det kan resultera i att familjemedlemmars intressen 

föregår patientens (Mcmahon-Parkes, Moule, Benger & Albarran, 2009).  

 

Allmänhetens inställning till familjemedlemmars närvaro i återupplivningsrummet har 

studerats och resultaten är olika. I en studie är majoriteten av respondenterna positivt 

inställda till att vara närvarande vid återupplivningsförsök (Ersoy et al., 2009) och i en 

annan studie är familjemedlemmar negativt intställda till att vara närvarande i 

återupplivnignsrummet (Itzhaki, Bar- Tal & Barnoy, 2012).  

 

Den psykologiska effekten av att bevittna återupplivning är till viss del kartlagd. Det 

finns inga indikationer på att familjemedlemmars psykiska hälsa skulle försämras eller 

förbättras efter att fått närvara under återupplivningsförsök, jämfört med de 

familjemedlemmar som inte har närvarat under återupplivning (Compton et al., 2011).   

 

I USA har Emergency Nurses Association (ENA) utvecklat riktlinjer som 

organisationen rekomenderar att sjuksköterskor följer i samband med 

återupplivningsförsök. ENA anser att familjemedlemmar bör få möjlighet att närvara 

vid återupplivningsförsök och få stöd av vårdpersonal (Emergency Nurses Association, 

2010). Föresträdare för svenska HLR-rådet uttrycker att hälso- och sjukvården i Sverige 

bör reflektera över omhändertagandet av anhöriga vid återupplivningsförsök, trots att 

det idag finns rutiner. Med hänsyn till det ökade antalet genomförda studier på området 

bör gällande rutiner för omhändertagande av familjemedlemmar ses över för att 

eventuellt revideras. Det finns indikationer på att familjemedlemmar bör få möjlighet att 

närvara vid återupplivningsförsök i större utsträckning än idag (Hake, 2013).  
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1.3 Definitioner  

Begreppet återupplivning utgår i denna studie från följande definition ”Åtgärder för att 

häva ett tillstånd som annars (inom minuter) leder till döden, vilket kan innebära flera 

olika omedelbara insatser av typ hjärtmassage, andningshjälp, blodstillning och 

chockförebyggande åtgärder, som är de viktigaste åtgärderna vid medicinska 

förstahjälpen” (Lindskog, 2008, s. 673).  

 

Begreppet familj utgår i denna studie från följande definition”en familj är en grupp 

människor som binds samman av starka emotionella band, en känsla av samhörighet 

och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv” (Wright, Watson & Bell, 2002, s. 

72)   

 
1.4 Centrala begrepp 
 
1.4.1 Lidande 
 
Enligt Eriksson (2003) förekommer det tre former av lidande; Sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som patienten upplever i 

samband med sjukdom och behandling. Livslidande definieras som ett lidande 

människan upplever med allt vad det innebär att leva. Vårdlidande är det onödiga 

lidande som uppstår i vården. Alla tre former av lidande utgår vanligtvis från ett 

patientperspektiv. I definitionen på vårdlidande finns utrymme för överförbarhet till 

familjemedlemmar, då allt onödigt lidande inom vården kategoriseras vårdlidande.  

 

Vårdlidande uppstår när människan känner sig åsidåsatt och inte får ett värdigt 

bemötande av vårdpersonalen. En kränkning av människans värdighet utgör en av de 

mest förekommande formerna av vårdlidande. Att kränka människans värdighet innebär 

att människan fråntas rätten att vara människa. Fördömelse och straff kan också 

medföra ett vårdlidande. De patienter som inte håller sig inom ramarna för vad det 

innebär att vara idealpatient kan uppleva ett fördömande av vårdpersonal, trots rätten till 

autonomi. För patienten kan det leda till att denne straffas med ett oengagerat vårdande 

eller ett nonchalerande. Att utsätta patienten för tvång kan orsaka ett vårdlidande. 

Utebliven vård är den sista formen av vårdlidande och kan bero på vårdpersonalens 

oförmåga att identifiera och bedöma behovet av omvårdnad (Eriksson, 2003).  
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1.4.2 Delaktighet 
 
Sjukvården har under lång tid präglats av hierarkiska strukturer, med en stark betoning 

på de medicinska aspekterna. Läkaren har länge varit en självklar auktoritet och hälso- 

och sjukvården genomsyrades av paternalism. Även sjuksköterskan har haft ett 

auktoritärt förhållningsätt till sina patienter och agerat förmyndare (Kristoffersson & 

Nortvedt, 2005). Denna tradition har till stor del övergivits av hälso- och sjukvården och 

idag bör sjuksköterskan försöka sätta sig in i patientens livsvärld för att möjliggöra ökad 

patientdelaktighet (Dahlberg & Segesten, 2011).  

 

Socialstyrelsen har fastslagit att sjuksköterskan skall ha förmåga att bemöta både 

patienter och närstående på ett empatiskt sätt för att skapa delaktighet, som en 

förutsättning för adekvat vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Vid ett 

återupplivningsförsök har patienten ofta svårt att förmedla sin egen vilja. Delaktighet 

baserat på ett patientperspektiv blir i detta sammanhang svårt att tillämpa. Utan kunskap 

om patientens vilja blir det akutellt att öka familjemedlemmars delaktighet (Dahlberg & 

Segesten, 2011).  

Söderström, Benzein och Saveman (2003) beskriver att  sjuksköterskor inom 

intensivvård kan ha ett inviterande eller icke-inviterande förhållningssätt till patienters 

familjemedlemmar. Inventerande sjuksköterskor ser familjen som en viktig del och 

arbetar aktivt med involvera familjen i vården av patienten. Sjuksköterskorna ser sig 

själva som ett verktyg i relationen med familjen. Att bygga en förtroendefull relation till 

familjemedlemmar ansågs vara en av de mest betydelsefulla och krävande uppgifterna 

enligt sjuksköterskorna i studien. De flesta sjuksköterskor ansåg att ett mer systematiskt 

och strukturerat förhållningssätt borde utvecklas för att involvera familjer i vården.   

De icke-inviterande sjuksköterskorna i studien hade svårare att bygga en relation till 

familjemedlemmarna. Tidsbrist och ett behov av att distansera sig från patienten och 

familjen uttrycktes som orsaker till detta. Denna grupp av sjuksköterskor ansåg att den 

viktigaste delen av arbetet innefattade medicinska och tekniska uppgifter. Dessutom 

ansågs familjemedlemmar kunna utgöra ett störningsmoment under vårdarbetet. 

Sjuksköterkorna blev även illa berörda då familjemedlemmar ställde frågor om 

vårdarbetet. När detta inträffade markerade sjuksköterskorna att de hade ansvaret och 

kunskapen för att vårda patienten (Söderström et al., 2003).  
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1.5 Teoretisk referensram 
 
1.5.1 KASAM 

Då patienten drabbas av ett plötsligt hjärtstopp eller allvarligt trauma påverkas även 

patientens familjemedlemmar. Utan tidigare erfarenheter av liknande situationer kan 

omvärlden upplevas turbulent och obegriplig. Enligt Antonovsky (2005) påverkas 

graden av upplevd hälsa av människans känsla av sammanhang. När en patient 

genomgår återupplivningsförsök kan familjemedlemmarna vara närvarande i 

återupplivningsrummet eller vänta utanför. Med KASAM som teoretisk referensram vill 

författarna förstå hur familjemedlemmars känsla av sammanhang påverkas av att vara 

närvarande eller inte närvarande vid återupplivnignsförsök. 

Teorin om KASAM utgår från ett salutogenetiskt perspektiv, vilket innebär att fokus 

ligger på de faktorer som bidrar till en bättre hälsa. Människan vandrar mellan 

motpolerna hälsa och ohälsa. Känslan av att uppleva hälsa påverkas av människans 

känsla av sammanhang, KASAM. En hög grad av KASAM bidrar till att människan kan 

upprätthålla en högre grad av hälsa. Begreppet KASAM innefattar de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning människan förstår yttre och inre stimuli. Om 

information uppfattas ordnad, det vill säga; sammanhängande, strukturerad och tydlig 

eller kaotisk, det vill säga; oordnad, oväntad, slumpmässig och oförklarlig. En hög grad 

av begriplighet hjälper människan att uppfatta kommande stimuli och då de kommer 

plötsligt kan de förklaras och lösas (Antonovsky, 2005).  

Hanterbarhet innebär i vilken utsträckning människan upplever sig ha resurser att möta 

de stimuli som uppkommer. Resurserna kan finnas inom människan själv eller 

människor runt omkring. En hög grad av hanterbarhet hjälper människan att reda ut 

situationen och minskar känslan av att vara ett offer (Antonovsky, 2005).  

Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning människan upplever att livet har en 

känslomässig innebörd och att de problem och krav människan ställs inför är värda att 

lägga ned energi på. Att människan kan möta utmaningarna med engagemang och 

hängivelse, samt att utmaningarna välkomnas istället för att betraktas som bördor. En 

hög känsla av meningsfullhet bidrar till att människan inte drar sig för att möta 
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utmaningar och söka meningen i dem. Denna delomponent anses vara den viktigaste för 

att uppleva en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005).   

1.5.2 Familjefokuserad omvårdnad 

Då studiens syfte utgår från familjemedlemmars upplevelser hoppas författarna att 

familjefokuserad omvårdnad kan skapa förståelse hur omhändertagandet av 

familjemedlemmar bör se ut för att stärka famijemedlemmars grad av hälsa vid händelse 

av återupplivningsförsök. 

Familjefokuserad omvårdnad består av två olika omvårdnadsantaganden; 

familjecentrerad och familjerelaterad omvårdnad. Familjecentrerad omvårdnad grundas 

i det systemiska antagandet där helheten är större än summan av delarna. Varje 

familjemedlem utgör således en del i systemet och tillsammans bildar de en större 

helhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Då en familjemedlem drabbas av 

sjukdom berörs således de övriga familjemedlemmarna. Familjen bör därför betraktas 

som en enhet för omvårdnad och graden av delaktighet bör avgöras i samråd med 

familjen. Sjuksköterskan måste i sin relation med familjen inta ett icke-hierarkiskt 

förhållningssätt. Målet med familjecentrerad omvårdnad är att finna och framhäva både 

interna och externa resurser hos medlemmarna i familjen. 

Familjerelaterad omvårdnad innebär att patienten eller familjemedlemmen placeras i 

centrum och de andra familjemedlemmarna bildar en kontext. Målet med 

familjerelaterad omvårdnad är att upplysa familjemedlemmar om sjukdom och ohälsa 

och dess inverkan på de enskilda familjemedlemmarna. Sjuksköterskan bestämmer till 

stor del i vilken omfattning familjemedlemmar bör engageras i vården.   

Patientcentrerad omvårdnad har under 1900-talet genomsyrat den svenska hälso- och 

sjukvården. Patienten stod i centrum för omvårdnaden och sjuksköterskan avgjorde 

graden av familjens delaktighet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). I dagens hälso- 

och sjukvård har familjerelaterad omvårdnad en central roll i vårdarbetet (Benzein et al., 

2012). Svenska sjuksköterskor tycker i allmänhet att familjen är en viktig del av 

omvårdnaden. Det finns dock vissa variationer. Sjuksköterskor av manligt kön, mindre 

erfarenhet eller arbete inom akutsjukvård anser att familjen har något mindre betydelse 

jämfört med övriga sjuksköterskor (Benzein, Johansson, Årestedt & Saveman, 2008). 
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1.6 Problemformulering 

Det finns indikationer på att familjemedlemmar önskar att vara närvarande då en patient 

genomgår återupplivningsförsök. Familjemedlemmar tillåts att vara närvarande vid 

återuppplivningsförsök i vissa delar av världen, främst i USA. Vårdpersonal har 

generellt en positiv inställning till familjemedlemmars närvaro vid 

återupplivningsförsök, men uttrycker en oro. Familjefokuserad omvårdnad belyser 

betydelsen av att se hela familjen och Socialstyrelsen har slagit fast att svenska 

sjuksköterskor ska ha förmåga att skapa delaktighet med familjemedlemmar i vården. 

Om vårdpersonal saknar kunskap om familjemedlemmars upplevelse att närvara eller 

inte närvara i återupplivningsrumet blir det svårt att skapa lämpliga rutiner för 

omhändertagandet av familjemedlemmar. Genom att få inblick i familjemedlemmars 

upplevelser önskar författarna förstå hur familjemedlemmars känsla av sammanhang 

påverkas samt hur omhändertagandet av familjemedlemmar bör se ut.  

1.7 Syfte 

Att beskriva familjemedlemmars upplevelse av att närvara eller inte närvara vid 
återupplivningsförsök.  
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2 Metod 
 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Den syftar till att åstakomma en syntes 

av data från redan genomförda empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2013).   

 
2.1 Inklusionskriterier 

Patienter och familjemedlemmar ska vara minst 18 år. Studien ska vara gjord i en 

slutenvårdskontext. Patienterna ska ha genomgått återupplivningsförsök. Alla artiklar 

ska vara ”peer-reviewed” och innehålla ett etiskt resonemang. Samtliga artiklar ska 

dessutom vara skrivna på engelska och innehålla ett abstract. Ett tidsperspektiv på 20 år 

valdes (år 1993-2013).    

2.2 Exklusionskriterier 

Artiklar som berör patienter under palliativ vård.  

2.3 Sökningsförfarande 

Relevanta sökord identifierades utifrån valt syfte. Sökorden som identifierades var: 

återupplivning, hjärt- och lungräddning, familj, anhöriga, närvaro och upplevelser. 

Dessa sökord översattes sedan i svensk MeSH, Medical Subject Headings. Detta gjordes 

för att identifiera de engelska sökord som används för indexering i databaser. Följande 

engelska söktermer identifierades: resuscitation, cardiopulmonary resuscitation, family. 

De två svenska söktermerna närvaro och upplevelser kunde inte översättas genom 

svensk MeSH. Med de engelska söktermer som identifierats genomfördes en 

pilotsökning, för att få en uppfattning om antalet artiklar som berör det valda 

problemområdet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Pilotsökningen genomfördes 

enskilt av båda författarna i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. De tre 

databaserna anses lämpliga för att finna artiklar inom ämnet omvårdad (Forsberg & 

Wengström, 2013). Under pilotsökningen identifierades ytterligare sökord genom att 

studera ’major topics’ i de artiklar som verkade svara an på studiens syfte. Detta för att 

finna de sökord som relevanta artiklar är kategoriserade under. De nya söktermer som 

identifierades var: CPR, family presence, relatives, family experiences och family 

centered care och visitors to patients.  

Efter flertalet pilotsökningar genomfördes en systematisk litteratursökning. Författarna 

sökte enskilt och systematiskt utifrån samma databaser och söktermer (se bilaga 1). 
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Sökningarna genomfördes genom att kombinera funna söktermer med den booleska 

operatören ’AND’, för att sökningen skulle avgränsas utifrån de söktermer som 

användes (Willman et al., 2011). Utifrån den begränsade tid som fanns för studiens 

genomförande lästes enbart titlar som uppkom då söktermer kombinerats och resulterat i 

maximalt 300 sökträffar. De artiklar med titlar som svarade an eller möjligtvis skulle 

kunna svara an på studiens syfte lästes sammanfattningen, abstract. Därefter diskuterade 

författarna huruvida abstractet svarade an på studiens syfte.  

När den systematiska litteratursökningen färdigställts kontrollerades de artiklar som 

påträffats i PubMed via portalen Ulrish’s Periodicals Directory. Genom att skriva in 

artiklarnas ’ISSN-nummer’ bekräftades om de var ’peer-reviewed’, det vill säga 

granskad av sakkunnig (Willman et al., 2011). De artiklar som inte blivit ’peer-

reviewed’ exkluderades. Kontrollering genom ’Ulrishweb’ genomfördes inte på artiklar 

som påträffats i databaserna PsycINFO eller Cinahl, då de databaserna har en funktion 

där endast artiklar som blivit ’peer-reviewed’ inkluderas, vilket författarna nyttjade.  

En manuell sökning genomfördes genom att läsa referenslistorna i de artiklar som 

inkluderats i litteraturstudien. Det resulterade i att nio referenser söktes upp och abstract 

lästes igenom. Ingen av artiklarna visade sig svara an på uppsatsens syfte eller falla in 

under förutbestämda inklusionskriterier. Dessutom gjordes en manuell sökning utifrån 

forskare som återkommit i den systematiska litteratursökningen för att se om de kan ha 

gjort andra studier på problemomområdet (Forsberg & Wengström, 2013). En sökning 

på följande forskare gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed; Gurkan 

Esroy, Theresa Meyers, Cathie Guzzetta och Jane Leske. Denna sökning gav inga 

resultat utifrån studiens syfte och förutbestämda inklusionskriterier.    

Därefter söktes de artiklar som stämmde överrens med studiens syfte upp i fulltext eller 

beställdes via universitetsbiblioteket. När författarna samlat in artiklarna lästes de 

igenom. Vissa artiklar med ett syfte som utgick ifrån den psykologiska effekten eller 

inställningen till att närvara vid återupplivningsförsök inkluderas i litteraturstudien, då 

delar av resultatet berörde familjemedlemmars upplevelse. Efter att läst igenom 

artiklarna och tagit bort dubbletter kvalitetsgranskades slutligen tio artiklar (se bilaga 2).      
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2.4 Kvalitetsgranskning  

Fyra stycken granskningsmallar modifierades för att underlätta en rättvis bedömning av 

de olika artiklarna. En granskningsmall från Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering (SBU)  modifierades för att granska kvalitativa artiklar. Tre 

granskningsmallar från Forsberg och Wengström (2013) modiferades för kvantitativa 

artiklar av RCT-, kvasiexprimentell- och deskriptiv design (se bilaga 3). Varje fråga 

som besvarades med ja gavs ett poäng och de frågor som besvarades med nej tilldelades 

noll poäng. Därefter räknades poängen av varje enskild fråga ihop till en sammanlagd 

poäng för hela artikeln. Utifrån den poängen räknades procentsatsen ut för att 

möjliggöra en kategorisering artiklarna under låg, medel eller hög kvalitet. Artiklar med 

en procentsats under 50 % kategoriserades under låg kvalitet, artiklar mellan 50-75 % 

kategoriserades under medel kvalitet och artiklar över 75 % kategoriserades under hög 

kvalitet. Willman et al. (2011) anser att det kan vara fördelaktigt att kvalitetsbedömma 

artiklar utifrån en procentsats, då detta möjliggör en jämförelse mellan olika artiklars 

kvalitet.  

Artiklarna granskades enskilt och i de fall artiklarna bedömts olika diskuterades 

olikheterna för att komma fram till en gemensam bedömning av artikelns kvalitet. 

Forsberg och Wengström (2013) anser att artiklar med låg kvalitet sänker resultatets 

trovärdighet. Därav gick en artikel inte vidare till analysen. 

2.5 Analysförfarande 

Resultatet har analyserats med inspiration av Forsberg & Wengström (2013). 

Tillvägagångsättet präglas av att författarna stegvis och systematiskt klassificerar data 

för möjligöra identifiering av olika mönster och teman.  

Fem kvalitativa artiklar och fyra kvantitativa artiklar analyserades. Samtliga artiklar 

lästes igenom två gånger för att skapa förståelse för innehållet. Därefter gjordes den 

kvantitativa datan om till löpande text. Författarna identifierade enskilt utsagor ur 

artiklarnas resultat. Identifierade utsagor diskuterades för att gemensamt komma fram 

till de utsagor som svarade an på studiens syfte. Utsagorna gavs sedan passande koder. 

Därefter klipptes samtliga utsagor och koder ut för att få en övergripande blick av 

materialet. Utifrån de utsagor och koder som identifierats söktes mönster som bland 
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annat likheter, skillnader och motsatser (Forsberg & Wengström, 2013). De mönster 

som framkom möjliggjorde kategorisering i olika kategorier.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Utsaga Kod Kategori 

Nästan alla familjemedlemmar 

kände att deras närvaro bidrog 

till en ökad förståelse för 

utfallet av återupplivningen 

Närvaro bidrog till ökad 

förståelse 

Att förstå vad som 

händer 

Av alla saker traumateamet gör 

beskrev många 

familjemedlemmar uppslitandet 

och klippandet av patientens 

kläder 

Traumateamet klipper 

upp patientens kläder 

Vårdpersonalens 

agerande 

Familjemedlemmarna pratade 

om hur de kunde skydda, hjälpa 

och stötta patienten 

Skydda, hjälpa och stötta 

patienten. 

Att stödja patienten 

En familjemedlem var tacksam 

över möjligheten att få vara 

närvarande, då han fick vara 

nära sin son 

Tacksam över att vara 

nära.  

Att känna närhet 

 

2.6 Etiska överväganden 

De studier som inkluderats i den systematiska litteraturstudien ska ha blivit godkända av 

en etisk kommitté eller innehålla ett tydligt etiskt resonemang. Dessutom ska resultatet i 

de inkluderade artiklarna presenteras, oavsett om det stödjer eller inte stödjer 

författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån nämnda 

forskningsetiska resonemangen har uppsatsens samtliga utvalda artiklar inkluderats och 

därefter analyserats på likvärdigt sätt. Resultaten har sedan redovisats på ett 

sanningsenligt sätt. Förförståelsen har regelbundet diskuterats för att skapa 

förutsättningar till ett neutralt förhållningsätt.   
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3 Resultat 

Fyra kategorier framkom ur innehållsanalysen; Vårdpersonalens agerande, att förstå 

vad som händer, att stödja patienten och att känna närhet.   

3.1 Vårdpersonalens agerande 

I händelse av närvaro vid återupplivningsförsök upplevde familjemedlemmar att det var 

mycket vårdpersonal i anslutning till patienten och att det var vårdpersonalens uppgift 

att ’laga’ patienten (Leske, McAndrew & Brasel, 2013). Familjemedlemmar upplevde 

att vårdpersonalen övertog ansvaret och hade kontroll över situationen (Wagner, 2004). 

Med målvetenhet arbetade personalen för att hjälpa patienten, vilket 

familjemedlemmarna såg. Det gav uppfattningen att vårdpersonalen gjorde allt för 

patienten (Holzhauser, Finucane & De Vires, 2006; Leske et al., 2013). Denna 

uppfattning delades av de familjemedlemmar som inte varit närvarade i 

återupplivningsrummet. De uttryckte dock att vårdpersonalens agerande uppfattades 

ansträngt och att det saknades tid för bemötande. Upplevelsen av att vårdpersonalen var 

ansträngd var en generell uppfattning hos familjemedlemmar, oavsett om de varit 

närvarande eller inte (Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2006).  

Känslan av att utgöra ett störningsmoment (Hung & Pang, 2010; Weslien et al., 2006) 

och vara obehövlig infann sig hos familjemedlemmar som inte närvarade under 

återupplivningsförsöket (Weslien et al., 2006). I mötet med vårdpersonal uttrycktes en 

vilja om att närvara i återupplivningsrummet från familjemedlemmar som uteslutits 

(Wagner, 2004). Olämpligheten med att närvara under återupplivningsförsök upplevdes 

som ett hinder av familjemedlemmar som inte närvarade (Hung & Pang, 2010).  

Familjemedlemmar som närvarat vid återupplivningsförsök upplevde att de blev väl 

omhändertagna av vårdpersonalen (Holzhauser et al., 2006; Weslien et al., 2006). 

Stödpersonen på akutmottagningen ansågs vara viktig och familjemedlemmar tog det 

som en självklarhet att få närvara i återupplivningsrummet (Leske et al., 2013; Weslien 

et al., 2006). De flesta familjemedlemmar ansåg att de fick tillräckligt stöd från 

vårdpersonalen då de varit närvarande i återupplivningsrummet (Holzhauser et al., 

2006). 
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Bland familjemedlemmar som inte närvarat fanns en osäkerhet kring vårdpersonalens 

kompetens till att genomföra återupplivning (Hung & Pang, 2010; Weslien et al., 2006). 

En rädsla om att bevittna ineffektiv återupplivning uppstod (Weslien et al., 2006). Det 

fanns dock familjemedlemmar som inte var närvarande i återupplivningsrummet som 

kände ett stort förtroende för vårdpersonalen (Hung & Pang, 2010; Wagner, 2004; 

Weslien et al., 2006). 

3.2 Att förstå vad som händer 

Familjemedlemmar som inte närvarande i återupplivningsrummet utryckte ett behov av 

att bli informerade angående patientens tillstånd och händelseförloppet i 

återupplivningsrummet (Hung & Pang, 2010; Wagner, 2004). Bristen på information 

resulterade i en vaksamhet hos familjemedlemmarna (Wagner, 2004) och en stark vilja 

att närvara i återupplivningsrummet (Hung & Pang, 2010). De familjemedlemmar som 

upplevde sig adekvat informerade kände ett större lugn och mindre oro trots att de inte 

var närvarande i återupplivningsrummet (Hung & Pang, 2010; Meyers et al., 2004).  

Att närvara skapade en förståelse för patientens tillstånd och de interventioner som 

vidtogs under återupplivningsförsöket (Meyers et al., 2004; Pasquale, Pasquale, Baga, 

Eid & Leske, 2010), samt en ökad förståelse för utfallet (Holzhauser et al., 2006). 

Närvaron i återupplivningsrummet bidrog till att familjemedlemmarna kunde uppdatera 

övriga familjemedlemmar om patientens tillstånd. De familjemedlemmar med militär 

bakgrund upplevede återupplivningsförsöket mindre emotionellt påfrestande (Leske et 

al., 2013).  

3.3 Att stödja patienten 

Familjemedlemmar kände att de hade en roll att uppfylla i händelse av närvaro i 

återupplivningsrummet, som främst innefattade att stödja patienten emotionellt (Hung 

& Pang, 2010; Leske et al., 2013; Meyers et al., 2004). Närvaron i 

återupplivningsrummet skapade en möjlighet för familjemedlemmar att skydda, trösta, 

stötta och lugna patienten (Leske et al., 2013; Meyers et al., 2004; Pasquale et al., 

2010). Att genom närvaro kunna delge information och vara tillgänglig för personalen 

ansågs betydelsefullt (Leske et al., 2013; Weslien et al., 2006) då familjemedlemmen 

kunde företräda patientens intressen. Antagandet att familjemedlemmars närvaro i 

återupplivningsrummet var gynnsamt för patienten var genomgående hos både 
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familjemedlemmar som närvarat och inte närvarat (Holzhauser et al., 2006; Hung & 

Pang, 2010; Meyers et al., 2004).  

Enligt familjemedlemmarna innebar närvaron i återupplivningsrummet att 

vårdpersonalen påmindes om att patienten var mer än bara en biologisk kropp (Meyers 

et al., 2004). Uppfattningen att närvaro under återupplivningsförsök minskar patientens 

rädslor fanns hos de familjemedlemmar som inte närvarade i återupplivningsrummet. 

Det väcktes en pliktkänsla hos familjemedlemmarna att ge kärlek och stöd till patienten 

samt informera vårdpersonalen när patienten inte var talför. Samtidigt fanns en 

uppfattning hos familjemedlemmar som inte närvarade i återupplivningsrummet att gud 

var den enda som hade förmågan att skydda patienten (Hung & Pang, 2010).   

3.4 Att känna närhet 

Familjemedlemmar upplevde att det var betydelsefullt att få vara med patienten och var 

glada över att de närvarade i återupplivningsrummet (Duran et al., 2007; Holzhauser et 

al., 2006; Leske et al., 2013; Meyers et al., 2004). Möjligheten att se patienten 

uttrycktes särskilt betydelsefull (Van der Woning, 1999) och hjälpte familjemedlemmar 

att fokusera på patienten istället för kaoset i återupplivningsrummet (Leske et al., 2013). 

Närvaron bidrog till en känsla av närhet (Leske et al., 2013; Van der Woning, 1999). 

Upplevelsen var påtaglig för familjemedlemmar som var närvarande hos patienter som 

avlidit, då de kände av dödsögonblicket. Familjemedlemmarna beskrev detta som en 

andlig upplevelse (Meyers et al., 2004).  

Att inte få vara nära patienten under återupplivningsförsöket upplevdes påfrestande, 

eftersom familjemedlemmarna skulle gå miste om chansen att ta farväl ifall patienten 

avled (Hung & Pang, 2010).  Samtidigt uttryckte familjemedlemmar att de upplevde en 

känsla av obehag när de närvarade i återupplivningsrummet. Medvetslösa patienter 

ansågs inte kunna uppfatta familjemedlemmars närvaro i återupplivningsrummet och 

känslan av närhet uteblev, enligt vissa familjemedlemmar som närvarade i 

återupplivningsrummet (Van der Woning, 1999).   
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4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion  

För att finna relevanta artiklar valde författarna att söka i databaserna Cinahl, PsycINFO 

och PubMed. De tre databaserna var lämpliga att söka i för att finna artiklar inom 

omvårdnad, vilket stödjs av Forsberg och Wengström (2013). Lämpliga sökord 

identifierades genom svensk MeSH och artiklars ’major topics’. Provsökningar 

genomfördes för att få en generell uppfattning om antalet artiklar som berör 

problemområdet (Willman et al., 2011). Därefter formulerades ett syfte och enligt 

författarna, relevanta inklusions- och exklusionskriterier. För att få en homogen kontext 

med högre öveförbarhet valdes artiklar där både familjemedlem och patient var minst 18 

år och där återupplivningsförsöket ägde rum i sjukhusmiljö. Ett exklusionskriterie  

formulerades för att utesluta artiklar som berörde palliativ vård, då detta troligtvis skulle 

påverka resultatets överförbarhet då kontexten skulle bli mindre homogen. 

En systematisk litteraturstudie bör bestå av artiklar upp till fem år gamla (Forsberg 

&Wengström, 2013). En avgränsning på fem år ansågs inte tillämpningsbar då antalet 

artiklar som svarar an på studiens syfte inte var tillräckligt stort. Under pilotsökningen 

insåg författarna att det publicerades relativt mycket artiklar som berör upplevelsen av 

återupplivningsförsök ur ett familjemeperspektiv under 1990- talet, för att sedan minska 

i antal under början av 2000-talet. Därav valdes en tidsavgränsning på 20 år. De flesta 

artiklarna som publicerdes under 1990-talet valdes dock bort då de inte svarade an på 

studiens syfte eller föll inom inklusionskriterierna.  

Genom sökningsförfarandet arbetade författarna både enskilt och i par. Detta 

tillvägagångsätt valdes för att författarna skulle få möjlighet att skapa en egen 

uppfattning om de träffar som uppkom i databaserna. Träffarna diskuterades sedan 

kontinuerligt för att finna samtliga artiklar som eventuellt svarade på studiens syfte. Det 

kan beskrivas som en forskartriangulering, vilket tillämpades för att stärka 

trovärdigheten (Pollit & Beck, 2012). De flesta artiklarna hittades i databasen Cinahl 

och återkom sedan i PubMed och PsycINFO, vilket indikerar att samtliga relevanta 

artiklar påträffats. En manuell sökning gjordes utifrån valda artiklars referenslistor och 

återkommande forskarlag (Forsberg & Wengström, 2013). Detta gav inga nya artiklar 

vilket också stärker uppfattningen om att samtliga artiklar funnits. Willman et al. (2011) 
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styrker författarnas val av att använda den booleska operatören ’and’, då sökningen 

koncentrerades till de sökord författarna använde, vilket författarna anse ökar 

systematiken och  trovärdigheten i sökningsförfarandet.     

Att dela in artiklarna i olika kvalitet utifrån artikelns sammanlagda poäng underlättade 

kvalitetsbedömningen. Risken att en artikel övervärderas eller undervärderas kvarstår 

dock. Dessutom kan poängsystemet ifrågasättas, då vissa frågor i granskningsmallarna 

kan ha större betydelse än andra. En studies kvalitet kan i hög grad påverkas av en 

enskild fråga i granskningsmallen (Willman et al., 2011). Eftersom författarna inte valde 

att frångå poängsystemet eller öka vissa frågors värde finns det en risk att artiklarna inte 

fått en rättvis bedöming, vilket kan resultera i en lägre trovärdighet. 

Studiens syfte är att beskriva familjemedlemmars upplevelse av att närvara eller inte 

närvara under ett återupplivningsförsök. Utifrån det syftet inkluderades slutligen nio 

artiklar, fem kvalitativa och fyra kvantitativa. Att ha med både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar kan ses fördelaktigt, då problemområdet kan studeras ur ett bredare 

perspektiv (Axelsson, 2012). Författarna har varit konsekventa med att artiklarna ska 

beskriva familjemedlemmars upplevelse. Detta för att undvika artiklar som handlar om 

inställningen eller den psykoligska effekten gällande återupplivningsförsök. Denna 

avgränsning har inneburit att författarna endast plockat ut delar av vissa artiklar. 

Samtliga artiklar svarade an på studiens syfte men de kvalitativa artiklarna gav en mer 

uttömande beskrivning av upplevelsen.     

Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar att varje artikel bör läsas igenom ett 

flertal gånger för att skapa en övergripande förståelse av materialet. Under analysen 

valde författarna att läsa igenom varje artikel två gånger, med hänsyn till givna 

tidsramar. Om det är tillräckligt för att bekanta sig med materialet kan diskuteras. Efter 

genomläsningen plockade författarna enskilt ut utsagorna ur artiklarnas resultat. Sedan 

diskuterades utsagorna för att avgöra vilka som svarade på studiens syfte, för att öka 

trovärdigheten i analysen. Nyström (2003) påperkar att språkets nyanser och egentliga 

innebörder kan gå förlorade vid en översättning. Pollit och Beck (2012) beskriver 

begreppet bias som en faktor som kan leda till ett missvisande resultat. Författarnas 

modersmål är svenska och eftersom samtliga valda artiklar var skrivna på engelska finns 

en risk för feltolkningar. Eventuella feltolkningar skulle kunna påverka studiens resultat 

och kan därmed betraktas som bias, vilket kan påverka studiens trovärdighet.   
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Graden av överförbarhet är beroende av studiens kontext och hur välbeskriven den är. 

Detta för att en utomstående ska kunna bedöma överförbarehten till en liknande kontext 

(Lincoln & Guba, 1985). Denna studies kontext är beskriven i artikelmatrisen (se bliaga 

3). Författarna anser att studiens överförbarhet är något begränsad. Författarna valde att 

utgå från Lindeskogs (2008, s. 673) definition av begreppet återupplivning för att få 

tillräckligt med data. Kontexten i de olika studierna är därför relativt olika eftersom 

definitionen innefattar flera former av återupplivning. Willman et al. (2011) anser dock 

att sammanställningens trovärdighet stärks om studiernas resultat är någorlunda 

likvärdiga, oavsett kontextuella skillnader. Resultatet i denna studie borde därför ha en 

viss trovärdighet, trots att överförbarheten är begränsad.  

4.2 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att beskriva familjemedlemmars upplevelse av att närvara eller inte 

närvara vid återupplivningsförsök. I resultatet framkom att familjemedlemmar som inte 

var närvarande vid återupplivningsförsök upplevde ett stort behov av information för att 

skapa förståelse. Bristen på information ökade deras vilja att närvara. De 

familjemedlemmar som fått tillräcklig information upplevde mindre oro. Den i 

vårdpersonalen som var avsatt som stödperson upplevdes betydelsefull av 

familjemedlemmar. Dessutom framkom att familjemedlemmarna kände sig som ett 

störningsmoment och att det saknades tid för bemötande.   

Wright och Leahey (2009) bekräftar betydelsen av att få information och beskriver det 

som en av de viktigaste behoven för familjemedlemmar till sjuka patienter. Nyström 

(2003) skriver att relationen till vårdpersonalen påverkas negativt om 

familjemedlemmar måste söka informationen själv istället för att vårdpersonalen 

uppdaterar dem. Dahlberg och Segesten (2011) menar att otillräcklig information är en 

av de vanligaste orsakerna  till att  vårdlidande uppstår. Att inte förstå meningen med 

vården kan tära på självkänslan.  

Känslan av sammanhang påverkas av människans förmåga att uppleva begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). I denna litteraturstudies resultat 

kan det tolkas som att familjemedlemmarna upplevde sig oförmögna att förstå det yttre 

stimuli de ställdes inför, vilket påverkade deras känsla av begriplighet. Detta kan ha 

bidragit till familjemedlemmarnas önskan att närvara vid återupplivningsförsöket. De 

familjemedlemmar som upplevde att det fått tillräcklig infomation kände mindre oro, 
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vilket kan betraktas som att de upplever en känsla av begriplighet. Det hjälper 

familjemedlemmarna att hantera situationen och förstå meningen med att vänta på 

besked om patientens tillstånd utanför återupplivningsrummet. Langius-Eklöf (2009) 

stödjer det resonemanget och skriver att tydlig och upprepad information kan bidra till 

ökad känsla av begriplighet. Det leder till att familjemedlemmarnas känsla av 

sammanhang stärks, vilket hjälper dem att bibehålla hälsa.  

Wright och Leahey (2009) beskriver vikten av att stötta familjemedlemmar till patienter 

vars hälsotillstånd är livshotande. Att uppmuntra anses vara av stor vikt i 

stödjandeprocessen av familjemedlemmar. Benzein et al. (2009) uppmärksammar det 

familjecentrerade omvårdnadsperspektivet, där familjen betraktas som ett system och 

alla delar i systemet påverkar varandra. Vårdpersonalen kan därför inte förbise 

familjemedlemmarnas omvårdnadsbehov. Hanson och Strawser (1992) belyser 

stödpersonen som en viktig del i omvårdnaden av familjemedlemmar till patienter som 

genomgår återupplivningsförsök. Det vilar sammtidigt ett stort anvar på 

vårdorgniastionen, att värna om stödpersonens hälsa. Därav måste vårdpersonalen 

utbildas för att kunna stödja familjemedlemmar men även sig själva.  

Begreppet hanterbarhet beskrivs som människans upplevelse av att ha de resurser som 

krävs för att hantera ett stimuli. Resurserna kan finnas hos människan själv eller de 

människor runt omkring (Antonovsky, 2005). Känslan av hanterbarhet stärks om 

vårdpersonalen förmedlar trygghet och stöttar familjemedlemmarna (Langius-Eklöf, 

2009). Familjemedlemmarna kan ha uppevt att de hade en hög grad av hanterbarhet tack 

vare den resurs som stödpersonen utgjorde. Det stärker känslan av sammanhang vilket 

leder till en ökad förmåga att bibehålla hälsa i denna situation.   

Det finns en risk att familjemedlemmar uppfattar sig som ett störningsmoment om 

vårdpersonalen har ett oreflekterat agerande och inte uppmärksammar 

familjemedlemmarnas lidande. Att bli nonchalerad eller åsidosatt av vårdpersonalen kan 

leda till att ett vårdlidande uppstår (Eriksson, 2005; Nyström, 2003). Det är ett lidande 

som måste bekämpas (Eriksson, 2005). Med enkla metoder kan vårdpersonalen bekräfta 

familjemedlemmar så de känner sig delaktiga i vården. En handskakning, en menande 

blick eller några få ord kan göra att familjemedlemmarna känner sig uppmärksammade 

och ett vårdlidande undviks. Dessa små gester är inte tidskrävande men kan ha en stor 

inverkan på familjemedlemmars upplevelse av vården. På samma vis kan ett bemötande 
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där vårdpersonalen inte uppmärksammar familjemedlemmar göra ett de känner sig illa 

till mods (Wright & Leahey, 2009).  

 

Vårdpersonal kan känna ett behov av att distansera sig från patienter och 

familjemedlemmar. En anledning till att vårdpersonalen distanserar sig är de inte vill bli 

iakttagna och ifrågasatta (Söderström et al., 2003). Det finns en oro hos vårdpersonal 

för att familjemedlemmar inte ska vara tillräckligt starka för att hantera sina känslor ifall 

de närvarar vid återupplivningsförsök  (Duran et al., 2007; Hanson & Strawser 1992). 

För att undvika distansering måste vårdpersonalen våga vara autentiska i sin relation 

med familjen. Då krävs det att vårdpersonalen reflekterar över vad de kan tillföra i 

mötet med familjen (Benzein et al., 2012). I de fall då vårdpersonalen distanserar sig 

kan hanterbarheten hos familjemedlemmarna påverkas. De kan eventuellt känna sig 

utestängda och uppleva att de inte har de resurser som de är i behov av. Världen kan då 

te sig mer kaotisk och obegriplig för familjemedlemmarna än vad den egentligen 

behöver vara och en hög grad av KASAM uteblir hos familjemedlemmarna (Langius- 

Eklöf, 2009).  

 
4.3 Fortsatt forskning 

Under den systematiska litteratursökningen framkom att problemområdet är relativt bra 

utforskat när det gäller hälso- och sjukvårdspersonals inställning och upplevelse av 

familjemedlemmars närvaro i återupplivningsrummet. Få studier beskriver 

familjemedlemmars upplevelse av att närvara i återupplivningsrummet. Dessutom finns 

få studier som utvärderar den psykologiska effekten av att närvara i 

återupplivningsrummet. Vidare forskning om dessa områden hade varit önskvärt för att 

skapa ökad kunskap om problemområdet hos vårdpersonal, vilket i sin tur hade kunnat 

förbättra omvårdnaden av familjemedlemmar.  

 

 

 

 

19 



  
 

5 Slutsats 

Familjemedlemmar som inte närvarar vid återupplivningsförsök har ett stort behov av 

att bli informerade om patientens tillstånd. Bristen på information leder til oro och en 

önskan om att få beträda återupplivningsrummet. Stödpersonen har i detta sammanhang 

en betydelsefull roll. Genom sitt agerande skulle stödpersonen kunna bidra  till att 

familjemedlemmarna uppnår en högre grad av hanterbarhet. Det kan påverka känslan av 

sammanhang och skulle eventuellt stärka förmågan att bibehålla hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

20 



  
 

Referenser 
 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur. 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.  

 

Barrat, F., & Wallis, D. (1998). Relatives in the resuscitation room: their point of view. 

Journal Of Accident & Emergency Medicine, 15 (2), 109-111. 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2009). Familj och sociala relationer. F. 

Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt 

(s.67-89). Lund: Studentlitteratur. 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2012). Teoretiska utgångspunkter för 

familjefokuserad omvårdnad. E. Benzein, M. Hagberg & I-B. Saveman (Red.), Att möta 

familjer inom vård och omsorg (s. 29-46). Lund: Studentlitteratur.  

Benzein, E., Johansson, P., Årestedt, K., & Saveman, B. (2008). Nurses’ attitudes about 

the importance of families in nursing care: a survey of Swedish nurses. Journal Of 

Family Nursing, 14 (2), 162-180. 

Compton, S., Levy, P., Griffin, M., Waselewsky, D., Mango, L., & Zalenski, R. (2011). 

Family-Witnessed Resuscitation: Bereavement Outcomes in an Urban Environment. 

Journal Of Palliative Medicine, 14 (6), 715-721. doi:10.1089/jpm.2010.0463. 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2011). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Duran, C., Oman, K., Abel, J., Koziel, V., & Szymanski, D. (2007). Attitudes toward 

and beliefs about family presence: a survey of healthcare providers, patients' families, 

and patients. American Journal Of Critical Care, 16 (3), 270-282.  

 

 

21 
 



  
 

Emergency Nurses Association (2010). Family presence during invasive procedures 

and resuscitation in the emergency department. Hämtad 10 januari, 2014, från 

Emergency Nurses Association, 

http://www.ena.org/SiteCollectionDocuments/Position%20Statements/FamilyPresence.

pdf  

 

Eriksson, K. (2003). Den lidande människan. Stockholm: Liber.  

Ersoy, G., Yanturali, S., Suner, S., Karakus, N., Aksay, E., & Atilla, R. (2009). Turkish 

patient relatives’ attitudes towards family-witnessed resuscitation and affecting 

sociodemgraphic factors. European Journal of Emergency Medicine, 16 (4), 188-93. 

doi: 10.1097/MEJ.0b013e328311a8dc.  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. uppl.) Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Hake, C-M. (2013). Bra att bevittna hjärt- och lungräddning av anhörig. Hämtad 9 

januari, 2014, från dagens medicin, http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/hjarta-

karl/bra-att-bevittna-anhorigs-hjart-lungraddning/  

Hansson, C., & Strawser, D. (1992). Family presence during cardiopulmonary 

resuscitation: Foot Hospital emergency department’s nine-year perspective. Journal of 

Emergency Nursing, 18 (2), 104-106. 

Holzhauser, K., Finucane, J., & De Vires, S. (2006). Family presence during 

resuscitation: a randomized controlled trial of the impact of family presence. 

Australasian Emergency Nursing Journal, 8 (4), 139- 147.  

 

Hung, M., & Pang, S. (2011). Family presence when patients are receiving resuscitation 

in an accident and emergency department. Journal Of Advanced Nursing, 67 (1), 56-67. 

doi: 10. 1111/j. 1365-2648.2010.05441.x.  

 

Itzhaki, M., Bar-Tal, Y., & Barnoy, S. (2012). Reactions of staff members and lay 

people to family presence during resuscitation: the effect of visible bleeding, 

22 



  
 

resuscitation outcome and gender. Journal of Advanced Nursing, 68 (9), 1967-1977. 

doi: 10.1111/j. 1365-2648. 2011. 05883. x.  

 

Kristoffersen, N.J., & Nortvedt, P. (2005). Relationen mellan sjuksköterska och patient. 

N.J. Kristoffersen, F. Nortvedt. & E. Skaug (Red.), Grundläggande omvårdnad (s. 137-

184). Stockholm: Liber. 

 

Langius- Eklöf, A. (2009). Känsla av sammanhang. A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), 

Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa (s.95-114). Lund: Studentlitteratur. 

 

Leung, N., & Chow, S. (2012). Attitudes of healthcare staff and patients’ family 

members towards family presence during resuscitation in adult critical care units. 

Journal Of Clinical Nursing, 21 (13/14), 2083-2093. doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.04013.x. 

 

Leske, J., McAndrew, N. S., & Brasel, K. J. (2013). Experiences of families when 

present during resuscitation in the emergency department after trauma. Journal Of 

Trauma Nursing, 20 (2), 77-85. doi: 10. 1097/JTN.0b013e31829600a8.  

 

Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiery. London: Sage publication 

Inc. 

Lindskog, B.I. (2008). Medicinsk terminologi. (5 uppl.) (s. 673). Stockholm: Norstedts 

Akademiska. 

Meyers, T., Eichhorn, D., Guzzetta, C., Clark, A., Klein, J., & Taliaferro, E. (2004). 

Family presence during invasive procedures and resuscitation: the experiences of family 

members, nurses, and physicians…reprinted with permission from the American 

Journal of Nursing, 2000; 100 (2):32-42. Topics in the Emergency Medicine, 26 (1), 61-

73.  

Mcmahon-Parkes, K., Moule, P., Benger, J., & Albarran, J. (2009). The views and 

preferences of resuscitated and non-resuscitated patients towards family-witnessed 

resuscitation: a qualitative study. International Journal Of Nursing Studies, 46 (2), 220-

229.  

23 



  
 

Nyström, M. (2003). Möten på en akutmottagning. Lund: Studentlitteratur 

Pasquale, M., Pasquale, M., Baga, L., Eid, S., & Leske, J. (2010). Family presence 

dursing trauma resuscitation: ready for primetime?. Journal Of Advanced Nursing, 67 

(1), 56-67. doi: 10.1097/TA. 0b013e3181e84222.  

 

Pollit, D.F., & Beck, C.T. (2012) Nursing reasearch: generating and assessing evidence 

for nursing practice. Philadelphia: Lippincott.   

Rosén, M. (2013). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. 

Hämtad 29 oktober, 2013, från Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad: 

3 December, 2013, 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf  

 
Söderström, I-M., Benzein, E., & Saveman, B. (2003). Nurses’ experiences of 

interactions with family members in intensive care units. Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences, 17 (2), 185-192. 

 

Van der Woning, M. (1999). Relatives in the resuscitation area: a phenomenological 

study. Nursing In Critical care, 4 (4), 186-192. 

 

Wagner, J. M. (2004). Lived experiences of critically ill patients’ family members 

during cardiopulmonary resuscitation. American Journal Of Critical Care, 13 (5), 416-

420. 

Weslien, M., Nilstun, T., Lundqvist, A., & Fridlund, B. (2006). Narratives about 

resuscitation- family members differ about presence. European Journal Of 

Cardiovascular Nursing, 5 (1), 68-74. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

24 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf


  
 

Wright, L. M., & Leahey, M. (2009). Nurses and families: a guide to family assessment 

and intervention. Philadelphia: F. A. Davis. 

Wright, L.M., Watson, W.L., & Bell, J.M. (2002). Familjefokuserad omvårdnad: 

föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom (s.72). Lund: Studentlitteratur. 

25 



  
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Sökmatriser 

Sökning i Cinahl, Parenteser anger redan valda/lästa artiklar i denna databas. Sökningarna genomfördes 2013.10.16- 2013.10.18 

*= Sökord från Svensk Mesh 

Nummer Sökord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

1 Resuscitation* 2125 0 0 0 0 0 

2 

Cardio 
pulmonary 
resusciation* 817 0 0 0 0 0 

3 CPR 359 0 0 0 0 0 
4 Family* 28941 0 0 0 0 0 
5 Family presence 208 0 0 0 0 0 
6 Relatives 2507 0 0 0 0 0 

7 
Family 
experiences 515 0 0 0 0 0 

8 
Family centered 
care 502 0 0 0 0 0 

9 
Visitors to 
patients* 210 0 0 0 0 0 

I 
 



  
 

Sökkombi- 
nation Träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar Kvalitetsgranskade 

Valda 
artiklar 

1 AND 4 275 275 43 18 9 9 
1 AND 5 58 58 18(11) 0(11) 0(6) 0(6) 
1 AND 6 36 36 5(4) 0(4) 0(3) 0(3) 
1 AND 7 14 14 3(2) 0(2) 0(2) 0(2) 
1 AND 8 10 10 3 0 0 0 
1 AND 9 17 17 12(10) 0(10) 0(5) 0(5) 

       
       2 AND 4 131 131 19 (8) 10 (8) 0(2) 0(2) 
2 AND 5 33 33 0 (5) 0(5) 0(3) 0(3) 
2 AND 6 18 18 0 (1) 0 (1) 0 0 
2 AND 7 8 8 0 0 0 0 
2 AND 8 4 4 0 0 0 0 
2 AND 9 12 12 0(6) 0(6) 0(2) 0(2) 

       
       3 AND 4 53 53 1 (4) 0(4)  0(2) 0(2) 
3 AND 5 14 14 0(4) 0(3) 0(2) 0(2) 
3 AND 6 5 5 0 0 0 0 
3 AND 7 3 3 0 0 0 0 
3 AND 8 0 0 0 0 0 0 
3 AND 9 5 5 0(3) 0(3) 0(1) 0(1) 

   
 
 

II 



  
 

 

Sökning i PsycINFO. Sökningarna genomfördes 16/10- 2013 - 18/10- 2013. Parenteser anger redan valda/lästa artiklar i aktuell databas.   

*= Sökord från Svensk Mesh 

 

Nummer  Sökord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

1 Resuscitation* 429 0 0 0 0 0 

2 
Cardio pulmonary 
resusciation* 183 0 0 0 0 0 

3 CPR 271 0 0 0 0 0 
4 Family* 91653 0 0 0 0 0 
5 Family presence 418 0 0 0 0 0 
6 Relatives 43272 0 0 0 0 0 
7 Family experiences 2913 0 0 0 0 0 

8 
Family centered 
care 183 0 0 0 0 0 

9 
Visitors to 
patients* 91 0 0 0 0 0 

III 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökkombination Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

1 AND 4 210 210 19 11 3 3 
1 AND 5 22 22 1 (3) 0(3) 0(2) 0 
1 AND 6 34 34 2(1) 0(1) 0(1) 0 
1 AND 7 16 16 0(4) 0(4) 0(2) 0 
1 AND 8 5 5 0 0 0 0 
1 AND 9 0 0 0 0 0 0 

       2 AND 4 57 57 5(3) 0(3) 0(1) 0(1) 
2 AND 5 8 8 0 0 0 0 
2 AND 6 15 15 0 0 0 0 
2 AND 7 7 7 0(2) 0(2) 0(1) 0(1) 
2 AND 8 1 1 0 0 0 0 
2 AND 9 0 0 0 0 0 0 

       3 AND 4 61 61 6(4) 0(4) 0(2) 0(2) 
3 AND 5 15 15 0(1) 0(1) 0(1) 0(1) 
3 AND 6 12 12 0(1) 0(1) 0(1) 0(1) 
3 AND 7 12 12 0(3) 0(3) 0(2) 0(2) 
3 AND 8 2 2 0 0 0 0 
3 AND 9 1 1 0 0 0 0 

IV 



  
 

Sökning i PubMed. Sökningarna genomfördes 16/10- 2013 - 18/10- 2013. Parenteser anger redan lästa/valda artiklar i aktuell databas. I samtliga 

sökningar valdes ’restrict to major mesh topic’, varav sökordet ’Family centered care’ ersattes med ’Family Nursing’.  

*= Sökord från Svensk Mesh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Sökord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

1 Resuscitation* 15648 0 0 0 0 0 

2 
Cardio pulmonary 
resusciation* 4436 0 0 0 0 0 

3 CPR 0 0 0 0 0 0 
4 Family* 57340 0 0 0 0 0 
5 Family presence 0 0 0 0 0 0 
6 Relatives 0 0 0 0 0 0 

7 
Family 
experiences 0 0 0 0 0 0 

8 

Family centered 
care/Family 
nursing 360 0 0 0 0 0 

9 
Visitors to 
patients* 407 0 0 0 0 0 

V 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökkombination Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

1 AND 4 233 233 39 22 4 4 
1 AND 5 0 0 0 0 0 0 
1 AND 6 0 0 0 0 0 0 
1 AND 7 0 0 0 0 0 0 
1 AND 8 6 6 2 0 0 0 
1 AND 9 73 73  27 (10)  20(10) 0(1) 0 

       2 AND 4 101 101   24(8) 18(8) 1(1) 1(1) 
2 AND 5 0 0 0 0 0 0 
2 AND 6 0 0 0 0 0 0 
2 AND 7 0 0 0 0 0 0 
2 AND 8 3 3 1 0 0 0 
2 AND 9 38 38 14(10) 11(10) 0(1) 0(1) 

       3 AND 4 0 0 0 0 0 0 
3 AND 5 0 0 0 0 0 0 
3 AND 6 0 0 0 0 0 0 
3 AND 7 0 0 0 0 0 0 
3 AND 8 0 0 0 0 0 0 
3 AND 9 0 0 0 0 0 0 

VI 



  
 

Bilaga 2. Artikelmatris 
 
Författare, Titel, år, land:  
 

Tidsskrift: 
 

Syfte: 
 

Metod: 
 

Resultat: 
 

Kvalitet:  
 

Marita Weslien, Tore Nilstun, Anita 
Lundqvist och Bengt Fridlund. 
Narratives about resuscitation – 
Family members differ about 
presence. 2006. Sverige. 
 

European Journal 
of Cardiovascular 
Nursing. 
 

Belysa familjemedlemmars 
erfarenheter och tankar om att vara 
närvarande i återupplivningsrummet 
då en anhörig genomgår 
återupplivningsförsök.  
 

Kvalitativ manifest och latent 
innehållsanalys. Intervjuer 
genomfördes.  
n=17.   
 
38-77 år. Kön: 3 stycken män 
och 14 stycken kvinnor. 
 
Familjemedlemmar till patienter 
som överlevt, 3 stycken och 
avlidit, 14 stycken. Två 
informanter närvarade.  

Ett huvudtema framkom som: rädsla över 
att störa återupplivningsförsöket, patientens 
liv var det viktigaste i sammanhanget. 
 

13/15 
 
Hög 

Maria S.Y. Hung och Samantha 
M.C. Pang.  
 
Family presence preference when 
patients are receiving resuscitation 
in an accident and emergency 
department.2011. Kina.    
 
 

Journal of 
Advanced 
Nursing. 
 

Belysa erfarenheter hos 
familjemedlemmar till patienter som 
överlevt återupplivningsförsök på en 
akutmottagning, samt deras 
inställning till att vara närvarande 
vid återupplivning. 
 

Kvalitativ Hermeneutisk 
fenomenologisk design. 
Intervjuer genomfördes. 
n=18. 
 
20-89 år. Kön: 9 stycken män 
och 9 stycken kvinnor. 
 
Familjemedlemmar till patienter 
som överlevt. Ingen informant 
närvarade. 

Majoriteten hade en föredragit att vara 
närvarande om möjlighet gavs. Tre teman 
framkom: känslomässig samhörighet, vara 
informerad om patientens aktuella 
hälsotillstånd och delge viktig information 
till vårdpersonal, rädsla för att agera 
olämpligt. 
 

13/15 
 
Hög 

Jennifer M. Wagner. Lived 
experience of critically ill patient’s 
family members during 
cardiopulmonary resuscitation. 
2004. USA. 
 

American Journal 
of Cricical Care. 
 

Beskriva upplevelser, tankar och 
föreställningar hos 
familjemedlemmar till kritiskt sjuka 
patienter under 
återupplivningsförsök.    
 

Kvalitativ Hermeneutisk 
fenomenologisk design. 
Intervjuer genomfördes. 
n=6. 
 
>18 år. Kön: Framgår inte.   
 
Familjemedlemmar till patienter 
som överlevt. Ingen informant 
närvarade. 

Ett huvudtema framkom som: ska vi stanna 
eller inte? Dessutom framkom två 
subteman: vad händer? och gör ditt arbete.  
 

8/15      
 
Medel 

Mae Ann Pasquale, Michael D. 
Pasquale, Leslie Baga, Sherrine Eid 

The Journal of 
Trauma – Injury, 

Att utvärdera hur familjemedlemmar 
påverkas psykiskt av att närvara eller 

Kvantitativ prospectiv 
jämförelsestudie.  

De familjemedlemmar som närvarade satte, 
relativt sätt, bättre poäng på de tre 

9/14 
 

VII 



  
 

och Jane Leske. Family presence 
during trauma resuscitation: Ready 
for primetime?. 2010. USA.  
 

Infection and 
Critical care.   
 

inte närvara vid trauma-
återupplivning.  
 

n=50.  
 
18-84 år. Kön: 28 kvinnor och 
22 män.  
 
Familjemedlemmar till patienter 
som överlevt. En grupp 
närvarade vid trauma-
återupplivningen och en väntade 
i anhörigrummet.  
 

instrument som användes för att utvärdera 
ångest, tillfredställelse och familjens 
välmående.  

Medel 

Christine R. Duran, Kathleen S. 
Oman, Jenni Jordan Abel, Virginia 
M. Koziel och Deborah Szymanski. 
Attitudes toward and beliefs about 
family presence: A survey of 
healthcare providers, Patients’ 
Families, and Patients. 2007. USA. 
 

The American 
Journal of Critical 
Care. 
 

Att beskriva och jämföra 
inställningen till familjemedlemmars 
närvaro hos läkare, sjuksköterskor, 
anhöriga och patienter.   
 

Kvantitativ deskriptiv metod. En 
enkät besvarades. 
n=72. 
 
Åldersvariationen framgår inte, 
medelåldern var 44 år. Kön: 26 
stycken män och 41 kvinnor.  
 
Om patienten till 
familjmedlemmarna överlevde 
framgår inte. Några 
familjemedlemmar närvarade, 
andra inte. 
 
  

Familjemedlemmarna ansåg att deras 
närvaro skulle skapa en ökad förståelse för 
patientens tillstånd.   
 

8/13 
 
Medel 

Theresa A. Meyers, Dezra J. 
Eichhorn, Cathie E. Guzzetta, 
Angela P. Clark och Ellen Taliaferro. 
Family presence during invasive 
procedures and resuscitation: the 
experience of family members, 
nurses and physicians. 2004. USA. 
 

Topics in 
Emergency 
Medicine.   
 

Kartlägga inställning och 
erfarenheter till familjenärvaro hos 
familjemedlemmar, sjuksköterskor 
och läkare i samband med 
återupplivning och medicinska 
ingrepp.  
 

Kvantitativ och kvalitativ metod 
(mixed methods). En enkät med 
slutna och semi-strukturerade 
frågor. Intervjuer genomfördes.  
n=14. 
 
Åldersvariation framgår inte. 
Medelåldern var 43 år. Kön: 3 
män och 11 kvinnor. 
 
Om patienten till 
familjemedlemmarna överlevde 
framgår inte. 
Familjemedlemmarna närvarade. 

95% av de som närvarade  ansåg närvaron 
ökade förståelsen för patientens tillstånd.  
 

9/13 med 
kvantitativ 
mall  
 
8/15 med 
kvalitativ 
mall 
 
17/28 
 
Medel 

VIII 



  
 

 
Jane S. Leske, Natalie S. McAndrew, 
Karen J. Brasel. Experiences of 
families when present during 
resuscitation in the emergency 
department after trauma. 2013. 
USA.  
 

Journal of Trauma 
Nursing. 
 

Att beskriva familjemedlemmars 
erfarenheter av att närvara vid 
återupplivning i samband med 
trafikolyckor och skottskador.  
 

Kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Intervjuer 
genomfördes. 
n=28.  
 
21-75 år. Kön: 20 stycken 
kvinnor och 8 stycken män. 
 
Familjemedlemmar till patienter 
som överlevde. Alla 
familjemedlemmar närvarade.  

Anhöriga upplevde att sjukvårdspersonal 
var där för att ”reparera” de fysiska skador 
som patienten åsamkats. Anhörigas roll var 
att skydda och stötta patienten.   
 

11/15 
 
Medel 

Melanie Van der Woning. Relatives 
in the resuscitation area: a 
phenomenological study. 1999. 
Storbritanien.  

Nursing in Critical 
Care. 

Att skapa en essens av den 
långsiktiga effekten av att bevittna 
ett återupplivningsförsök av en nära 
anhörig. 

Kvalitativ Hermeneutisk 
fenomenologisk design. 
Intervjuer genomfördes.  
n=5. 
 
33-57 år. Kön är inte tydligt 
beskrivet.  
 
Familjemedlemmar till patienter 
som överlevt och avlidit. Alla 
familjemedlemmar närvarade.  

Samtliga familjemedlemmar upplevde en 
känsla av obehag.   

11/15 
 
Medel 

Kerri Holzahauser, Julie Finucane, 
Susan M. De Vries. Family presence 
during resuscitaion a randomised 
controlled trial of the impact of 
family presence.  2006. Australian. 
 

Australasian 
Emergency 
Nursing Journal.  
 

Studien genomfördes för att avgöra 
hur anhöriga påverkas av att vara 
närvarande när patienten 
återupplivas. 
 

Kvantitativ experimentell studie, 
även kallad RCT-studie. 
Anhöriga i kontrol- och 
experimentgruppen svarade på 
enkätfrågor.  
n=88.  
Åldersvariation 20->50 år. Kön: 
framgår inte. 
 
Experimentgruppen fick 
tillsammans med en stödperson 
möjlighet att närvara under 
återupplivning och 
kontrollgruppen fick vänta i 
anhörigrummet.  
 
Familjemedlemmar till patienter 

Anhöriga som närvarat under framgångsrik 
återupplivning ansåg att deras närvaro 
gynnade patienten.   
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Hög 

IX 



  
 

som både överlevt och avlidit.  
F. Barratt, D N Wallis. Relatives in 
the resuscitation room: their point of 
view. 1998. Storbritannien.  

Journal Of 
Accident and 
Emergency 
Medicine.  

Undersöka om anhöriga hade 
föredragit att närvara under hjärt- 
och lungräddning. 

Kvantitativ deskriptiv design. 
Enkät användes. n= 35. 
Åldersvariation framgår inte. 
Medelåldern var 58 år. Kön: 24 
Kvinnor och 11 män.  
 
Familjemedlemmar till patienter 
som avlidit.  
Oklart om någon av 
familjemedlemmarna närvarade.  

Fyra respondenter blev tillfrågade om de 
ville närvara och 24 stycken hade önskat att 
bli tillfrågade.  
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Bilaga 3. Granskningsmallar 
 

 

En modifierad version av granskningsmall för RCT-

studier, av Forsberg och Wengström (2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Fråga JA NEJ 

    1. Är syftet med studien tydligt beskrivet? 
  2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
  3. Är designen lämplig utifrån valt syfte? 
  

    
4.  

Är inklutionskriterierna för urvalsgruppen tydligt 
beskrivet? 

  
5. 

Är exklutionskriterierna för urvalsgruppen tydligt 
beskrivet? 

  6. Är urvalsmetoden tydligt beskriven? 
  

    7.  Är undersökningsgruppen representativ? 
  8.  Är poweberäkning utförd?  
  9.  Var gruppstorlekarna adekvata?  
  

10. 
Var demografisk data liknande i kontroll- och 
exprimentgrupp? 

  11. Var bortfallet redovisat? 
  12. Var bortfallet acceptabelt?  
  

    13. Är val av mätmetoder tydligt beskrivet? 
  14. Var reliabiliteten beräknad? 
  15. Var validiteten diskuterad? 
  16. Kan resultaten generaliseras till en annan population? 
  17. Kan resultaten ha klinisk betydelse?  
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En modifierad version av granskningsmall för 

kvantitativa deskriptiva studier, av Forsberg och 

Wengström (2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Fråga JA NEJ 

    1. Är syftet med studien tydligt beskrivet? 
  2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
  3. Är designen lämplig utifrån valt syfte? 
  

    
4.  

Är inklutionskriterierna för urvalsgruppen tydligt 
beskrivet? 

  
5. 

Är exklutionskriterierna för urvalsgruppen tydligt 
beskrivet? 

  6. Är urvalsmetoden tydligt beskriven? 
  7. Är undersökningsgruppen representativ? 
  

    8.  Är val av mätmetoder tydligt beskrivet? 
  9.  Var reliabiliteten beräknad? 
  10. Var validiteten diskuterad? 
  

    11. Fanns en bortfallsanalys? 
  

    12. Kan resultaten generaliseras till en annan population? 
  13. Kan resultaten ha klinisk betydelse?  
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En modifierad version av granskningsmall för 

kvasiexperimentella studier, av Forsberg och Wengström 

(2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Fråga JA NEJ 

    1. Är syftet med studien tydligt beskrivet? 
  2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
  3. Är designen lämplig utifrån valt syfte? 
  

    
4.  

Är inklutionskriterierna för urvalsgruppen tydligt 
beskrivet? 

  
5. 

Är exklutionskriterierna för urvalsgruppen tydligt 
beskrivet? 

  6. Är urvalsmetoden tydligt beskriven? 
  7. Är undersökningsgruppen representativ? 
  

    8.  Är val av mätmetoder tydligt beskrivet? 
  9.  Var reliabiliteten beräknad? 
  10. Var validiteten diskuterad? 
  

    11. Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? 
  12. Fanns en bortfallsanalys? 
  

    13. Kan resultaten generaliseras till en annan population? 
  14. Kan resultaten ha klinisk betydelse?  
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En modifierad version av granskningsmall för kvalitativa 

studier av Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

(SBU) (Rosén, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Fråga JA NEJ 

    1. Utgår studien från en väldefinierad problemformulering? 
  

    2. Är urvalet relevant? 
  3. Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
  4. Är kontexten tydligt beskriven? 
  5. Finns relevant etiskt resonemang?  
  6. Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
  

    7. Är datainsamlingen tydligt beskriven? 
  8. Är datainsamlingen relevant?  
  

9. 
Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 
datainsamlingen?  

 
    10. Är analysen tydligt beskriven? 

  
11. 

Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation 
till analysen? 

  
    12. Är resultatet begripligt? 

  13. Är resultatet tydligt beskrivet? 
  

14. 
Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk 
referensram? 

  
15. 

Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang 
(kontext)? 

  

XIV 


	1 Bakgrund
	1.1 Inledning
	1.2 Problemområdet
	1.3 Definitioner
	1.4 Centrala begrepp
	1.4.1 Lidande
	1.4.2 Delaktighet

	1.5 Teoretisk referensram
	1.5.1 KASAM
	1.5.2 Familjefokuserad omvårdnad

	1.6 Problemformulering
	Att beskriva familjemedlemmars upplevelse av att närvara eller inte närvara vid återupplivningsförsök.
	2.1 Inklusionskriterier
	2.2 Exklusionskriterier
	2.3 Sökningsförfarande
	2.4 Kvalitetsgranskning
	2.5 Analysförfarande
	2.6 Etiska överväganden
	3.1 Vårdpersonalens agerande
	3.2 Att förstå vad som händer
	3.3 Att stödja patienten
	3.4 Att känna närhet
	4.1 Metoddiskussion
	4.2 Resultatdiskussion
	4.3 Fortsatt forskning

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga 1 Sökmatriser
	Bilaga 2. Artikelmatris
	Bilaga 3. Granskningsmallar


