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Abstrakt 

Bakgrund: På en akutmottagning och en intensivvårdsavdelning vårdas svårt 

sjuka patienter med olika sjukdomstillstånd eller skador. I den akuta 

situationen finns det oftast en eller flera anhöriga till patienten som behöver 

bli omhändertagna av vårdpersonalen under hela vårdprocessen. Vården 

utgår idag från personcentrerad omvårdnad, där relationen ska fokusera på 

sjuksköterskan, patienten och anhöriga och där anhöriga och patienten bör 

ses som en helhet. Även anhöriga är i behov av att bli bekräftade och 

informerade. Anhöriga har inte alltid varit tillåtna att vara med vid akuta 

situationer och än idag är deras närvaro inte självklar.  

 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors uppfattningar av att bemöta 

anhöriga i akuta situationer på en akutmottagning och vidare till en 

intensivvårdsavdelning.   

 

Metod: Studien bygger på kvalitativa intervjustudier. Fjorton sjuksköterskor 

deltog och intervjuerna genomfördes med semisturkurerade frågor utifrån en 

intervjuguide och materialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: I resultatet av studien framkom tre kategorier: Ett betydelsefullt 

bemötande, faktorer som kan påverka bemötandet och när vårdprocessen 

förlängs. Bemötandet av anhöriga behövde vara individanpassat och 

information var viktig att ge till anhöriga. Resultatet visar att erfarenhet och 

god självkännedom ansågs underlätta bemötandet. Kunskap i ämnet var 

begränsat.  

 

Slutsats: Sjuksköterskorna på en akutmottagning och en 

intensivvårdsavdelning var eniga om att bemötandet av anhöriga var en 

viktig del i deras arbete. Mer forskning inom området behövs, idag finns en 

stor begränsning av hur sjuksköterskorna uppfattar bemötandet av anhöriga i 

akuta situationer på en akutmottagning och vidare till 

intensivvårdsavdelning. 

 

Nyckelord 
Akuta situationer, akutmottagning, anhöriga, bemöta, 

intensivvårdsavdelning, sjuksköterskor, uppfattningar.  
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Abstract  
 

Background: At the emergency and intensive care units patients with various 

serious sicknesses and injuries are treated. During the emergency situation 

the patients are usually accompanied by relatives that also needs to be taken 

care of by the doctors and nurses during the whole treatment period. The 

health care of today is based on a people centered care, where one of the 

focus areas is the relationship between the nurse, patient and the relatives. 

Relatives and the patient should be seen as one. The relatives need to be seen 

and given related information. If to allow relatives to be present during the 

emergency treatment has been and still is heavily debated. 

 

Purpose: The purpose is to illustrate the opinions from nurses around how to 

take care of relatives at the emergency care unit and the intensive care unit. 

 
Methodology: This study is based on a qualitative interview methodology. 

Fourteen interviews have been made with semi structured questions based on 

an interview guide, and the material was analysed based on a qualitative 

content analyse. 

 
Result: In the result of the study three categories emerged: a meaningful 

treatment of the relatives, being able to have an effect of the relation to the 

relatives and when the treatment process was prolonged with the eight sub 

categories. Individual relatives need individual treatment. Information was 

important in the right amount and at the right time. Nurses experience and 

good self-knowledge makes it easier. The knowledge about meeting people I 

distress was limited. 

 

Conclusion: The nurses at the emergency and intensive care units explained 

that taking care of relatives is a part of the job. More research is needed since 

there is a great restriction of how the nurses experience the care of relatives 

in acute situation in the emergency ward and onwards to the intensive care 

unit 
 

Key words: Emergency situations, emergency care units, relatives, 

intensive care unit, nurses, comprehensions. 



 

 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till sjuksköterskorna på akutmottagningen och 

intensivvårdsavdelningen som deltog i studien. Vi vill tacka vår handledare 

för bra handledning och återkoppling under arbetes gång.  
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1 Inledning 

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv utgår vården ifrån ett personcentrerat 

omhändertagande. I en akut situation står patientens liv i fokus, 

sjuksköterskornas fokus blir att rädda människan som finns framför deras 

ögon. I rummet där det akuta omhändertagandet sker kan även anhöriga 

finnas, som är i behov av att bli sedda och bekräftade. Det är av stor vikt att 

inkludera anhöriga i vården, för deras och patientens trygghet. Författarna i 

studien har erfarenhet av att anhörigas situation och upplevelse inte alltid 

beaktas i samband med akuta omhändertagandet. I studien vill författarna 

belysa sjuksköterskors uppfattningar av att bemöta anhöriga i akuta 

situationer på en akutmottagning och vidare till en intensivvårdsavdelning. 

2 Bakgrund 

2.1 En akut situation ur en akut kontext  
En akut situation uppstår oftast hastigt och oväntat och kan vara 

komplicerad. Det kan vara kaotiskt, men situationen är ofta under en 

begränsad tid (Stubberud, 2009).  I en akut situation upplever patienten sig 

förvirrad, har svårt att skapa sig en helhet över situationen och känner sig 

övergiven och ensam (Ekebergh, Elmqvist & Fridlund, 2008). Anhöriga som 

befinner sig i en akut situation är i behov av bekräftelse av sjuksköterskorna, 

att de tittar på anhöriga och förklarar vad som händer med deras närstående. 

Anhöriga känner sig i vägen och känner otrygghet när sjuksköterskorna inte 

tittar på dem (Clukey, Hayes, Merrill, & Curtis, 2009). Ekman och Norberg 

(2013) beskriver hur viktigt det är att vårdpersonalen lyssnar och samlar in 

information av vad anhöriga berättar, för att kunna skapa en helhetsförståelse 

kring patienten. I en artikel skriven av Nyström, Dahlberg, & Carlsson, 

(2003) beskrivs det att sjuksköterskorna förväntas ha en strategi vid olika 

akuta situationer och utifrån den agera och arbeta.  
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Enligt Socialstyrelsen (2013) ska patienter få en snabb behandling och vård 

vid en akut skada eller sjukdom. I den akuta situationen ställs det krav på 

vårdpersonal att kunna göra en snabb bedömning av patientens tillstånd och 

bedöma vårdnivån. I samband med en akut situation kan patienten överflyttas 

från akutmottagningen till intensivvårdsavdelningen på grund av akut 

sviktande organfunktion (Stubberud, 2009a). För att kunna göra en 

korrektbedömning använder sig vårdpersonalen av systematisk undersökning 

utifrån ABCDE- principen. Genom att använda den principen kan 

livshotande tillstånd upptäckas snabbt och åtgärdas i rätt ordning (Williams, 

Lockey, & Culshaw, 1996). Ekwall (2014) beskriver att omhändertagandet 

av anhöriga ska ske parallellt under hela vårdprocessen. 

 

I en studie skriven av Elmqvist och Frank (2015, a) framkommer det att 

patienter som har anhöriga närvarande upplever trygghet och välbefinnande i 

den okända situationen. Elmqvist och Frank (2015, b) beskriver en patients 

upplevelse under ett akut omhändertagande på en akutmottagning. I rummet 

befinner sig människor med olika yrkesprofessioner. Alla presenterar sig 

men det är svårt att urskilja vem som är läkare, sjuksköterska eller 

undersköterska. Många undersökningar sker samtidigt och allt fokus är på 

den fysiska kroppen. I det akuta omhändertagandet finns det inte alltid tid till 

en dialog med patienten. Kommunikationsbrist kan bidra till att patienten kan 

känna sig ensam och utanför. Patienten, i fallet, uttrycker sin önskan av att ha 

en anhörig närvarande. 

2.2 Akutmottagningen  
Till en akutmottagning kommer patienter med olika sjukdomstillstånd. Det 

kan vara livshotande tillstånd och skador eller mindre allvarliga tillstånd. 

Patienter som söker vård kan komma på eget initiativ, från vårdcentralen för 

vidare bedömning eller inkommer med ambulans. På en akutmottagning 

prioriteras och bedöms patienter utifrån triagering och därefter inleds 
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omhändertagandet. På en akutmottagning arbetar undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare. Oftast sker arbetet i team, framförallt vid 

allvarliga sjukdomstillstånd och allvarliga skador (Elmqvist & Frank, 2015, 

b). 

2.2.1 Akutsjuksköterskan  

En specialistsjuksköterska inom akutsjukvård arbetar oftast på en 

akutmottagning. Arbetet kan vara mycket varierande, allt från lindriga 

tillstånd till akut svåra sjukdomstillstånd och skador. Akutsjuksköterskorna 

ska ha förmågan att kunna identifiera livshotande skador, prioritera patienter 

utifrån vårdbehov, kunna se medicinska behov och omvårdnadsbehov hos 

patienter och deras anhöriga. Arbetet med patienter och anhöriga ska utgå 

ifrån personcentrerad vård och individuella behov ska tillgodoses 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & svensk sjuksköterskeförening, 

2017). 

2.3 Intensivvårdsavdelning  
På en intensivvårdsavdelning arbetar specialistutbildade sjuksköterskor i 

team med läkare och undersköterskor. På en intensivvårdsavdelning vårdas 

patienter i olika åldrar med olika diagnoser. Där vårdas svårt skadade och 

sjuka patienter, som ofta är instabila och har ett komplext tillstånd. 

Patienternas behandlingsbehov varierar och deras tillstånd bedöms 

kontinuerligt. Patientens tillstånd styr vårdandet, ofta är de i behov av 

komplicerade behandlingar som kräver resurser. Det kan krävas fler än en 

intensivvårdssjuksköterska för att kunna vårda patienten, den 

medicintekniska utrustningen och anhöriga (Stubberud, 2009b).  

2.3.1 Intensivvårdssjuksköterskan  

På en intensivvårdsavdelning bör intensivvårdssjuksköterskorna arbeta nära 

patienten och så väl anhöriga, därigenom skapas en nära relation. En 

intensivvårdssjuksköterska ska kunna identifiera patientens och anhörigas behov, 

föreslå åtgärder och utvärdera effekten (Stubberud, 2009b). Anhöriga upplever att 
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intensivvårdssjuksköterskan ger information på ett lättförståeligt sätt. Anhöriga 

uppskattar när information ges utan att de frågar om det (Mckiernan & Mccarthy, 

2010). Arbetet på en intensivvårdsavdelning innebär att kunna hantera omfattande 

medicinteknisk utrustning, avancerad medicinsk behandling och ständig 

övervakning av patienten för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Att vårda 

en patient innebär ett stort ansvar och patienten befinner sig i ett utsatt läge. Under 

vårdtiden är det inte ovanligt att patienten tänker på att livet är på väg att ta slut. 

Även hos de anhöriga väcks existentiella frågor (Almerud Österberg, & Nordgren, 

2015). I intensivvårdssjuksköterskans yrkesroll ingår det att ta hand om anhöriga, att 

ge dem tid och informera om deras närståendes tillstånd. Om det görs minskar 

risken att anhöriga utvecklar depressivt symtom. Viss information behöver upprepas 

flera gånger för att anhöriga ska ta in den. Det är viktigt att all personal som arbetar 

med patienten presenterar sig för de anhöriga och förklarar vad 

övervakningsutrustningen mäter och är till för. Om intensivvårdssjuksköterskorna 

har en öppen dialog med anhöriga, skapas en förtroendefull relation till dem 

(Stubberud, 2009b). I kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor 

beskrivs vikten av ett professionellt bemötande av anhöriga. Personalen ska visa 

respekt och integrera dem i vården. Hjälpa anhöriga när deras närstående befinner 

sig i livets slutskede och hjälpa till att hantera kriser och sorgereaktioner 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 

2012). 

2.4 Anhörigas behov 
Anhöriga kan definieras som en eller flera personer som står närmast 

patienten. Det kan vara make/maka, sambo, barn, föräldrar, mor- och 

farföräldrar, förmyndare, god man eller någon som står patienten nära 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). I boken ”Att möta familjer inom vård 

och omsorg” av Benzein, Hagberg, Saveman (2017) definieras familjen ur ett 

emotionellt perspektiv och olika personers känslomässiga tillhörighet till 

varandra. Det är patienten själv som väljer vem som är en del av familjen. 

Begreppet familj och vilka som ingår i en familj har förändrats under åren. 

En anhörig till en akut sjuk patient kan ställas inför många olika känslor både 
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psykosocialt och fysiskt samt rädslan för att deras närstående ska dö. 

Anhöriga kan uppleva svårigheter i att befinna sig i en okänd miljö och 

osäkerhet över vårdpersonalens erfarenhet och kunskap (Benzein, et al., 

2017). Anhöriga glömmer bort sig själva och koncentrerar sig på den 

närståendes sjukhusvistelse och på det praktiska i vardagen. Det är viktigt att 

anhöriga kan hantera situationen, för att undvika hamna i en kris (Nikki, 

Lepistö, & Paavilainen, 2012). 

 

Anhöriga vet inte alltid vad som har hänt deras närstående, och varför de tas 

till sjukhuset (Verhaeghe, Van Zuuren, Grypdonck, Duijnstee, & Defloor, 

2010). I en akut situation är det viktigt att både patient och anhöriga blir 

sedda. Adekvat och tydlig information är betydelsefull för patienten och 

anhöriga. Ibland är det svårt för vårdpersonalen att veta vilken information 

som ska ges och när den ska ges (Elmqvist & Frank, 2015, b). Anhöriga är i 

behov av att vårdpersonalen ger stöd, visar medkänsla och finns där 

(Verhaeghe et al., 2010). Elmqvist (2011) skriver i sin avhandling om hur 

anhöriga ofta inte närvarar vid det akuta omhändertagandet, trots att det finns 

forskning som visar att patientens välbefinnande stärks av anhörigas närvaro. 

Verhaeghe et al., (2010) beskriver att anhöriga har många frågor och 

funderingar men vill inte störa sjukvårdspersonalen, utan vill att personalen 

ska rädda liv.  

 

Duran, Oman, Abel, Koziel och Szymaski (2008) beskriver att 

sjuksköterskorna upplevde att anhörigas närvaro i en akut situation kunde ta 

fokus från patienten. Sjuksköterskorna var oroliga över hur anhöriga 

upplevde situationen. Jacobsen (2000) beskriver att vara närvarande både 

utifrån fysisk och psykisk närvaro. Den psykiska närvaron beskrivs som icke 

berörande närvaro. Anhöriga sitter bara tyst i rummet och finns där, det kan 

ge lugnande och positiv inverkan på både patienten och den anhörige. Duran 

et al. (2008) beskriver i en studie att familjemedlemmar tyckte det var deras 
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rätt att vara närvarande under omhändertagandet av deras närstående, det gav 

mer förståelse för situationen. Elmqvist (2011) beskriver i sin avhandling hur 

viktigt det är att anhöriga får närvara i det akuta omhändertagandet men att 

de behöver få stöd av sjuksköterskorna för att våga ta steget och vara nära. 

Anhöriga kan hjälpa patienten att fortsätta kämpa för sitt liv. De kan hjälpa 

patienten att få deras röst hörd, samt att vara patientens förlängda arm i 

omvärlden och i det vardagliga livet. 

2.5 Sjuksköterskors förhållningsätt till anhöriga  
Tidigare utgick omvårdnaden utifrån en patientcentrerad vård, där relationen 

mellan sjuksköterskorna och patienten var i fokus. I dag används 

benämningen personcentrerad omvårdnad, där relationen istället fokuserar på 

sjuksköterskan, patienten och anhöriga (Benzein, et al., 2017). I en studie 

skriven av Cypress (2011) beskriver sjuksköterskorna att de såg patienterna 

och deras anhöriga som en helhet. Benzein et al. (2017) beskriver att 

sjuksköterskan bör se patienten och anhöriga som en helhet, även anhöriga 

påverkas när en närstående drabbas av sjukdom. Bergh (2012) beskriver att i 

mötet med anhöriga uppmärksammar sjuksköterskorna eventuella behov hos 

anhöriga. 

 

Hur sjuksköterskorna förhåller sig i mötet med anhöriga påverkar hur 

relationen utvecklas. Sjuksköterskorna kan ha olika förhållningsätt i 

bemötande av anhöriga. En del sjuksköterskor ser anhöriga som en resurs, 

gör anhöriga delaktiga och ser till att de får vara nära patienten (Benzein, et 

al., 2017). När sjuksköterskorna bekräftar anhöriga skapas en relation mellan 

anhöriga och vården. Sjuksköterskornas empatiska förhållningsätt styr hur 

hen kan ta till sig andra människors känslor (Sandberg, 2014). Donaldson 

(2015) beskriver att om anhöriga är närvarande under det akuta 

omhändertagandet, ger det möjlighet för vårdpersonalen att inte bara se 

patienten som den drabbade utan att hen också tillhör en familj. Ekström, 

Göransson, Karlsson och Wireklint (2014) skriver att en del sjukhus i 
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Sverige har närståendemottagare, som finns där för anhöriga och kan ge 

fortlöpande information om vad som sker med deras närstående. I 

Wendovers (2012) studie beskrivs det att anhöriga erbjuds att vara 

närvarande och att en personal blir avsatt för den anhörige under hela 

omhändertagandet för att ge information, förklara vad som sker och svara på 

frågor. Sjuksköterskorna i Tudor, Chlebowy, Berger, Polivka och Thomas 

(2014) studie ansåg att om en anhörig var närvarande under 

omhändertagandet, skulle en sjuksköterska vara avsatt till att ta hand om 

anhöriga och ge fortlöpande information om vad som sker. McLaughlin, 

Melby och Coates (2013) beskriver att sjuksköterskorna upplevde att tiden 

saknades för att ge information till anhöriga om patientens tillstånd och om 

planerad behandling. 

 

På akutmottagningar och på intensivvårdsavdelningar finns olika former av 

vårdrum, där det akuta omhändertagandet sker. Det är vårdpersonalen som 

ansvarar för vårdandet i vårdrummet, ser till att patienten behandlas med 

värdighet, respekt och säkerhet. Vid akuta situationer har sjuksköterskorna 

ansvaret för att identifiera anhörigas behov, visa förståelse för deras känslor 

och skapa trygghet samt vara lyhörd och kunna anpassa informationen. Den 

information som ges till anhöriga bör vara tydlig, rak och ärlig det ger en 

känsla av trygghet i den svåra situationen (Bremer & Wireklint Sundström, 

2014). I kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor och 

akutsjukvårdssjuksköterskor framhålls vikten av att visa respekt för 

närstående och stödja dem på ett professionellt förhållningsätt, göra anhöriga 

delaktiga i vården, informera om olika åtgärder och medicinteknisk 

utrustning (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2012; Riksföreningen för akutsjuksköterskor & 

svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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I ett professionellt förhållningsätt mot anhöriga krävs det att 

sjuksköterskorna har en god självkännedom och styrka för att våga lyssna in 

och bemöta anhöriga i en svår situation. Det är viktigt att sjuksköterskorna 

tar sig tid att reflektera och fundera över sina egna tankar och värderingar 

innan mötet med anhöriga sker, för att inte föra över sina egna känslor. För 

att kunna hantera det svåra i arbetet och för att utvecklas i sin yrkesroll 

behöver sjuksköterskorna bearbeta sina egna känslor tillsammans med andra 

kollegor (Benzein, et al., 2017). Sjuksköterskorna ställs inför olika etiska 

dilemman i vårdarbetet, det är därför viktigt med etiska reflektioner kring 

olika situationer som uppstår. I arbetet med människor är det viktigt att 

kunna prata om olika värderingar och tankar. För att kunna bli medveten om 

egna normer och förhållningsätt (Sandman & Kjellström, 2013).    

3 Teoretisk referensram  

I det akuta omhändertagandet av patienter inne på sjukhuset, finns anhöriga 

oftast med (Elmqvist & Frank, 2015, b). Litteraturgenomgången visar att 

anhöriga kan uppleva känslor som ensamhet, rädsla och ovisshet om vad som 

kommer hända deras närstående. Den teoretiska referensramen kommer utgå 

från systemteorin där begreppet familjefokuserad omvårdnad beskrivs vilket 

syftar till att varje person ingår i ett system. Systemet är familjen och varje 

familjemedlem är en del av systemet. Drabbas någon i systemet av sjukdom 

påverkas hela systemet. Anhörigas närvaro är oftast positivt betingat i form 

av trygghet och ökat välbefinnande för alla. Anhörigas närvaro kan även vara 

negativt betingat och problem inom familjen kan bidra till ökat lidande. Om 

anhöriga inkluderas i vården och ses som en helhet tillsammans med den 

närstående bidrar det till att vårdandet av patienten blir tryggare. Anhöriga 

känner sig sedda och bekräftade vilket ger vårdpersonalen mer kunskap om 

familjens behov. I den familjefokuserade omvårdnaden är familjecentrerad 

omvårdnad ett begrepp, som innebär att varje familjemedlem utgör en del i 



 

9(42) 

 

ett system som är familjen. Inom den familjecentrerade omvårdnaden är en 

utgångspunkt att patientens anhöriga ömsesidigt påverkar och påverkas av 

varandra (Benzein, et al., 2017). Benzein et al. (2017) beskriver att 

familjecentrerad omvårdnad bör användas i större utsträckning inom vården. 

När sjuksköterskorna inleder ett samtal med de anhöriga blir även hen en del 

i systemet tillsammans med övriga familjemedlemmar. Sjuksköterskorna 

bidrar med sin kunskap och tar till sig familjens erfarenheter. 

4 Problemformulering  

En eller flera anhöriga finns oftast vid sidan om patienten som drabbats av 

akut sjukdom, skada eller ohälsa och kommer till akutmottagning eller 

intensivvårdsavdelning. I en akut situation kan det vara svårt för 

sjuksköterskorna att tillgodose anhörigas behov, då fokus är på patienten. 

Om inte vårdandet av anhöriga sker parallellt under hela vårdprocessen, kan 

anhöriga hamna i kris och patienten kan känna otrygghet genom att anhöriga 

inte finns nära. Vårdande som inte utgår från ett familjecentrerat perspektiv 

ser inte patienten och anhöriga som en helhet. Sjuksköterskornas uppgift är 

att ge anhöriga information och göra dem delaktiga i vården.  

5 Syfte 

Syfte är att belysa sjuksköterskors uppfattningar av att bemöta anhöriga i 

akuta situationer på akutmottagning och vidare till intensivvårdsavdelning.   

6 Metod  

6.1 Design 
Kvalitativ metod används när människors erfarenheter och upplevelser 

undersöks (Lundman & Hällgren Graneheim 2017). Studien har genomförts 

med kvalitativ ansats, med induktiv design. Metoden var lämplig att använda 

för att få svar på syftet, hur sjuksköterskor uppfattar bemötandet av anhöriga 
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i akuta situationer på akutmottagning och intensivvårdsavdelning. En 

intervjumall utformades efter studiens syfte (Bilaga 4) i form av åtta frågor 

med följdfrågor. Intervjuer gör det möjligt att komma nära informanternas 

erfarenheter och uppfattningar vilket kan göra resultatet mer trovärdigt. 

Semistrukturerad intervju gör det möjligt för informanten att berätta om sina 

erfarenheter utifrån syftet på ett öppet sätt (Danielson, 2015, a). Resultatet 

bygger på innehållet i intervjutexterna. Studien bygger på intervjuer utifrån 

sjuksköterskors uppfattningar av att bemöta anhöriga i akuta situationer på en 

akutmottagning och en intensivvårdsavdelning. 

6.2 Urval 
Strategiskt urval används för att få en hög variation av informanternas 

erfarenhet i ämnet (Wihlborg, 2017).  Bekvämlighetsurvalet används för att 

enkelt välja ut informanter på nära avstånd (Hartman, 2004). Sjuksköterskor 

som arbetar på en akutmottagning och en intensivvårdsavdelning i södra 

Sverige har tillfrågats om att delta i studien. Inklusionskriterier var att 

sjuksköterskorna skulle ha tjänstgjort minst sex månaders på respektive 

arbetsplats.  

 

Urvalsprocessen började med att ett brev (bilaga 1) skickades till 

verksamhetscheferna på respektive klinik angående skriftligt godkännande 

att genomföra intervjuerna på respektive arbetsplats. Ett informationsbrev 

(bilaga 2) skickades via mail till alla sjuksköterskor på akutmottagningen och 

intensivvårdsavdelningen, efter godkännande från verksamhetscheferna. 

Författarna valde att skicka mail till alla sjuksköterskor på respektive 

arbetsplats, för att ge alla möjlighet att medverka. I denna studie användes 

två olika urvalsmetoder. På en av arbetsplatserna visade fjorton informanter 

sitt intresse att deltaga i studien. Ett strategiskt urval användes för att välja ut 

sju informanter med olika års erfarenhet. Begränsning till antalet intervjuer 

gjordes för att intervjumaterialets mängd skulle vara hanterbart. På den andra 

arbetsplatsen kontaktade endast en informant författarna via mail angående 
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sitt intresse att deltaga i studien. Fem informanter valdes ut genom 

bekvämlighetsurval och författarna tog själva kontakt med lämpliga 

informanter. Informanterna valdes utifrån olika års erfarenhet av arbetet. 

Åldern på informanterna var mellan 26–74 år. Det var 2 män och 12 kvinnor 

som deltog i studien. Antal verksamma år inom verksamheten varierade 

mellan 8 månader till 34 år.  

6.3 Datainsamling 
Semistrukturerad intervju bygger på ett öppet samtal utifrån en intervjumall 

med öppna frågor, som ger informanterna möjlighet att prata om sina 

upplevelser. Frågorna behöver inte tas i rätt ordning och följdfrågor kan 

användas för att komma närmare beskrivningen av upplevelserna. 

Intervjupersonen kan styra frågorna efter vad som kommer fram under 

intervjuns gång. För att informanten ska ha möjlighet att tillägga något i 

ämnet, kan intervjun avslutas med en sammanfattning och ger möjlighet för 

informanten att berätta mer utifrån sina upplevelser (Danielsson, 2015, a). I 

studien användes semistrukturerad intervju. Frågorna ställdes utifrån en 

förbestämd intervjuguide (bilaga 4). Avslutningsvis fick informanten 

möjlighet att tillägga något i ämnet som de ansåg vara viktigt. Intervjuerna 

kan genomföras i deltagarnas hem eller på arbetsplats, på ett avskilt och 

lugnt rum. Det är oftast deltagarna som väljer plats för intervjun (Danielsson, 

2015, a). Efter att informanterna hörde av sig bestämdes plats och tid för 

intervjuerna i samråd med informanternas önskan.  

 

Innan intervjun startar ska informanterna få information om studiens syfte 

och konfidentialiteten i studien. Information angående samtycke ska ges och 

att informanten har rätt att avbryta intervjun om de så önskar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Innan intervjun började skrev informanterna under två 

samtyckesformulär (bilaga 3). Ett exemplar behöll informanten och ett 

exemplar behöll författarna. Intervjuerna inleddes med en kort presentation 

av författarna och studien, samt information om att intervjun kan avbrytas 
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när som, om det önskas. Båda författarna var närvarande under intervjun, en 

av författarna hade en central roll och ledde intervjun. Intervjuerna spelades 

in med bandspelare. Varje intervju kodades med ett nummer för att inte röja 

någon persondata. 

6.4 Analysmetod  
Kvalitativ innehållsanalys används inom vård och omvårdnadsforskning för 

att kunna tolka, granska texter och utskrifter från inspelade intervjuer 

(Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017). Latent innehåll innebär att 

intervjumaterialet tolkas på ett djupare plan med underliggande budskap. 

Hög abstraktionsnivå innebär att se texten som en helhet och låg 

tolkningsgrad är att tolka texten på ett konkret och nära sätt. Begrepp i 

analysprocessen är meningsenhet, kondensering, kod och kategori. 

Meningsenhet är den del av texten som är meningsbärande. Kondensering är 

att texten förkortas men innehållet i texten bevaras. En kod bildas utifrån den 

kondenserade meningsenhet. Flera koder med liknande innehåll bildar en 

kategori. En kategori kan inkludera ett antal underkategorier (Lundman & 

Hällgren- Graneheim, 2017). Allt material som svarar på syftet ska tas med 

och får inte uteslutas för att det saknas lämplig kategori (Danielsson, 2015, 

b). 

 

Insamlat data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med latent 

innehåll. Analysprocessen började i nära anslutning till intervjutillfällena. 

Intervjuerna transkriberades och skrevs ner i textformat av författarna. 

Texten lästes av båda författarna flera gånger för att lära känna texten. 

Meningsenheter valdes sedan ut och kondenserades. Texten kortades ned 

men innehållet bevarades. Kondenserade meningsenheter abstraherades och 

koder bildades. Underkategorier bildades och skapade en helhet över 

materialet. Exempel på analysprocessens steg presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori Kategori  

Sen är det en 

del som inte 

vill. Jag har 

varit med om 

när anhöriga 

kommer och 

går. Lite att de 

vill titta lite, tar 

en stol utanför 

dörren, stoppar 

in huvudet tittar 

lite och sätter 

sig igen. Man 

får på nåt sätt 

läsa av och 

bemöta dom 

utefter deras 

behov (12) 

 

Jag har varit 

med om 

anhöriga som 

kommer och 

går tar en stol 

utanför dörren 

och tittar in 

ibland. Man får 

läsa av och 

bemöta deras 

behov 

Anpassar sig 

utifrån 

situationen  

Bemötandet bör 

vara 

individanpassat  

Ett 

betydelsefullt 

bemötande 

Jag tycker man 

oftast kan 

känna in ganska 

väl vad dom 

behöver. En del 

behöver mycket 

förklaring och 

en del vill bara 

ha några 

lugnande ord. 

Oftast känner 

jag vad 

anhöriga 

behöver, men 

måste 

individanpassa. 

En del behöver 

mycket 

förklaring och 

en del vill bara 

Individanpassade 

information  

Bemötandet bör 

vara 

individanpassat 

Ett 

betydelsefullt 

bemötande 
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Det känns som 

man måste 

individanpassa 

(8)  

ha några 

lugnade ord  

Till en början 

försöker jag 

säga att sätt er 

vid sidan men 

det är verkligen 

så vi måste 

anpassa det 

utifrån 

situationen. (5) 

Jag försöker be 

dem sätta sig 

vid sidan. Men 

det får anpassas 

utifrån 

situationen 

Anpassa utifrån 

situationen  

Bemötandet bör 

vara 

individanpassat 

Ett 

betydelsefullt 

bemötande 

 

6.5 Etisk övervägande  
Forskning ska utgå med respekt och hänsyn till människor som deltar i 

forskningen. (Forskningsetiska principer, 1990). Lagen om etisk forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) ska enligt lag ”skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning” (1§). Enligt 

lagen får forskning endast godkännande om riskerna för människans 

integritet, säkerhet och hälsa kompenseras av studiens vetenskapliga nytta 

(SFS 2003:460).  Enligt Forskningsetiska principer (1990), utgivet av 

vetenskapsrådet är individskyddskravet utgångspunkten för forskningsetiska 

övervägande. Individskyddskravet delas in fyra kategorier; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekrav. Enligt 

informationskravet ska deltagarna få ta del av studiens syfte och hur studien 

ska genomföras. Eventuella risker med deltagandet i studien ska beskrivas 

och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien och har rätt att avsluta 

sin medverkan när som helst. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas 

identitet inte kan avslöjas. Uppgifter som samlas in för en specifik studie får 
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ej användas i andra sammanhang eller andra studier enligt nyttjandekravet 

(Forskningsetiska principer, 1990). Författarna uppfyller dessa krav genom 

att skicka ut informationsbrev till blivande informanter (bilaga 2). 

Informanterna fick innan intervjun började skriva på ett samtyckesformulär 

(bilaga 3).  Insamlat intervjumaterial förvarades så obehöriga ej kunde ta del 

av det. Intervjumaterialet kodades så att ingen informant nämndes vid namn 

eller kunde identifieras. Intervjumaterialet användes endast i denna studie. 

 

Etiska övervägande gjordes innan intervjustudien påbörjas. Eventuella risker 

och nytta med studien beaktades. En etisk egengranskning gjordes på etiska 

kommittén sydosts hemsida (bilaga 5). Enligt den etiska egengranskningen 

hos etikkommittén sydost behövdes inte någon etisk prövning göras för 

denna studien, inga personuppgifter kommer behandlas. Det framkom ingen 

uppenbar risk för deltagarna att delta i studien. 

6.6 Författarnas förförståelse  
I förförståelsen ingår författarnas förutfattade meningar, tidigare erfarenheter 

och kunskap. Förförståelse är den bild som författarna har av ämnet, som 

studien handlar om. Tolkningar av fenomen är oftast omedvetna och därför 

svåra att identifiera. Förförståelsen kan samtidigt leda till att ny kunskap 

upptäckts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna har studerat 

och läst in sig angående anhöriga i akuta situationer vilket kan ha givit dem 

en förförståelse om fenomenet, som eventuellt kan speglas i studien. Båda 

författarna har arbetat på en akutmottagning. En av författarna är fortfarande 

verksam på en akutmottagning. Ingen av författarna har arbetat på 

intensivvårdsavdelning, förutom att en av författarna har gjort tre veckors 

verksamhetsförlagd utbildning på intensivvårdsavdelning. Båda författarna 

har mött anhöriga i akuta situationer, men har inte reflekterat över det på ett 

djupare plan. 
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7 Resultat 

Ur analysen framkom tre kategorier och åtta underkategorier som belyste 

sjuksköterskornas uppfattningar av att bemöta anhöriga i akuta situationer på 

en akutmottagning och vidare till en intensivvårdsavdelning. Kategorierna är: 

Ett betydelsefullt bemötande, Faktorer som kan påverka bemötande och När 

vårdprocessen förlängs. Tillhörande underkategorier presenteras i tabellen 

nedanför.  

 

Tabell 2. Kategorier och underkategori  

Kategori  Ett betydelsefullt 

bemötande  

Faktorer som kan 

påverka 

bemötandet  

När 

vårdprocessen 

förlängs  

Underkategorier  -Se anhöriga 

-Bemötandet bör  

individanpassas 

-Anhöriga är i 

behov av 

information 

-Bemästra 

svårigheter  

 

  

-Ha erfarenhet och 

självkännedom 

-Uppleva 

otillräckligt med 

kunskap 

- Överflyttningen  

- Mottagandet 

 

7.1 Ett betydelsefullt bemötande  
Bemötandet av anhöriga skiljde sig från varandra och sjuksköterskorna 

försökte individanpassa sitt bemötande i akuta situationer. För att anhöriga 

skulle känna sig bekräftade var information en viktig del i bemötandet. 

Ibland fanns det svårigheter att bemöta anhörigas känslor. 
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7.1.1 Se anhöriga  

Det första mötet med anhöriga ansågs viktigt. Bemötandet av anhöriga var en 

viktig del av arbetet men att se dem var inte alldeles givet. Anhöriga befann 

sig i en utsatt situation och uppfattades vara i behov av att bli sedda och få 

känna sig delaktiga. När anhöriga befann sig i ett annat rum behövde de få 

känna sig delaktiga och inte bortglömda. Skuldkänslor uppstod när anhöriga 

glömdes bort. 

 

”Anhöriga kan tyvärr hamna i skymundan. Ibland kommer jag på att 

anhöriga har suttit alldeles för länge utan information eller står 

skräckslagna i något hörn och inte riktigt vet vad dom ska göra eller ta 

vägen” (Deltagare 8). 

 

I den akuta situationen var fokus på patienten vilket gjorde att anhöriga inte 

blev sedda och det var svårt att ta hand om anhöriga direkt. Anhöriga 

uttryckte känslor som, att det var fasansfullt att sitta i ovisshet och känna sig 

bortglömda. Det uppfattades även vara skrämmande för anhöriga när 

patienten var kopplad till olika apparater. Ett respektfullt bemötande 

uppfattades få anhöriga att känna sig sedda och trygga, vilket ansågs vara när 

patienten och anhöriga var lugna.   

 

”Jag försöker hitta ögonkontakt. Det räcker att jag har sett dom, jag ser att 

du är här” (Deltagare 5). 

 

När anhöriga blev sedda och fick möjlighet att vara hos patienten ansågs 

detta hjälpa till i bearbetningen av den hemska händelsen. Ett lugn infann sig 

när anhöriga togs omhand av någon i personalen och fokus kunde återgå till 

att vårda patienten. Tankar om hur den anhörige mådde kunde läggas åt 

sidan. Att bemöta anhörigas känslor och tankar genom lyhördhet och 

värdighet var viktigt. Ibland kunde anhöriga tänka på det värsta som kunde 
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hända. Vid tragiska händelser var anhöriga i extra behov av närhet och att bli 

sedda. Personalen behövde ta sig tid och finnas där för anhöriga. Dock fanns 

inte alltid den tiden. 

7.1.2 Bemötande bör vara individanpassat  

Det fanns olika sätt att bemöta anhöriga, beroende på olikheter hos 

individerna. Därför behövde anhörigas behov anpassas utifrån situation och 

individ. Det fanns ingen plan att följa utan ” Go with the flow” (Deltagare 9). 

Olika akuta situationer såg olika ut och kunde vara dramatiska och hemska 

att bevittna. Anhöriga sågs som en enskild individ och behoven anpassades. 

Ibland orkade inte eller klarade inte anhöriga av att vara med under det 

kritiska skedet. De kunde få en stol och sitta utanför rummet men hade 

möjlighet att komma in när de ville. Anhöriga kunde gå till ett annat rum i 

nära anslutning till patienten.  

 

”Jag tycker det är okej att ha anhöriga med faktiskt. Sedan får man se lite om 

dom pallar med det, det får man känna...” (Deltagare 9). 

 

Sjuksköterskorna tyckte det var svårt att bemöta anhöriga i akuta situationer 

som var kaosartade. I samtal efteråt mellan sjuksköterskorna och anhöriga 

framkom det att anhöriga upplevde det positivt att vara närvarande, för att 

kunna bevittna vad personalen gjorde. Anhöriga uttryckte känslan av att 

klara hen sig inte så hade personalen gjort allt som stod i deras makt. Efter att 

anhöriga hade beskrivit det som positivt att närvara, var det lättare för 

sjuksköterskorna att hantera situationerna.  

 

”Så la han av då medan vi höll på. Då hade vi anhöriga med hela tiden. Och 

efteråt pratade vi med dom hur dom hade upplevt det. Oh dom tyckte det var 

jättejobbigt så klart att se men samtidigt så sa dom att vi såg att ni gjorde 

allt som stod i er makt” (Deltagare 3). 
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7.1.3 Anhöriga är i behov av information 

I professionen som specialistsjuksköterska ingår att både bemöta och ge 

information till patienter och anhöriga. Behovet uppfattades vara stort av att 

få information om vad som hade hänt. Informationen skulle vara rak, tydlig 

och inte förskönas på något sätt. Ibland upplevde sjuksköterskorna att 

informationen inte tillförde något nytt. Det som berättades var att arbetet med 

att ta hand om patienten pågick och att det kunde dröja. Denna information 

uppfattades vara viktig och betydelsefull. Information var inte bara en verbal 

bekräftelse utan med information uppfattades anhöriga känna sig delaktiga. 

Informationen behövdes ges flera gånger och individanpassas. En del var i 

behov av mycket information och förklaringar, andra behövde bara några 

lugnande ord. Att ge individanpassad information till anhöriga under den 

akuta situationen var inte lätt. Anhöriga var inte kända för personalen, ingen 

relation hade skapats och behoven var okända. Utifrån situationen gjordes 

det bästa. Det räckte med att fråga hur de kände sig. Att sjuksköterskorna 

presenterade sig med sitt namn och kort berättade vad som hände och vad 

som kommer att hända närmsta tiden, ansågs vara betydelsefull information.  

 

”Jag tror att anhöriga ska vara med jag vet inte när det finns tillfälle att dom 

inte ska vara med…ja…information och information…” (Deltagare 11). 

 

Anhöriga var värdefulla och kunde hjälpa personalen så att information om 

patienten och information från patienten kom fram, om det rådde 

språkförbistringar. De anhöriga blev involverade i vården på ett naturligt sätt. 

7.1.4 Bemästra svårigheter  

Att bemöta anhöriga i akuta situationer kunde innebära olika svårigheter. Till 

exempel när det rådde språkförbistringar och tolk inte fanns tillgänglig på en 

gång. Anhöriga kunde gripas av rädsla och panik. Det var svårt att nå fram 

med information och det gick inte att förklara vad som hände. När det var 

många anhöriga runt patienten, uppstod känslan av otillräcklighet och det var 
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svårt att kunna bemöta många samtidigt. Att bemöta tysta anhöriga som inte 

visade känslor var svårt. Känslan av otrygghet uppstod och osäkerhet i vad 

man kunde säga. Bemötandet av verbala anhöriga och de som visade sina 

känslor var lättare att hantera. Sjuksköterskorna var i de situationerna 

förberedda.  

 

” Jag är aldrig beredd på vad anhöriga kan säga eller tycka. Hur dom 

tänker eller agera, det tycker jag är jättesvårt” (Deltagare 7). 

 

En akut situation var stressad och det var svårt att bemöta anhöriga i 

situationen, då de befann sig i chock och kunde utrycka: ”Vad gör du nu? 

Vad gör du nu? gör nåt!!” (Deltagare 12). Det var svårt att få kontakt med 

anhöriga som var ledsna och oroliga. När patienten kom in akut var anhöriga 

oförberedda och personalen fick bemöta anhörigas ilska i stunden, oftast var 

de rädda och otrygga. Ibland ville anhöriga nästan vara på patienten vilket 

gjorde det svårt för personalen att arbeta. Samtidigt var det svårt att ta den 

stunden ifrån anhöriga. I kritiska situationer var det svårt att närma sig, svårt 

att veta vad man borde säga. Det gjorde sjuksköterskorna nervösa. Vissa 

situationer var svåra att bemöta på ett professionellt sätt. I de situationerna 

var det tryggt att jobba tillsammans i team. Det fanns alltid någon annan i 

personalen som fått bättre kontakt och kunde ta över.  En del personal nådde 

lättare fram än andra. 

7.2 Faktorer som kan påverka bemötandet   
Sjuksköterskorna påverkades utifrån fyra faktorer i bemötandet av anhöriga. 

En av faktorerna var erfarenhet, den ökade känslan av att känna trygghet i 

bemötandet. God självkännedom och att vara en god medmänniska 

underlättade också bemötandet. Den sista faktorn var känslan av 

otillräcklighet med kunskap i att kunna bemöta anhöriga.  
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7.2.1 Ha erfarenhet och självkännedom 

Erfarenheter utifrån olika möten ökade tryggheten i yrkesrollen. Genom 

erfarenhet tonades känslan ned över att vara oroliga över att bemöta och ta 

hand om anhöriga. 

 

” Jag känner mig trygg i det kan jag säga att ta hand om anhöriga. Jag 

känner mig inte osäker att ta hand om anhöriga. Jag är trygg när jag möter 

upp. Jag är inte rädd. Som jag var i början, oj det här liksom vad ska jag 

säga…”  (Deltagare 3). 

 

Erfarenhet var till stor hjälp för att kunna förstå anhörigas behov och att de 

behöver mycket stöd. Reflektion med kollegor över olika bemötande av 

anhöriga var värdefullt. Genom reflektion kunde kollegorna utbyta kunskap 

med varandra vilket gav en ökad förståelse. 

 

”Och man lär sig efter hand när man var ny så tänkte man ska jag ta hand 

om anhöriga också, fy vad jobbigt jag har nog med detta liksom, men sen när 

jag har jobbat ett tag så växer man in i det” (Deltagare 10). 

 

I bemötandet var det viktigt att ha god självkännedom och lita på sin 

magkänsla. En känsla över att vara medmänniska beskrevs och att kunna 

bemöta anhöriga här och nu. Bemötandet handlade om att ha sunt förnuft.  

 

”Att själv tänka på hur jag skulle vilja bli bemöt om jag var anhörig” 

(Deltagare 11). 

 

7.2.2 Uppleva otillräckligt med kunskap 

Känslan av att sakna kunskap i bemötandet medförde en känsla av otrygghet. 

Kunskap som önskades var i hur man bemöter och pratar med anhöriga i 
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akuta situationer. Otillräcklig kunskap kunde bero på att det inte fanns någon 

specifik utbildning utan sjuksköterskorna fick lära sig med åren. 

 

”Det kan alltid bli bättre sen vet jag inte vad det är för kunskap jag 

efterfråga i ämnet” (Deltagare 12). 

 

Sjuksköterskorna kände otillräckligt med kunskap i att bemöta anhöriga till 

barn för att de inte tagit hand om så många. Det kunde vara känslosamma 

möten. 

7.3 När vårdprocessen förlängs  
Den akuta situationen kunde kräva avancerad vård och patienten kunde 

överflyttas. En förflyttning kunde ske från akutmottagning till 

intensivvårdsavdelning. Det var vanligt att anhöriga var med under en 

överflyttning. För sjuksköterskorna på akutmottagningen innebar det att 

lämna över anhöriga till nästa vårdnivå. För intensivvårdssjuksköterskorna 

innebar det att ta över och etablera en kontakt med anhöriga. 

7.3.1 Överflyttningen  

Vid överflyttning till intensivvårdsavdelningen var patienten ofta kritiskt 

sjuk. Anhöriga var ledsna och det uppfattades som att de började förstå att 

detta kunde vara ett allvarligt tillstånd. Överflyttningen av patienten till 

intensivvårdsavdelningen kunde behöva ske snabbt. Sjuksköterskorna 

berättade att anhöriga bara följde med när personalen gick och de kunde 

känna att anhöriga blev utanför och bortglömda. På vägen till 

intensivvårdsavdelningen gavs antydningar att personalen trodde att det 

fanns ett anhörigrum där de fick sitta ner och väntar in den nya personalen.   

 

”Och det har blivit att dom bara dom…förstår inte riktigt vad som händer. 

Och ibland tror jag att jag kan blir så fokuserad mer på patienten och allt 

som händer runt omkring. Att man glömmer säga till dom anhöriga. Och på 
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nåt sätt tycker jag det blir såhär. -Ska jag hänga med? Ska jag följa med?” 

(Deltagare 4). 

 

När rapporteringen av patienten var klar och anhöriga satt kvar i 

anhörigrummet gav några sjuksköterskor från akutmottagningen en snabb 

återkoppling och sa hej då. Här upphörde ansvaret och nu tog 

intensivvårdspersonalen över. Känslan av ovisshet kunde uppstå för att 

sjuksköterskorna från akutmottagning inte kände till hur 

intensivvårdsavdelningen tog hand om anhöriga. Överlämnandet av anhöriga 

i denna situationen var känslosam, att inte veta ifall anhöriga blev 

omhändertagna direkt innebar en känsla av ovisshet hos personalen. Om 

någon av personalen hade tagit emot anhöriga direkt kunde det kännas lättare 

att lämna över ansvaret.  

7.3.2 Mottagandet  

När anhöriga kom tillsammans med patienten från akutmottagningen till 

intensivvårdsavdelningen var det lättare att ha anhöriga närvarande under det 

akuta skedet för att de hade varit med från början. När anhöriga kom från 

akutmottagning var det mycket fokus på patienten och sjuksköterskorna 

ansåg att de kunde bli bättre på att bemöta anhöriga i denna situation. För 

intensivvårdssjuksköterskorna var det viktigt att de kände sig trygga och 

välkomna på den nya avdelningen. Det ansågs att anhöriga behövde känna 

sig väl bemötta och omhändertagna för att kunna våga vara hos patienten. På 

intensivvårdsavdelningen fanns ett anhörigrum, som anhöriga kunde vänta i 

och ta en kopp kaffe. Personalen var måna om att inte glömma bort anhöriga. 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  
Metoddiskussionen diskuteras utifrån Lundman och Hällgren Graneheims 

(2017) begrepp trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. 
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Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) används kvalitativ metod 

när erfarenheter och upplevelse ska studeras. En uppfattning kan innebära att 

det kan finnas olika sätt att erfara något.  

Ett annat alternativ till kvalitativ intervjustudie hade varit att göra en 

systematisk litteraturstudie i ämnet. På grund av bristande underlag på 

artiklar har intervjuer ute i verksamheten gjorts. 

8.1.1 Urval och informanter  

Studien bygger på sjuksköterskors uppfattning av fenomenet på två olika 

verksamheter vilket gav en bredare variation i populationen och ökar 

giltigheten i studien. Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2017) ökar 

giltigheten i studien om det finns en variation av informanter vilket gav 

möjlighet att belysa fenomenet utifrån olika erfarenheter. Att inkludera 

fjorton intervjuer kändes rimligt i denna magisteruppsats. Om alla deltagare 

som visade intresse för studien hade inkluderats kan det ha givit en ökad 

förståelse och fördjupning av fenomenet i resultatet. Begränsad tid för 

studien gjorde det inte genomförbart att inkludera alla. Antalet deltagare i en 

kvalitativ studie är inte avgörande utan urvalet grundas på erfarenhet av det 

fenomen som undersöks i studien (Henricsson & Billhult, 2012). Även Polit 

och Beck (2012) beskrev att i kvalitativa studier finns inte regler över hur 

många deltagare studien ska ha utan hur stort informationsbehovet är och 

vilket djup det insamlade data ger. På arbetsplatsen där endast en informant 

hörde av sig om att delta i studien har författarna använt 

bekvämlighetsurvalet. Polit och Beck (2012) föredrar inte att 

bekvämlighetsprincipen används i kvalitativa studie när informanter ska 

väljas ut enkelt. Det kan medföra en begränsning av innehållsrik information. 

Att fem informanter har valts ut med bekvämlighetsurval kan har påverkat 

innehållet i resultatet och givit en begräsning i informationen. En av 

författarna arbetar tillsammans med sex av informanterna vilket kan har 

skapat en beroendeställning för informanterna. De kanske kände sig tvungna 

att svara vilket kan ha givit en minskad trovärdighet. Författarna har haft det 
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i beaktande och inlett intervjuerna med samma presentation och information 

oavsett informant. En nackdel som begränsar överförbarheten i studien är att 

endast en akutmottagning och intensivvårdsavdelning undersökts. Hade flera 

städer i Sverige inkluderats hade det givit en större geografisk bredd av 

fenomenet och givit studien en större trovärdighet. Resultat kan ej 

generaliseras till alla sjuksköterskor på akutmottagningar och 

intensivvårdsavdelningar, för att en liten population av gruppen är inkluderad 

i studien. 

8.1.2 Datainsamling 

En provintervju gjordes inte i denna studie. Det ser författarna som en 

nackdel och kan har påverkat det insamlade intervjumaterialet negativt och 

givit en minskad tillförlitlighet i studien. Polit och Beck (2012) beskriver att 

en provintervju rekommenderas, för att se att frågorna ställs så att deltagarna 

förstår. Att kritiskt kunna granska forskaren som intervjuar för att få en 

förståelse över möjliga förbättringar. Det anser även Henricsson och Billhult 

(2012) som framhåller att, för att få ett så bra resultat som möjligt 

rekommenderas det att göra en provintervju. Polit och Beck (2012) anser att 

en nackdel med att spela in intervjuerna är att deltagaren blir hämmade när 

inspelningen sätts igång. Författarna upplevde att informanterna inte var helt 

bekväma med att bli inspelade, men det sågs inte som ett hinder för dem att 

deltaga i studien, vilket inte anses har påverkat tillförlitligheten i resultatet. 

Inspelat intervjumaterial höll god ljudkvalitet. Polit och Beck (2012) 

beskriver att om ämnet berör informanterna på ett djupt och känslomässigt 

plan kan deltagarna bli hämnade och inte fullt ut dela med sig av sina 

upplevelser. En nackdel som författarna upplevde under intervjuerna var att 

informanterna inte beskrev specifika fall, utan mer generella uppfattningar 

vilket har gett resultatet minskad trovärdighet. Enligt Polit och Beck (2012) 

har forskare med erfarenhet och kunskap av att leda intervjuer lättare att få 

deltagarna att berätta på ett djupare plan. Författarna i studien ansåg sig inte 

ha erfarenheten i att leda intervjuer och ställa rätt följdfrågor vilket kan 
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medfört att specifika upplevelser inte beskrevs av informanterna. Syftet i 

studien har ändrats under skrivprocessen, vilket kan påverka studiens 

giltighet. Författarna upplevde att informanterna inte ville berättar om 

specifika situationer för att sjukvårdspersonal styrs av sekretesslagen. Därför 

ställdes följdfrågorna endast en gång för att respektera deltagarnas integritet 

och rätten till självbestämmande. 

 

Semistrukturerade intervjuer ansågs vara lämplig datainsamling för att ge 

svar på studiens syfte. Informanterna fick inte tillgång till frågorna innan 

intervjuerna, detta för att kunna få så spontana svar som möjligt. Enligt Polit 

och Beck (2012) bygger semistrukturerade intervjuer på en intervjuguide 

med frågor och följdfrågor som deltagarna kan tala fritt om. Frågorna ska 

vara meningsfulla och innehålla ett språk som deltagarna känner till. 

Författarna till denna studie tog sig tiden till att formulera intervjufrågorna. 

Dock anses otillräckligt med erfarenhet finnas av att skriva intervjufrågor 

vilket kan har gjort det svårt att komma närmare informanternas 

uppfattningar. Båda författarna har erfarenheter av att bemöta anhöriga i 

akuta situationer och genom det finns en förförståelse vilket kan ha påverkat 

att det inte ställdes så många följdfrågor under intervjuerna. Författarna 

upplevde att deras förförståelse och värderingar hade kunnat överföras i 

följdfrågorna och hade påverkat informanternas svar och gav resultatet en 

minskad trovärdighet. Båda författarna var med under samtliga intervjuer och 

ser det som en styrka i studien. Polit och Beck (2012) beskriver att om 

intervjupersonen skriver och noterar under intervjun kan det distrahera 

forskaren från intervjun. Informanterna kan eventuellt känt sig i underläge 

för att båda författarna var med under intervjun. Det var inget som upplevdes 

under intervjuerna, men bör beaktas som en nackdel i studien. Alla 

informanter visade intresse och nyfikenhet över att kunna ta del av den 

färdiga studien. Polit och Beck (2009) anser transkriberingen av intervjuerna 

är otroligt viktig. Transkriptionsfel är nästan oundvikligt. Därför måste det 
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transkriberade materiellt kontrolleras med det inspelade materialet. 

Författarna tog hänsyn till detta och lyssnade flera gånger på 

intervjumaterialet och jämförde informanternas ord med den nedskrivna 

texten. 

8.1.3 Kvalitativ innehållsanalys  

En latent kvalitativ innehållsanalys var lämplig analysmetod i studien för att 

författarna ville uppnå en djupare tolkning av materialet. Det styrks av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) som beskriver att, genom att 

använda latent innehåll kan djupare förståelse utifrån texten skapas. I 

analysprocessen har författarna hållt isär intervjumaterialet från de två 

berörda verksamheterna. I resultatet särskiljs inte de två olika 

verksamheterna utan presenteras löpande. Analysprocessen genomförde 

författarna tillsammans vilket gjorde det möjligt att kunna reflektera och 

diskutera förförståelsens roll vilket ger en hög trovärdighet i studien. Hög 

abstraktionsnivå har använts i studien för att se helheten i analysprocessen. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) behövs en viss 

abstraktionsnivå för att få fram ett meningsfullt resultat. Att använda en hög 

abstraktionsnivå ska inte förväxlas med hög tolkningsgrad. Risker enligt 

författarna om graden av tolkning blir för hög är att förförståelsen om 

fenomenet speglas i studien. Det har lett till att författarna i studien använt en 

låg tolkningsgrad. Förförståelsen har diskuterats under analysprocessen för 

att minska risken att den påverkade studiens resultat. Ses som en styrka i 

studien och ger en ökad trovärdighet i analysen. 

8.2 Resultatdiskussion  
Resultatet visade intressanta uppfattningar av att bemöta anhöriga i akuta 

situationer på en akutmottagning och vidare till en intensivvårdsavdelning. 

Det viktigaste som framkom var att sjuksköterskorna ansåg att bemötandet 

av anhöriga var en del av arbetet men att det kunde vara svårt i vissa 

situationer. Sjuksköterskorna med erfarenhet och som hade jobbat i några år 
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upplevde en trygghet i sig själva. Kunskap i ämnet efterfrågades även hos 

sjuksköterskorna som hade erfarenhet. Bemötandet av anhöriga vid 

överflyttning från akutmottagningen och intensivvårdsavdelningen 

uppfattades känslomässigt jobbigt. 

8.2.1 Ett betydelsefullt bemötande  

När patienter söker vård eller vårdas på sjukhus, finns ofta en eller flera 

anhöriga vid deras sida. Patienten står i fokus i akuta situationer av 

förståeliga skäl. Personalen är utbildade i att rädda patientens liv och minska 

patientens lidande. Enligt Verhaeghe et al. (2010) var anhörigas önskan att 

sjukvårdspersonalen skulle fokusera på att rädda patientens liv. Tidigare 

forskning i hur sjuksköterskor bemöter anhöriga i akuta situationer är 

begränsad. Sjuksköterskorna på akutmottagningen och 

intensivvårdsavdelningen, forskningen som berör bemötandet av anhöriga 

inom vården uttrycker samma uppfattningar att bemötandet av anhöriga är 

viktigt. Duran et al.  (2008) framhåller att sjuksköterskors upplevelser av att 

ha anhöriga närvarande tog fokus från patienten. Tre viktiga faktorer som 

även ansågs viktiga var information, delaktighet och individanpassning.  

 

För att skapa god vård enligt sjuksköterskorna i Söderström, Benzein och 

Saveman (2003) studie var omhändertagandet av anhöriga något nödvändigt 

i arbetet. Liknande uppfattningar beskrev sjuksköterskorna i denna studien. 

Att bemöta anhöriga tillhörde professionen som sjuksköterska. En viktig 

reflektion att ta med i det dagliga arbetet på akutmottagning och 

intensivvårdsavdelning. Söderström et al. (2006) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskorna ansåg att skapa ett öppet och pålitligt förhållande med 

anhöriga var nödvändigt men var en krävande del i vården. De beskriver 

fortsatt att det var sjuksköterskornas uppgift att informera anhöriga om de 

önskade och finnas i närheten för att kunna svara på anhörigas frågor. 

Genom att öppna sig och våga visa känslor kom sjuksköterskorna närmare 

anhöriga. Benzein et al. (2017) beskriver att för kunna arbeta utifrån 
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familjecentrerad omvårdnad krävs det av sjuksköterskorna att våga komma 

nära och vara närvarande i mötet med anhöriga. 

Engström och Söderberg (2007) menade att bekräftelse är något anhöriga har 

behov av. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna kunde bemöta genom 

att göra anhöriga sedda och hörda. Genom att bekräfta anhöriga uppfattade 

sjuksköterskorna att anhöriga vågade vara mer närvarande. Att närvara var 

något anhöriga i Duran et al. (2008) studie ansåg vara deras rättighet. Det 

kunde vara en form av bekräftelse, som anhöriga kände när sjuksköterskorna 

kom och berättade vad de ansåg vara information utan direkt betydelse. En 

interaktion skapades och enligt Åstedt‐Kurki, Paavilainen, Tammentie och 

Paunonen‐Ilmonen (2001) var det en grundläggande förutsättning för att 

sjuksköterskan och anhöriga kunde förstå varandra. Informationen kunde 

delges och trygghet kunde skapas. Gaeeni, Farahani, Seyedfatemi och 

Mohammadi (2014) beskrev anhörigas behov av information i samband med 

en akut situation och behovet av att vårdpersonalen behövde ha ett empatiskt 

förhållningssätt i sitt bemötande av anhöriga. I studiens resultat beskriver 

sjuksköterskorna att det är viktigt att informationen till anhöriga skulle vara 

rak och tydlig. De ansåg att informationen skulle anpassas utifrån anhörigas 

behov. Maxwell, Stuenkel och Saylor (2007) beskrev att sjuksköterskors och 

anhörigas uppfattningar av deras behov skiljde sig åt. Fem av tolv 

sjuksköterskor uppgav behov som stämde överens med anhörigas. Behoven 

var att få ärliga svar på frågor, att patienten får den bästa vården, att 

information ges på ett förståeligt sätt. Få känna hopp och att tala med en 

läkare. Saker som sjuksköterskorna ansåg vara mindre viktigt, men som 

anhöriga ansåg vara viktigt var att få veta prognos, att få prata med 

sjuksköterskan, få information om vilken vård patienten skulle få, veta exakt 

vad som görs för patienten, veta specifika detaljer om patienten och 

planerade undersökningar eller förflyttningar.  I resultatet beskrev 

sjuksköterskorna att det inte fanns någon utarbetad strategi i att bemöta 

anhöriga utan varje situation var individanpassad. Vidare beskrevs det att 
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anhöriga har olika behov och situationerna de befann sig i kunde se väldigt 

olika ut. Stayt (2007) beskrev att det inte fanns några riktlinjer utan mer en 

förväntning över hur sjuksköterskorna skulle ta hand om anhöriga. Ge 

information och att vägleda anhöriga var det övergripande som förväntades. I 

resultatet framkom det att anhörigas önskemål uppfattades vara olika. 

Sjuksköterskorna uppfattade att några önskade vara närvarande i rummet 

andra hade erfarenhet av att anhöriga önskade sitta utanför rummet. Bergh 

(2012) menar att det var i mötet som anhörigas behov uppmärksammades. 

Det uppkommer etiska dilemman för sjuksköterskorna i bemötandet av 

anhöriga. Sandman och Kjellström (2017) skriver att sjuksköterskorna ställs 

inför många olika etiska svårigheter och det kräver olika former av etisk 

reflektion kring olika situationer som har uppsåt. De beskriver fortsatt att i 

arbetet med människor är det viktigt att kunna prata om olika värderingar och 

tankar för att kunna bli medveten om sina egna normer och om sitt 

förhållningssätt. I resultatet beskrev sjuksköterskorna att möjlighet till 

stunder för reflektion, utbyte av kunskap och idé tillsammans med kollegor 

kunde vara ett förbättringsförslag. Förslagen på förbättringar styrks av 

Benzein et al, (2017) som beskrev att, för att utvecklas i sin yrkesroll 

behövde sjuksköterskorna bearbeta och reflektera tillsammans med kollegor.  

 

Resultatet visar att bemötandet av anhöriga behöver anpassas utifrån 

situationen, utifrån anhörigas behov och omständigheter runt om situationen. 

Vårdpersonalen beskrev att de var där för att ta hand om och rädda patienters 

liv. Enligt Benzein et al, (2017) utgår systemteorins grunder i att, om en i 

familjen drabbas av sjukdom kommer övriga familjemedlemmar också att 

påverkas. Utifrån den kunskapen borde resurser finnas för att ta hand om 

anhöriga, som är en del av patientens liv. Kunskapen om att anhöriga och 

patienten är, och bör ses som en helhet utifrån systemteorins grunder är 

troligen inget sjuksköterskorna ute i verksamheten reflekterar över på ett 

djupare plan. En viktig reflektion i resultatet var att när anhöriga blev 
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bemötta med respekt upplevde sjuksköterskorna att anhöriga blev sedda och 

tillförde en trygghet för både anhöriga och patienten. Det beskriver även 

Benzein et al. (2017) som menar att om anhöriga upplevde en eller flera 

känslor kom dessa känslor att föras över på patienten. El-Masri och Fox-

Wasylyhyn (2007) menade att vården förbättras om sjuksköterskorna och 

anhöriga hade en god relation. Det som var bra för anhöriga medförde att det 

även var bra för patienten. Nikki et al. (2012) beskrev vikten av att se 

anhöriga, annars fanns det en risk att anhöriga hamnade i kris. Det kunde 

innebära att anhöriga kunde vara i behov av hjälp från samhället i form av 

olika insatser.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna på akutmottagningen hade en viktig 

roll i att bemöta anhöriga, att det skedde med respekt och att de kände sig 

sedda. Det lade grunden för kommande möten i vården. Söderström, 

Saveman och Benzein (2006) beskrev att det första bemötandet som anhöriga 

fick av personalen hade en stor inverkan. Det påverkade deras framtida 

relationer inom vården. En ömsesidig förståelse mellan anhöriga och 

personalen var önskvärd.  Resultatet visade att när anhöriga glömdes bort 

upplevde personalen skuldkänslor över att de inte hade varit hos anhöriga 

och givit någon bekräftelse på att sjuksköterskorna visste om att anhöriga satt 

där. Sjuksköterskorna på de två intervjuade verksamheterna var måna om 

anhöriga. Sjuksköterskorna i Plakas, Cant och Taket (2009) studie stängde 

ute anhöriga från att vara närvarande. Anhöriga upplevde ett kränkande 

bemötande, att de inte blev sedda och därmed uppkom en känsla av 

besvikelse. I resultatet beskrivs en medvetenhet hos sjuksköterskorna om att 

anhöriga har behov av att bli sedda men att tiden är ett hinder. Studien 

skriven av McLaughlin et al. (2013) beskrev också att tiden för anhöriga var 

ett problem. I mötet med anhöriga behövdes det finnas tid. I Stayt (2007) 

studie upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att ta sig tid för anhöriga 

och visa att de brydde sig om anhöriga. På en intensivvårdsavdelning är 
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vårdtiden längre än på akutmottagningen vilket kunde göra att bemötandet 

skiljde sig mellan verksamheterna. På en akutmottagning kunde det vara av 

stor vikt att ta sig tid med anhöriga. Enligt Engström och Söderberg (2007) 

var anhöriga en länk mellan patienten och sjuksköterskan och blev viktig när 

personalen hade frågor angående patienten. Stayt (2007) menade att anhöriga 

som var lugna och välinformerade, var en viktig länk genom att bidra med 

information om patienten. En betydelsefull resurs för sjuksköterskorna. 

Benzein, Johansson, Årestedt och Saveman (2008) beskrev att om 

sjuksköterskan fick en god kontakt med anhöriga, kunde värdefull 

information komma fram. 

 

I resultatet framkom det att bemötandet av anhöriga i stressade situationer 

uppfattades som svårt. Anhöriga hade många frågor och befann sig i chock. 

Det beskrev även sjuksköterskorna i Stayts (2007) studie att stressnivån 

kunde vara hög och kunde leda till nervositet över att förklara allt för 

anhöriga. Behöva svara på alla deras frågor och ångesten att inte kunna svara 

på deras frågor. Rädsla över att säga fel eller opassande saker. Engström och 

Söderberg (2007) beskrev att anhörigas roll inom vården har förändrats vilket 

gjorde att sjuksköterskorna ställdes inför förändringar så som att vården blir 

allt mer familjefokuserad. Anhöriga skulle involveras ännu mer i vården, 

något sjuksköterskorna ansåg vara svårt att praktisera i verkligheten. 

8.2.2 Faktorer som kan påverka bemötandet   

Resultatet visade att sjuksköterskornas erfarenhet var värdefull i bemötandet 

av anhöriga. Erfarenheten baserades på olika möten med anhöriga och var till 

stor hjälp för att kunna förstå anhörigas behov och att de är i behov av stöd 

från vårdpersonalen. 

Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar (2012) beskrev även de i sin studie 

att sjuksköterskornas livserfarenhet kunde hjälpa dem i yrkesrollen. Alla 

händelser och möten med olika människor både privat och i yrket gav 

erfarenheter som speglade deras sätt att vara som personer. Om personalen 
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hade egna barn och familj kunde det vara lättare att förstå anhörigas oro för 

patienten. I studien av Söderström, Benzein och Saveman (2003) framkom 

det att skapa kontakt med anhöriga var något som sjuksköterskorna hade lärt 

sig med tiden genom sin profession och privata erfarenheter. I resultatet 

framkom det att förutom sin erfarenhet så beskrev sjuksköterskorna känslan 

av att vara medmänniska kunde vara betydelsefullt i bemötandet av en 

anhörig. Det ansågs även viktigt att ha självkännedom och kunna lita på sin 

magkänsla. På en akutmottagning och en intensivvårdsavdelning arbetade 

sjuksköterskor med olika långa erfarenheter och hade olika erfarenheter av 

anhöriga i akuta situationer. Det kunde vara värdefullt att ha utbyte med 

kollegor, dela med sig av varandras erfarenheter och kunskaper i ämnet och 

därigenom få en ökad förståelse i bemötandet av anhöriga.  

 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att de saknade kunskap i bemötandet av 

anhöriga i akuta situationer. Det kunde medföra en känsla av otrygghet i 

bemötandet. Även Söderström, Benzein och Saveman (2003) beskrev att 

sjuksköterskorna uttryckte att det skulle finnas mer utbildning och verktyg 

för att kunna arbeta med familjer, ett mer systematiskt och gemensamt sätt 

att arbeta utifrån. Sjuksköterskorna på akutmottagningen och 

intensivvårdsavdelningen tyckte det var svårt att kunna identifiera vad det 

var för kunskap som saknades. Det fanns inte någon speciell utbildning när 

det gällde bemötandet av anhöriga. Samma budskap framkom i en artikel 

skriven av Maxwell, Stuenkel och Saylor (2007) att det saknades kunskap i 

vad som förväntades av vårdpersonalen i bemötandet av anhöriga i kritiska 

situationer. Det var en utmaning för sjuksköterskorna att kunna tillgodose 

behoven hos anhöriga. En formell utbildning saknades och sjuksköterskorna i 

situationerna agerade utifrån sina egna erfarenheter och värderingar. Det 

styrks i en studie av Buckley och Andrews (2011) där uppfattade 

sjuksköterskorna att de hade brist på formell utbildning men hade goda och 

mycket goda kunskaper i bemötandet av anhöriga i kritiska situationer. 
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8.2.3 När vårdprocessen förlängs  

I resultatet framkom det att vid överflyttningen till intensivvårdsavdelningen 

kunde situationen vara mycket stressad, patienten var allvarligt sjuk eller 

skadad. Anhöriga brukade vara med när patienten förflyttades från en 

akutmottagning till en intensivvårdsavdelning. I resultatet framkom det att 

anhöriga kunde glömmas bort i överflyttningen och blev utan adekvat 

information om vad som hände eller skulle hända. Det finns begränsat med 

forskning kring hur sjuksköterskorna upplever bemötandet av anhöriga i 

akuta och kritiska situationer i samband med patienters överflyttning från en 

akutmottagning till en intensivvårdsavdelning. I en studie skriven av 

McFetridge, Gillespie, Goode och Melby (2007) beskrevs hur 

sjuksköterskorna upplevelser att kommunikation med varandra i samband 

med en överflyttning av en akut sjuk patient mellan en akutmottagning och 

en intensivvårdsavdelning. Det visade sig att sjuksköterskorna kände 

ömsesidig bristfällig kommunikation med varandra. Situationen var oftast 

stressad, mycket personal och svårt att kommunicera med varandra. I 

resultatet framkom det att anhöriga kunde bli utan information i situationen 

när patienten förflyttas mellan en akutmottagning och en 

intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskornas svårigheter att kunna 

kommunicera med varandra kan påverka anhörigas delaktighet vilket kan 

leda till att de känner sig utanför. I en studie skriven av Magnusson (2005) 

beskrevs anhörigas upplevelser när patienten flyttar från en 

intensivvårdsavdelning till en intensivvårdsavdelning med högre teknologi. 

Där framkom det att anhöriga insåg allvaret i situationen i förflyttningen till 

en högre vårdinstans men att förflyttningen också innebar ett hopp. 

Sjuksköterskornas bemötande hade enligt anhöriga en stor inverkan på hur de 

reagerade. Hur informationen om förflyttningen gavs hade stor betydelse. 

Om svåra besked gavs på ett bra sätt var det lättare att acceptera. Anhöriga 

befann sig i en sårbar situation och var i behov av att få vara närvarande, att 

bli sedda och få tydlig information. Anhöriga ville inte vara till besvär men 
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önskade att få vara nära patienten. I resultatet framkom det en brist i 

kunskapen om varandras rutiner. Mycket av det sjuksköterskorna från 

akutmottagning informerade anhöriga om var vad de trodde skedde på 

intensivvårdsavdelningen. Sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen 

ansåg att anhöriga var viktiga och deras ambition var att välkomna anhöriga 

på bästa sätt. Resultat som har diskuterats i diskussion har även en central 

roll när vårdprocessen förlängs och det sker en överflyttning från 

akutmottagningen till intensivvårdsavdelningen. Anhöriga bör involveras i 

patientens vård genom hela vårdprocessen, för att kunna se familjen som en 

helhet.   

9 Slutsats  

Akuta situationer sker oftast under stressade förhållanden och kan vara 

känslosamma för anhöriga. Sjuksköterskorna på akutmottagningen och 

intensivvårdsavdelningen var eniga om att bemötandet av anhöriga var en 

viktig del av deras jobb. Medvetenhet fanns om anhörigas behov av att bli 

sedda och att ge information till anhöriga var viktigt.  Sjuksköterskornas 

kommunikation mellan akutmottagningen och intensivvårdsavdelningen 

behöver utvecklas för att vården ska bli tryggare för både patienterna, 

anhöriga och personalen. Mer forskning inom området behövs. Det finns en 

stor begränsning i hur sjuksköterskorna uppfattar bemötandet av anhöriga i 

akuta situationer på akutmottagning och vidare till intensivvårdsavdelning. 

9.1 Kliniska implikationer  
Studien är av värde för att skapa en större förståelse för anhörigas olika 

behov i samband med akuta situationer. I vidareutbildningen till 

akutsjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska berörs det hur 

omhändertagandet av anhöriga ska sker utifrån olika etiska aspekter. Den 

utbildning som erbjuds från lärosättet och arbetsgivaren är till största del 

teoretiskt inriktad. Mer praktiska övningar i att bemöta anhöriga i akuta 
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situationer hade givit specialistsjuksköterskor och övrig personal en större 

förståelse av vikten att involvera anhöriga i patientens vård även i akuta 

situationer. Sjuksköterskorna ute i verksamheter behöver tid och möjlighet 

till att kunna prata och reflektera med varandra över olika möten med 

anhöriga. Genom reflektion kan djupare förståelse skapas för anhörigas 

behov i möten och verksamheten kan arbeta utifrån familjefokuserad 

omvårdnad, även under de akuta situationerna. Genom att ha vetskap om 

varandras rutiner och arbetssätt på akutmottagning och 

intensivvårdsavdelning i arbetet med anhöriga. Skulle det kunna ge bättre 

förutsättningar för anhöriga i överlämnande mellan avdelningar. 
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10 Bilagor  

10.1 Bilaga 1 Brev till verksamhetschefen  

                
 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

 
Informationsbrev till verksamhetschefer-godkännande av datainsamling  

Vi heter Neringa Garbenciute och Emelie Skottén. Under vecka 3–12 ska vi skriva 

en magisteruppsats inom ramen för vår utbildning till specialistsjuksköterskor inom 

akutsjukvård respektive intensivvård, vid Linneuniversitetet i Växjö. Ämnet vi har 

valt att fördjupa oss i är sjuksköterskors uppfattningar av att bemöta anhöriga i 

akuta situationer på akutmottagning och intensivvårdsavdelning.  

Vi önskar nu få ditt godkännande att genomföra intervjuer på akutmottagningen och 

intensivvårdsavdelningen i Karlskrona under januari och i början av februari. Vår 

ambition är att intervjua sex sjuksköterskor på respektive avdelning, med minst 12 

månaders tjänstgöring på aktuell arbetsplats. Anställda sjuksköterskor på respektive 

arbetsplats kommer via mail att få skriftlig information angående studien. Ett 

deltagande innebär att deltagaren intervjuas av undertecknade studenter. 

Intervjuerna planeras att genomföras på arbetsplatsen, i ett avskilt rum. Hela 

intervjun kommer att spelas in, för att sedan skrivas ner och analyseras. Intervjun 

beräknas ta 40–50 minuter. 

Deltagarna som väljer att delta kommer att få skriva under ett samtyckesformulär. 

Deltagande i studien är frivilligt och deltagarens medverkan kan när som helst 

avbrytas utan skäl till detta behöver anges. Materialet från intervjuerna kommer att 

hanteras konfidentiellt och obehöriga kommer inte att kunna ta del av materialet. 

Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i studien när den publiceras i 

form av en uppsats. 

Om du kan/vill godkänna datainsamling enligt vad som beskrivits ovan, är vi 

tacksamma för din underskrift nedan. Ytterligare upplysningar lämnas av 

nedanstående ansvariga. 

Med vänlig hälsning 

Emelie och Neringa 

Neringa Garbenciute (blivande akutsjuksköterska) 
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Linnéuniversitetet  

               Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

 

Telefonnummer: 0737 34 45 96 

Epost: ng222fm@student.lnu.se 

Emelie Skottén (blivande intensivvårdssjuksköterska)  

Telefonnummer: 0708 49 11 86 

Epost: es223ws@student.lnu.se 

 

Handledare  

Anders Bremer, docent  

Epost: anders.bremer@lnu.se 

 

 

Godkännande av datainsamling   

Härmed intygas att jag godkänner genomförandet av intervjustudie enligt vad som 

ovan har beskrivits. 

 

 ……………………………………………………………… 

Ort och datum 

 

……………………………………………………………… 

Verksamhetschef 

 

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande  

 

mailto:ng222fm@student.lnu.se
mailto:anders.bremer@lnu.se
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10.2 Bilaga 2 Informationsbrev  

Linnéuniversitetet  

          Institutionen för hälso- och vårdvetenskapen 

 Informationsbrev om deltagande i studie om vårdande av 

anhöriga i akuta situationer 

Inom ramen för utbildningen till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård 

respektive intensivvård genomför undertecknade studenter, Neringa Garbenciute 

och Emelie Skottén, en magisteruppsats vid Linneuniversitetet i Växjö. Syftet med 

studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga i akuta 

situationer på akutmottagning och intensivvårdsavdelning. Med detta brev tillfrågas 

du om deltagande i studien för att dela med dig av dina erfarenheter.  

Bakgrund och syfte 

Inom akutsjukvården och inom intensivvården vårdas patienter med allvarliga 

sjukdomstillstånd och skador. I rummet där det akuta omhändertagandet sker kan 

även anhöriga finnas med. Forskning visar att inklusion av anhöriga i vården skapar 

trygghet och välbefinnande för patienten. Forskning om inklusion och vårdande av 

anhöriga i akuta situationer är dock bristande.   

Intervjuernas genomförande 

Ett deltagande innebär att du intervjuas av undertecknade studenter. Intervjuerna 

planeras att genomföras på din arbetsplats, i ett avskilt rum. Hela intervjun kommer 

att spelas in, för att sedan skrivas ner och analyseras. Intervjun beräknas ta 40–50 

minuter. Din verksamhetschef har gett tillstånd till att intervjuerna genomförs.   

Risker och fördelar med att delta  

Ett deltagande i studien ger dig möjlighet att reflektera över hur du bemöter 

anhöriga och delge oss dina erfarenheter. Detta kan upplevas som positivt. Ett 

deltagande innebär inte några uppenbara risker men intervjun kan väcka minnen 

från tragiska händelser och beröra dig känslomässigt.  

Sekretess och frivillighet 

Deltagandet i studien är frivilligt och din medverkan kan när som helst avbrytas 

utan att skäl till detta behöver anges. Materialet från intervjuerna kommer att 

hanteras konfidentiellt och obehöriga kommer inte att kunna ta del av materialet. 

Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i studien när den publiceras i 

form av en uppsats. Ni kan ta del av studien om ni så önskar, när den presenteras i 

form av en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet.  
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Linnéuniversitetet  

               Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

Vid intresse av att delta i studien, kontakta någon av oss via mail eller telefon senast 

den 2/2 – 2018. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning  

Neringa och Emelie  

 

Neringa Garbenciute (blivande akutsjuksköterska) 

Telefonnummer: 0737- 34 45 96 

Epost: ng222fm@student.lnu.se  

Emelie Skottén (blivande intensivvårdssjuksköterska)  

Telefonnummer: 0708- 49 11 86 

Epost: es223ws@student.lnu.se 

Handledare  

Anders Bremer, docent   

Telefonnummer: 0725- 94 16 56 

Epost: anders.bremer@lnu.se 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ng222fm@student.lnu.se
mailto:es223ws@student.lnu.se
mailto:anders.bremer@lnu.se
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10.3 Bilaga 3 Samtyckesformulär  

Linnéuniversitetet 

              Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av ovanstående information avseende studien om sjuksköterskors 

erfarenheter av att bemöta anhöriga i akuta situationer på akutmottagning och 

intensivvårdsavdelning, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och 

samtycker härmed till deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 
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10.4 Bilaga 4 Intervjuguide  
Intervjuguide  

 

Studie: Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga i en akut 

situation på akutmottagning och intensivvårdsavdelning  

 

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Intervjuare: 

Deltagar-nr: 

 

Frågor: 

 

1.Hur gammal är du? Hur länge har du varit verksam på denna avdelning? 

 

2.Har du någon specialistutbildning?  

 

3.Vad är en akut situation för dig?  

 

5.Vilka erfarenheter har du av att anhöriga är närvarande under en akut 

situation? Om ja, kan du utveckla eller ge exempel 

 

4.Vilka erfarenheter har du av att bemöta anhöriga i akuta situationer? 

 

     -Vilka rutiner har ni på din arbetsplats för att ta hand om anhöriga i akuta 

situationer?  

 

6.Har bemötandet av anhöriga i akuta situationer förändrats under åren du 

har arbetat på akutmottagning/intensivvårdsavdelning?  Om ja, kan du 

utveckla och beskriva det?  

 

7.A-Vilka erfarenheter har du av att ta hand om anhöriga i samband med 

överflyttning till intensivvårdsavdelning? Om ja kan du utveckla, hur kan det 

se ut? Hur önskar du att det  

I -Vilka erfarenheter har du av att ta emot patientens anhöriga när dem 

kommer från akutmottagningen? Om ja kan du utveckla, hur kan det se ut?  

 

8.Anser du att du har tillräcklig kunskap för att ta hand om anhöriga i akuta 

situationer? 

- Om ja- kan du utveckla, vilka kunskaper det är? 

- Om nej- kan du utveckla, vilka kunskaper saknas? 
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10.5 Bilaga 5 Etisk egengranskning  

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling 
av övervikt) eller som innebär en uppenbar 
risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas 
till en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data 
kan kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-
nytta samt anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs 
projektet så att deltagarna förstår dess syfte 
och uppläggning (inklusive vad som krävs av 
den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 
etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. 
(För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid 
enkäter i skolklasser.) 

x   
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10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen 
till patient eller forskningsperson. Vidare 
framgår tydligt att deltagare när som helst och 
utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av 
projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

X   

 

 


