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Abstrakt 

Bakgrund: Att vara närstående till någon som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

kan vara påfrestande, både på grund av den omställning det innebär för familjen 

men också på grund av den fysiska och psykosociala miljön. De närstående är dock 

viktiga för att främja patientens hälsa och för att skapa en vårdande miljö, och 

därför bör sjuksköterskan även fokusera på de närståendes behov. Sjuksköterskan 

har också ansvar över att ge närstående möjlighet att vara delaktig i patientens vård.  

Syfte: Syftet var att undersöka närståendes erfarenheter av bemötande på 

intensivvårdsavdelningar.  

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sökning efter vetenskapliga 

artiklar skedde i CINAHL och PubMed och sammanlagt nio artiklar valdes ut efter 
kvalitetsgranskning.  

Resultat: I resultatet framkom två kategorier: vårdande miljö och icke-vårdande 

miljö. I den vårdande miljön upplevde närstående att vårdpersonalen fanns 

tillgängliga och tog sig tid för samtal vilket ledde till en känsla av stöd och inbjudan 

till delaktighet. I den icke-vårdande miljön upplevdes istället vårdpersonalen som 

otrevlig och ointresserad av att ta hänsyn till de närståendes behov.  

Slutsats: Resultatet visade att majoriteten av de närstående upplevde bemötande av 

icke-vårdande karaktär. De gånger bemötandet upplevdes som vårdande hade en 

familjefokuserad omvårdnad tillämpats. Detta förhållningssätt anses därför lämplig 

att utgå ifrån för att ge närstående en positiv upplevelse av bemötande på 

intensivvårdsavdelningar. 
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1 Inledning 

När en individ blir allvarligt sjuk och behöver vårdas på en intensivvårdsavdelning 

påverkas även personens närstående av den påfrestande situationen (Stubberud, 

2009a). Hughes, Bryan & Robbins (2005) studie visar att närstående upplevde en 

emotionell berg- och dalbana när en familjemedlem var kritiskt sjuk. Det visade sig 

att de första 24–48 timmar på en intensivvårdsavdelning var de svåraste för de 

närstående, och att det var under denna tid de hade svårast att ta in information. 

Istället var känslorna det som tog över situationen. Med denna vetskap ser 

författarna ett behov av att få ökad kunskap om betydelsen av sjuksköterskans 

bemötande för att vistelsen på avdelningen ska bli så trygg som möjligt för de 

närstående. Då uppsatsens ämne inte ingår i en grundutbildad sjuksköterskas 

område, vill författarna förtydliga hur det, trots detta, är av relevans för den 

grundutbildade sjuksköterskan. Författarna anser att kunskapen är nödvändig för att 

kunna ge närstående, som tidigare haft en familjemedlem på en 

intensivvårdsavdelning, en god upplevelse av vården vid vistelser på andra 

avdelningar eller vårdinrättningar. Denna uppsats syftar därför till att undersöka 

närståendes erfarenheter av bemötande på intensivvårdsavdelningar. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definition av begrepp 

Intensivvård - På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter med sviktande vitala 

funktioner vilket utgör ett livshotande tillstånd. Patientens inläggning på 

intensivvårdsavdelningen är beroende av skadan eller sjukdomens svårighet och inte 

dess art. Förutom svikt i ett eller flera livsviktiga organ kan patienten vara beroende 

av kontinuerlig medicinsk behandling och avancerad omvårdnad. Det kan också 

handla om att patienten fått en försämring av en redan pågående sjukdom. I 

majoriteten av fallen är andning eller blodcirkulation orsaken till tillståndet 

(Stubberud, 2009a). 
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Intensivvårdspatient - En patient som befinner sig i ett livshotande tillstånd eller en 

betydande akut svikt i ett eller flera vitala organ. Tillståndet ska vara delvis 

åtgärdbart för att patienten ska tillhöra intensivvården framför palliativ vård 

(Stubberud, 2009a). 

 

Närstående - Vem som är närstående definieras på olika sätt beroende på patientens 

tillstånd. Om patienten är medvetslös eller av annan anledning inte kan 

kommunicera, används anhörig som första kontakt (Stubberud, 2009b). I dessa fall 

definieras anhörig som personer inom familjen eller bland de närmaste släktingarna 

(Socialstyrelsen, 2004b). Är patienten talbar definieras närstående som de eller den 

person som patienten själv uppger står närmast (Stubberud, 2009b). I denna uppsats 

används begreppet närstående då det anses bredare och kan inkludera fler än 

patientens familj och närmaste släktingar.  

 

Vårdpersonal - Vårdpersonal definieras som personal som ger patienter vård inom 

en organiserad sjukvårdsinrättning (Karolinska institutet, 2020). I denna uppsats 

används begreppet vårdpersonal för att benämna både sjuksköterskor, läkare och 

undersköterskor. 

 

2.2 Närståendes utsatthet 

Att vara närstående till någon som är sjuk kan vara påfrestande på många olika sätt 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017b). Som närstående kan man hamna i 

situationer som kan vara utmanande och svåra att hantera, till exempel risken att 

förlora sin familjemedlem eller att denne ska få bestående men, rädslan över att 

familjemedlemmen ska må fysiskt och psykiskt dåligt, att denne inte blir behandlad 

med respekt samt att det kan medföra en stor omställning i vardagslivet (Stubberud, 

2009b). Den närstående står också inför utmaningen att fatta många beslut för 

patienten om denne inte har förmågan själv (Patientlag, SFS 2014:821). Att vara 

närstående med dessa utmaningar kan leda till påverkan på den emotionella hälsan 

med till exempel ökad risk för depression, oro och rädsla, stress och ångest, men det 

kan också påverka det dagliga livet och ekonomin. Påfrestningen som detta innebär 
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kan också leda till sömnbesvär, utmattning och minskad aptit (Wittenberg, Saada & 

Prosser, 2013). 

 

Enligt patientlagen har närstående rätt till möjligheten att vara delaktiga i patientens 

vård (Patientlag, SFS 2014:821). Inom intensivvården kan det dock vara svårt att 

vara delaktig som närstående eftersom patienten ofta har mycket vårdpersonal 

omkring sig samt kräver avancerad omvårdnad. Därför kan delaktigheten helt utebli 

(Ågård & Harder, 2007). Närståendes delaktighet är viktig för patientens upplevelse 

på sjukhuset och kan bidra till att främja patientens hälsa (Hupcey, 1999). 

Närståendes närvaro kan skapa ett välbefinnande hos patienten och bidra med 

trygghet, harmoni och ett inre lugn. Miljön blir då vårdande för patienten 

(Ylikangas, 2017). 

 

2.3 Vårdrelation och vårdande kommunikation 

Mötet mellan patient och sjuksköterska ska vara av vårdande karaktär och stärka 

individens hälsa. Det vårdande mötet ska präglas av respekt och öppenhet gentemot 

patienten för att beakta patientens integritet. Genom att sjuksköterskan är 

närvarande, uppmärksam och lyssnar till patienten förmedlar sjuksköterskan 

förståelse för patientens upplevda situation. Detta gör att patienten känner sig 

bekräftad i sitt lidande samt att patientens behov bekräftas av vårdaren. Således kan 

sjuksköterskans utmaning vara att visa intresse för patientens berättelse och det är 

av betydelse för att förstå vad berättelsen uttrycker. Att belysa och förstå patienten 

upplevelse gagnar även patientens sätt att förstå sin sjukdom samt vad som är viktigt 

för dennes hälsa och välbefinnande (Ekebergh, 2016). Utöver vårdande av patienter 

behöver sjuksköterskan även fokusera på de närståendes behov. Det kan innebära att 

ge trygghet samt informera om känslomässiga upplevelser för att närstående inte ska 

få negativa upplevelser av sjukvård (Takman & Severinsson, 2006). Som 

sjuksköterska är det viktigt att inte utgå ifrån sin förförståelse eller sina erfarenheter 

och rutiner i det vårdande mötet. Istället förespråkas ett förhållningssätt som 

kännetecknas av öppenhet, lyhördhet och uppmärksamhet i varje enskild situation. 

Människor strävar efter att snabbt få förståelse om situationer och händelser i 

vardagen vilket leder till att saker och ting kan få innebörder utan befogade grunder 
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(Ekebergh, 2016). Detta kan leda till felbedömningar och felaktiga slutsatser 

(Ekebergh, 2016; Fossum, 2019). Sjuksköterskan kan luras att se något som inte 

finns i den aktuella situationen eftersom hon erfarit detta i en tidigare situation. 

Genom att dröja kvar i en frågande hållning och granska situationen utmanas 

förförståelsen och kan sättas inom parentes. Granskning av situationen kan ske 

genom att ställa frågor om vad personen egentligen säger, vad den ger uttryck för, 

vad som visar sig samt hur det ska tolkas och förstås. Det vårdande mötet har också 

en betydande roll för patientens förutsättningar för att vara delaktig i vården vilket 

påverkar vårdandets utfall (Ekebergh, 2016).  

 

Kommunikation inom vårdandet utgör grundförutsättningar för att förstå patientens 

och närståendes verklighet och upplevelse av hälsa och lidande. Vårdande 

kommunikation är en fråga om hur budskap förmedlas mellan två parter, men är 

också en kamp för att lindra lidande (Fredriksson, 2017). Ekebergh & Dahlberg 

(2016) menar att ett samtal alltid måste utgå från ett livsvärldsperspektiv för att vara 

vårdande för mottagaren. Ett icke-vårdande samtal kan vara när vårdaren tar över 

största delen av samtalet och inte lyssnar och tar hänsyn till den andra partens 

förståelse och tänkande (Ekebergh & Dahlberg, 2016). Kommunikation i form av 

lyssnande, beröring och närvaro är exempel på hur möjligheten för en högre känsla 

av hälsa och välbefinnande kan skapas hos mottagaren. Utan kommunikation kan 

patienten uppnå optimala värden, men istället uppleva ångest och oro som leder till 

en lägre känsla av hälsa och välbefinnande. Kommunikation kan, när det används på 

rätt sätt, även bidra till att patienten vågar öppna sig om ett samtalsämne som för 

dem är svårt. Närvaro och lyssnande utan att döma eller moralisera kan öppna 

dörren för att individen ska vilja dela med sig och sätta ord på det som skapar ett 

lidande (Fredriksson, 2017). Benzein, Erlingsson, Hagberg & Saveman (2017) 

beskriver samtalet med de närstående som en möjlighet att öppna upp för 

familjemedlemmarnas förförståelser och ge möjlighet för reflektion kring dessa. Att 

använda sig av bland annat cirkulära frågor i samtalet med familjen bidrar till 

reflektion och förutsättningar för förändring, som i sin tur kan bidra till att de 

kommer vidare i rörelsen mot välbefinnande och hälsa (Benzein, Erlingsson, 

Hagberg & Saveman, 2017). 
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2.4 Miljöns betydelse 

Miljö kan vara både fysisk och psykosocial. Den fysiska miljön innefattar det som 

finns runt omkring oss, exempelvis möbler och rummets storlek, medan den 

psykosociala innefattar hur vi upplever olika miljöer, exempelvis hur ett rum känns 

att vara i (Ylikangas, 2017; Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Att närvara på en 

intensivvårdsavdelning innebär oftast att man tvingas möta den tekniska utrustning 

som används för patientens överlevnad. Miljön och inredningen på ett patientrum 

kan därför skapa känslor som sårbarhet och osäkerhet (Olausson, Ekebergh & 

Lindahl, 2012). För en närstående kan intensivvårdsmiljön upplevas som avancerad, 

ogästvänlig och skrämmande (Ylikangas, 2017; Hughes, Bryan & Robbins, 2005). 

Hughes, Bryan & Robbins (2005) belyser vikten av information för att minska 

rädslan och öka tryggheten. Tidigare forskning visar till exempel att ovissheten om 

larmens betydelse på övervakningsapparaturen skapade oro om förklaring uteblev 

(Hughes, Bryan & Robbins, 2005). För att miljön ska upplevas som vårdande krävs 

att vårdpersonalen ger miljöns atmosfär en känsla av värme, trygghet, lugn och ro. 

Miljön kan då bidra till att välbefinnande upplevs, hos både närstående och patient. 

När patient och närstående känner sig trygga, lugna och delaktiga har en vårdande 

miljö uppnåtts (Ylikangas, 2017). Ylikangas menar att patienter upplevde miljön på 

intensivvårdsavdelningen som vårdande respektive icke-vårdande miljö utifrån fyra 

komponenter. Komponenterna var; patienten, vårdarna, närstående samt tekniken. 

De viktigaste komponenterna var människorna, det vill säga, närstående, patienten 

och vårdarna. Vårdande miljö utifrån patienten innebar att all uppmärksamhet riktas 

mot denne samt att patienten inte endast är ett namn utan ses som en människa. 

Icke-vårdande miljö uppstår när patienten känner sig utsatt och sårbar i 

vårdsituationen och vårdarna inte förstår eller ser patienten. Även medpatienter kan 

skapa oro och rädsla i situationen patienten befinner sig i. Teknikens påverkan 

kunde vara både vårdande och icke-vårdande. Övervakningen kunde bidra till 

trygghet men också skapa oro och ge en känsla av overklighet och illabefinnande. 

Patienten kunde också känna en avsaknad av en vilsam miljö (Ylikangas, 2017). 
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2.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan är skyldig att följa lagar inom hälso- och sjukvård och en av lagarna 

är patientlagen (SFS 2014:821). I patientlagen ingår bestämmelser om patientens 

rättigheter till information om bland annat sitt hälsotillstånd, undersökningar, 

behandlingar och risker. Har patienten inte möjlighet att ta del av denna information 

ska den istället ges till närstående om detta är möjligt. I samma lag finns också 

bestämmelser om delaktighet och hur även närstående har rätt till möjligheten att 

påverka patientens vård. Sjuksköterskan förväntas också följa ICN:s etiska koder 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012) som beskriver professionens centrala 

värdegrund. Att följa ICN:s etiska koder innebär bland annat att sjuksköterskan ger 

korrekt och tillräcklig information till både patienter och närstående samt främjar ett 

etiskt förhållningssätt och en öppen dialog (Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  

 

På en intensivvårdsavdelning omfattas sjuksköterskans ansvarsområde av att 

bedöma, analysera, planera, genomföra och utvärdera avancerad omvårdnad av 

kritiskt sjuka patienter. Sjuksköterskan ansvarar över att tillgodose patientens 

medicinska- och omvårdnadsmässiga behov samt personlig hygien 24 timmar om 

dygnet. Eftersom patienten ofta är svårt sjuk när den befinner sig på en 

intensivvårdsavdelning, är närstående ofta närvarande. Detta innebär att 

sjuksköterskan också har ansvar för att ta hand om närstående som kan befinna sig i 

en krissituation (Stubberud, 2009c). 

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Familjefokuserad omvårdnad 

Den familjefokuserade omvårdnaden har två huvudsakliga utgångspunkter, 

familjecentrerad omvårdnad och familjerelaterad omvårdnad. Den familjecentrerade 

omvårdnaden utgår från ett systemiskt förhållningssätt där varje familjemedlem är 

en del i ett system, det vill säga familjen. Hänsyn tas till att individen ingår i ett 

sammanhang med andra människor och att det ibland finns behov av att 

vårdpersonal ser dessa som en gemensam enhet. När en förändring sker i en enskild 
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del av systemet påverkas också helheten, det vill säga att när livssituationen 

förändras hos en av individerna i familjen, påverkas även situationen för de andra 

familjemedlemmarna. Familjen som ett system innebär att fokus koncentreras på 

relationer och interaktioner mellan familjemedlemmarna, vilka kan ske i både 

positiv och negativ riktning. Familjen kan till exempel bidra till ökat lidande och 

ohälsa hos en familjemedlem, men också vara en anledning till minskat lidande och 

ökat välbefinnande (Öqvist, 2008; Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a, Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2017b).  I familjerelaterad omvårdnad sätts patienten i 

centrum och sedan sätts resten av familjen i kontext. När patienten sätts i fokus 

används därför den familjerelaterade utgångspunkten för att ta hänsyn till patientens 

sociala sammanhang. Att avgöra vilken av de två utgångspunkterna som är mest 

adekvat att använda i den specifika situationen kan vara en utmaning (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2017b). Tidigare forskning om familjefokuserad omvårdnad 

inom intensivvårdsmiljön visar att detta förhållningssätt är lämpligt att använda 

inom intensivvården. Familjefokuserad omvårdnad benämns som det ultimata sättet 

att delge vård för bästa möjliga resultat och tillfredsställelse för alla involverade 

parter (Coyer, Courtney & O'Sullivan, 2007).  

 

4 Problemformulering 

När en patient behöver intensivvård innebär det oftast att patienten är i ett 

livshotande tillstånd. Att ha en familjemedlem som är sjuk och i ett livshotande 

tillstånd, kan för de närstående vara utmanande och påfrestande. Miljön på en 

intensivvårdsavdelning kan, på grund av bland annat teknisk utrustning och hur 

rummet känns att vara i, skapa känslor som sårbarhet och osäkerhet hos den 

närstående. Erfarenheter de närstående bär med sig från tiden på avdelningen kan 

sedan påverka hur de upplever vård i andra sammanhang. Det krävs därför att 

sjuksköterskan även tar hand om närstående och bidrar till en upplevelse av trygghet 

och välbefinnande. Genom att undersöka närståendes erfarenheter av bemötande på 

en intensivvårdsavdelning, ges sjuksköterskan bättre förutsättningar att bemöta 

närstående på ett sätt som främjar delaktighet och den vårdande relationen. 
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5 Syfte 

Syftet var att undersöka närståendes erfarenheter av bemötande på 

intensivvårdsavdelningar. 

 

6 Metod 

Studien är en litteraturstudie baserad på kvalitativ och kvantitativ forskning. En 

litteraturstudie används för att undersöka och försöka förstå en specifik fråga eller 

problem genom att sammanställa tidigare forskning (Kristensson, 2014). 

 

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom sökning i databaserna CINAHL och PubMed. 

CINAHL är en databas för till exempel tidskrifter om omvårdnad och PubMed är en 

databas för medicin och omvårdnad (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Ämnesord användes i båda databaserna för att underlätta litteratursökningen, 

i CINAHL benämns dessa som Subject Headings och i PubMed används MeSH-

termer (Kristensson, 2014). Sökorden som användes framkom med hjälp av en 

tankekarta samt genom inspiration av relevanta artiklars ämnesord.  

  

För att få fram relevanta artiklar till vårt planerade syfte gjordes huvudsökningen i 

CINAHL med ämnesorden Family Psychosocial Factors, Family, Professional-

Family Relations, Family Centered Care, Intensive Care Units, Critically Ill 

Patients, Critical Care och Perception, samt fritextorden Relatives, Spouse, Partner, 

Intensive care, ICU, Critical care, Experience, Emotion och Attitude. I PubMed 

användes ämnesorden Aged, Adult, Family, Patient Satisfaction, Personal 

Satisfaction, Professional-Family Relations, Critical Care/organization and 

administration, Critical Care Nursing/methods, Critical Illness och Intensive Care 
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Units/standards, samt fritextordet families. I både CINAHL och PubMed användes 

de booleska sökoperatorerna OR och AND för att kombinera sökningarna och få 

relevanta träffar. Sökoperanden OR användes för att bredda sökning med hjälp av 

närliggande ord. Sökoperanden AND användes för att kombinera sökorden 

(Kristensson, 2014). Se bilaga A och B. 

 

6.2 Urval 

Från huvudsökningen i CINAHL lästes 60 titlar och 26 abstract. En gallring av 

abstracts genomfördes enligt Kristensson (2014) där artiklar vars syfte och metod 

som var irrelevanta valdes bort. Även artiklar som kostade pengar för att få tillgång 

till valdes bort till resultatet. De 12 kvarstående abstracten lästes sedan i fulltext och 

fyra artiklar valdes ut som relevanta för studiens syfte. Från huvudsökningen i 

PubMed lästes 120 titlar och 19 abstract. Av dessa valdes, efter gallring enligt 

Kristensson (2014), åtta artiklar ut för att läsas i fulltext varav fyra valdes ut som 

relevanta för studiens syfte. Ytterligare en artikel hittades under “similar articles” i 

samband med läsning av abstract. Totalt valdes nio artiklar ut från båda databaserna. 

I samband med att artiklarna lästes i fulltext uteslöts artiklar som inte följde 

strukturen Introduction, Method, Result and Discussion (IMRAD). Tidskrifterna 

med artiklarna från PubMed kontrollerades även i Ulrichsweb för att säkerställa 

peer review (http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login/librarySelect). De nio 

artiklar som valdes från båda databaserna gick sedan vidare till kvalitetsgranskning. 

 

Urvalet av artiklar i databasen CINAHL hade inklusionskriterierna: vuxna, peer 

reviewed, engelskspråkiga texter samt artiklar publicerade 2009–2019. 

Avgränsningen 2009–2019 gjordes också i PubMed, men övriga avgränsningar 

gjordes manuellt. Artiklar med sjuksköterskeperspektiv samt patientperspektiv var 

ett exklusionskriterie eftersom dessa inte besvarade litteraturstudiens syfte. Även 

artiklar innefattande barn som patient eller barn som närstående exkluderades. 

Utifrån dessa kriterier hämtades fyra artiklar från CINAHL samt fem från PubMed. 
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6.3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades av båda författarna gemensamt. Kvalitetsgranskningen 

utfördes med hjälp av en granskningsmall från Malmö Högskola (Carlsson & 

Eiman, 2003). Två olika granskningsmallar användes, en för kvalitativa studier och 

en för kvantitativa studier (se bilaga D). Båda granskningsmallarna bestod utav 

frågeställningar som utifrån studiens kvalité gav poäng. En modifiering av mallarna 

genomfördes och frågeställningen “patienter med lungcancerdiagnos” ändrades till 

“närstående till patient på IVA”. Frågeställningarna poängsattes från noll till tre och 

sträckte sig mellan “saknas” och “tydlig”. Den kvalitativa granskningsmallen bestod 

av 20 frågor och hade en maxpoäng på 48p. Den kvantitativa granskningsmallen 

bestod av lika många frågor men med en maxpoäng på 47p. Poängen räknades ut 

procentuellt och graderades sedan utifrån granskningsmallens tre grader. Om 

studien fick en procentsats över 80% av maxpoäng ansågs den vara av hög kvalitet 

och bedömdes till grad I. För att uppnå grad II krävdes en procentsats över 70%, då 

ansågs studien vara av medelhög kvalitet. Artikelns kvalitet ansågs vara låg om 

procentsatsen understeg 70% och bedömdes då till grad III. Artiklar med en 

procentsats under 60% ansågs vara av otillräcklig kvalitet (Carlsson & Eiman, 

2003). Åtta av artiklarna som granskades bedömdes till grad I och en av artiklarna 

bedömdes till grad II. 

 

6.4 Analys 

Textanalysen gjordes med inspiration av Kristensson (2014) i tre steg. Första steget 

innebar att artiklarna lästes och jämfördes med varandra för att identifiera likheter 

och skillnader, vilka beskrivs som fynd. Samtliga artiklar lästes av båda författarna 

för att säkerställa att inget material som besvarar studiens syfte undanhölls. I andra 

steget kondenserades de identifierade fynden samtidigt som de översattes till 

svenska. För att särskilja de olika artiklarnas fynd användes färgkodning. Efter detta 

skapades etiketter för att slutligen sammanställa fynden i kategorier. I det tredje och 

sista steget sammanställdes fynden inom de olika kategorierna till ett resultat. Ett 

exempel på analysprocessen ses i Tabell 1. 
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Tabell 1. Analysprocess 

Fynd Kondenserade fynd Etikett Kategori 
When staff explained the equipment to families, it reduced 

their uncertainty and helped reassure them and allay some 

of the anxiety associated with the foreign environment… 

However, if the purpose of the equipment was explained to 

them, families felt reassured, more comforted and therefore 

less emotionally vulnerable…  

Närstående uppskattade 

när personalen 

informerade och 

förklarade händelser och 

utrustning. Informationen 

ledde till mindre 

osäkerhet, ångest och 

sårbarhet.  

 

Stödjande information Vårdande miljö 

…family members felt respected when physicians and 

nurses were accessible, “patient,” and never made family 

feel rushed when communicating. 

Att vårdpersonalen fanns 

tillgängliga och inte 

stressade igenom samtal, 

gjorde att närstående 

kände sig respekterade.  

 

Att bli sedd och 

bekräftad 

Vårdande miljö 

The ICU environment was foreign because families 

perceived the atmosphere to appear chaotic and out of 

control, especially in the initial stages. Andrew’s 

experience shows how the nature of the environment 

impacted on his ability to access information, leaving him 

with uncertainty. 

I början kunde miljön på 

IVA upplevas som rörig. 

Upplevelsen påverkade 

närståendes förmåga att ta 

in information, vilket 

ledde till osäkerhet.  

 

Att känna osäkerhet i 

miljön 

Icke-vårdande miljö 

Respondents expressed feeling excluded from discussions 

that the physicians were having about their loved ones. 

Repeatedly, respondents commented that physicians would 

ask them to leave the room while the patient was being 

discussed, that physicians would talk about the patient 

outside the room without including the family, or that 

physicians would talk among themselves about the patient 

in the presence of the family but would exclude them from 

the discussion.  

Närstående uttryckte en 

känsla av att bli 

utlämnade från 

diskussioner kring deras 

familjemedlem. 

Närstående uppgav att 

läkaren bad dem att lämna 

rummet eller att läkaren 

aktivt höll familjen 

utanför samtalet.  

 

Brist på delaktighet Icke-vårdande miljö 

Families experienced staff who were distant, impersonal 

and interacted in ways that made them feel they had no 

identity. They used terms such as ‘cold’, ‘clinical’ and 

‘aloof’ to describe staff's behavior.  

Familjer mötte personal 

som upplevdes 

frånvarande, opersonliga 

och kommunicerade på ett 

sätt som fick dem att 

känna sig oviktiga. 

 

Att bli förbisedd Icke-vårdande miljö 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 

Helsingforsdeklarationen är en samling av etiska principer vilka alltid bör finnas 

med vid genomförandet av studier. Helsingforsdeklarationen säger bland annat att 

deltagarens välbefinnande måste gå före forskarnas och samhällets intresse. Det 

nämns även att samtycke från deltagaren måste inhämtas innan genomförande, att 

individens privatliv ska respekteras samt att patientinformation ska behandlas 

konfidentiellt (World Medical Association, 2018). Att ha ett etiskt förhållningssätt 
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är viktigt vid en litteraturstudie då etiken i artiklarna ska granskas kritiskt. För att 

säkerställa att litteraturstudien har ett etiskt förhållningssätt används enbart artiklar 

som fått etiskt godkännande (Kristensson, 2014). Författarna undersökte också om 

artikeln använt sig av informerat samtycke vid genomförandet. För att säkerställa att 

dessa kriterier uppfyllts har alla artiklar noggrant granskats ur ett etiskt perspektiv 

innan de valts ut. Alla utvalda artiklar redovisas sanningsenligt och ingen 

information som har betydelse för studiens syfte utelämnas. 

 

7 Resultat 

I resultatet framkom två kategorier och fem underkategorier som belyser studiens 

syfte “att undersöka närståendes erfarenheter av bemötande på 

intensivvårdsavdelningar”. 

 

 

7.1 Vårdande miljö 

7.1.1 Stödjande information 

Tydlig och förebyggande kommunikation, samt om de närstående tidigare haft 

erfarenhet av en intensivvårdsavdelning, hjälpte till att normalisera den främmande 

situationen och miljön (Turner-Cobb, Smith, Ramchandani, Begen & Padkin, 2016). 

Vårdande 
miljö

Stödjande 
information

Att bli sedd 
och 

bekräftad

Icke-vårdande 
miljö

Att känna 
osäkerhet i 

miljön

Brist på 
delaktighet

Att bli 
förbisedd
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Närstående upplevde att praktisk information, till exempel information om 

besökstider och hur man får kontakt med en pastor, också var en hjälp för att 

anpassa sig till den nya miljön (Henrich et al., 2011). Hur mycket information de 

närstående ville ha om sin familjemedlems situation, varierade från familj till familj. 

En del hade bara förmågan till att fokusera på det som var aktuellt just nu, medan 

andra ville veta mer om framtiden (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2015). 

 

Stöd från vårdpersonalen upplevdes speciellt när de förklarade syftet med den 

tekniska utrustningen patienten var ansluten till. Den tydliga informationen bidrog 

till att de närstående kände sig mindre rädda och sårbara (Wong, Liamputtong, Koch 

& Rawson, 2017a; Turner-Cobb, Smith, Ramchandani, Begen & Padkin, 2016). 

Närstående uttryckte också tacksamhet över det stöd som gavs när situationen 

kändes extra jobbig (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2015; Hansen, 

Rosenkranz, Mularski & Leo, 2016). Vårdpersonal var uppmärksamma på icke-

verbala tecken på ångest och stress hos de närstående och blev då noga med att 

förtydliga information som kan ha varit missledande. De försökte även lugna samt 

ta reda på orsaken till de närståendes mående (Wong, Liamputtong, Koch & 

Rawson, 2015). Vårdpersonalen var duktiga på att märka av när det extra stödet 

behövdes, vilket uppskattades av de närstående (Wong, Liamputtong, Koch & 

Rawson, 2015; Hansen, Rosenkranz, Mularski & Leo, 2016).  

 

Att bli regelbundet uppdaterad uppskattades också av de närstående och ingav ett 

lugn över situationen (Hansen, Rosenkranz, Mularski & Leo, 2016; Wong, 

Liamputtong, Koch & Rawson, 2015). När personalen var konsekvent med 

informationen kände sig de närstående mer säkra och informationen uppskattades 

även om den inte var positiv (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2015). 

 

7.1.2 Att bli sedd och bekräftad 

Positiva erfarenheter om vårdpersonalens bemötande handlade främst om 

kompetens, professionellt förhållningssätt och attityd (Henrich et al., 2011). 

Närstående som uttryckte sig positivt om detta upplevde att vårdpersonalen gjorde 

sitt bästa på ett trevligt och omtänksamt sätt (Henrich et al., 2011; Min et al., 2018). 
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Närstående ansåg att sättet vårdpersonalen kommunicerade på påverkade deras 

känsla av hopp i situationen. Framfördes informationen skonsamt, försiktigt och 

med en mjuk ton ingavs större hopp (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2017a; 

Koukouli, Lambraki, Sigala, Alevizaki & Stavropoulou, 2018; Hansen, Rosenkranz, 

Mularski & Leo, 2016). Det uppskattades också när information, framförallt svåra 

besked, levererades öppet och ärligt (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2015; 

Koukouli, Lambraki, Sigala, Alevizaki & Stavropoulou, 2018; Henrich et al., 2011; 

Min et al., 2018). Närstående upplevde också att information kunde vara lättare eller 

svårare att förstå beroende på hur väl personalen anpassade sitt språk efter de 

närståendes kunskap och förmåga (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2015; 

Schwarzkopf et al., 2013; Min et al., 2018). Närstående uttryckte högst belåtenhet 

över vårdpersonalens villighet att svara på frågor (Min et al., 2018). När 

vårdpersonalen fanns tillgängliga och tog sig tid för samtal kände sig de närstående 

respekterade (Hansen, Rosenkranz, Mularski & Leo, 2016). 

 

7.2 Icke-vårdande miljö 

7.2.1 Att känna osäkerhet i miljön 

Hur de närstående blev introducerade till avdelningen i början av vistelsen hade 

betydelse för hur miljön upplevdes (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2017a). 

Bristande information vid introduktionen kunde leda till ökad ångest, ilska och 

frustration hos de närstående (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2017a; 

Turner-Cobb, Smith, Ramchandani, Begen & Padkin, 2016). När miljön var 

främmande upplevdes atmosfären som kaosartad, vilket kunde påverka de 

närståendes förmåga att ta in och komma ihåg information, vilket i sin tur ledde till 

förvirring, missförstånd och osäkerhet. Även den medicinska utrustningen kunde 

framkalla osäkerhet och ångest om den inte förklarades ordentligt (Wong, 

Liamputtong, Koch & Rawson, 2017a).  

 

Ibland upplevde närstående att vårdpersonalen undanhöll information om patienten. 

Detta resulterade i att de närstående var rädda att situationen var värre än vad som 

framstod, eftersom de fick intryck av att personalen inte ville dela med sig av allt. 
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Ur detta skapades osäkerhet samt minskat förtroende för vårdpersonalen. En 

närstående berättade att hen fick en känsla av att informationen ibland undanhölls 

eftersom vårdpersonalen var rädda för att leverera felaktig information, och på 

grund av detta bli stämda. Upplevelsen om att vårdpersonalen undanhöll 

information kunde också yttra sig i form av kommunikation med klyschor eller 

ohjälpsamma ord och fraser som inte gynnade de närståendes situation (Wong, 

Liamputtong, Koch & Rawson, 2017a). Närstående ansåg också att de inte fick 

tillräckligt detaljerad information om patientens status (Min et al., 2018). 

Närstående uttryckte också kritik och frustration över att inte få information om 

varför samt hur länge de behövde vänta för att få träffa patienten. Ibland fick de 

närstående vänta länge utan någon förklaring om varför det tagit så lång tid (Wong, 

Liamputtong, Koch & Rawson, 2017a; Henrich et al., 2011; Schwarzkopf et al., 

2013). 

 

Närstående ansåg att uppdatering om patientens status och behandlingar kom alltför 

sällan och önskade ett mer frekvent flöde (Henrich et al., 2011; Koukouli, 

Lambraki, Sigala, Alevizaki & Stavropoulou, 2018; Min et al., 2018; Schwarzkopf 

et al., 2013). Även när vårdpersonalen gav olika besked och inte var konsekventa 

med information om patientens status, ökade de närståendes stress och oro då de 

inte kunde vara säkra på vad som var sant (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 

2015; Schwarzkopf et al., 2013; Min et al., 2018). Att personal gav olika mycket 

information ansågs också negativt (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2017a). 

 

7.2.2 Brist på delaktighet 

Vid vissa tillfällen blev de närstående ombedda att lämna rummet under ronden, och 

om dem fick vara med, lämnades de utanför diskussionen. Detta ledde till ilska och 

frustration hos de närstående (Henrich et al., 2011; Schwarzkopf et al., 2013). I 

vissa fall blev de närstående uppdaterade om ronden från annan vårdpersonal, men 

när de inte blev delgivna information, tog de istället till med andra metoder. Detta 

innefattade tjuvlyssning på ronden och att pussla ihop bitar av information de 

lyckats komma över (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2015). I andra fall när 

de närstående ställde frågor och ville vara delaktiga i vården ifrågasattes deras 
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kompetens och de togs inte på allvar (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 

2017b). 

 

7.2.3 Att bli förbisedd 

Närstående beskriver att de mött personal som upplevdes frånvarande, opersonliga 

och som kommunicerade på ett sätt som fick dem att känna sig osynliga, exempelvis 

genom att inte skapa ögonkontakt (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2017b; 

Hansen, Rosenkranz, Mularski & Leo, 2016). Det framstod ofta som att personalen 

inte ville sätta sig in i de närståendes situation, då de inte tog hänsyn till att viss 

information kunde vara svår att förstå och hantera (Wong, Liamputtong, Koch & 

Rawson, 2017b). Vårdpersonalens sätt att kommunicera beskrevs som okänsligt, 

oförskämt, abrupt och nedlåtande (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2017b; 

Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2015; Henrich et al., 2011; Min et al., 2018). 

När tiden inte fanns hos vårdpersonalen att svara på frågor, upplevde de närstående 

frustration över svårigheten att få de svaren dem sökte (Wong, Liamputtong, Koch 

& Rawson, 2017a; Turner-Cobb, Smith, Ramchandani, Begen & Padkin, 2016; Min 

et al., 2018; Schwarzkopf et al., 2013). En del närstående ville veta mer om 

framtiden och uttryckte frustration då vårdpersonalen inte ville tänka långsiktigt 

utan istället ansåg att det var bäst att endast fokusera på det aktuella i situationen 

(Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2015).  

 

Ibland uppstod situationer då vårdpersonalen betedde sig oprofessionellt framför 

närstående i form av olämpliga konversationer eller konflikter med kollegor. Det 

kunde röra sig om konversationer med otrevlig ton, hög ljudvolym och olämpligt 

innehåll, till exempel negativa uttalanden om sin arbetsplats (Henrich et al., 2011; 

Schwarzkopf et al., 2013). Kroppsspråket hos vårdpersonalen bidrog också till 

känslan av att de närstående inte var viktiga eller betydelsefulla i sammanhanget. 

Vårdpersonalens fokuserade istället endast på den fysiska omvårdnaden av patienten 

och det emotionella stödet uteblev (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2017b). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

I den föreliggande studien valdes litteraturstudie som metod. Detta för att 

sammanställa kunskap från flera relevanta studier för att få en översikt över hur 

närstående på en intensivvårdsavdelning vill bli bemötta. För att resultatet i studien 

skulle få ett högt vetenskapligt värde gjordes en systematisk översikt med 

utgångspunkt ur både kvalitativa och kvantitativa studier (Kristensson, 2014). 

 

8.1.1 Datainsamling 

När metod och syfte hade valts började formuleringen av sökord med hjälp av en 

tankekarta. Det uppkom svårigheter att hitta engelska ord för bemötande och 

sökningen blev därför möjligen avgränsad till ett mindre sökresultat. Svårigheten 

med att hitta en bra översättning gjorde också att det upplevdes svårare att få fram 

artiklar med relevanta syften. Genom sökning med hjälp av tankekartan hittades 

tillslut relevanta artiklar som, genom deras ämnesord, kunde hjälpa oss att utöka 

sökningen och därmed sökresultatet. Eftersom PubMed och CINAHL inte använder 

sig av samma ämnesord kan sökresultatet ha påverkats, då ämnesord som 

preciserade vårt syfte inte alltid användes i båda databaser. Detta gjorde att 

relevansen på resultaten skilde sig åt.  

 

En artikel hittades under “similar articles” i samband med läsning av abstracts i 

PubMed. Detta är enligt Kristensson (2014) inte det bästa sättet att hitta litteratur, 

utan sökningen görs med fördel systematiskt med sökord i en databas. Författarna 

tyckte, efter läsning av abstract, att artikeln var relevant och den kvalitetsgranskades 

därefter på samma sätt som de andra artiklarna. Artikeln ansågs vara av god kvalitet 

och författarna valde därmed att inkludera denna i resultatet.  

 

Tre av artiklarna som valdes att inkluderas i studien var genomförda av samma 

författare och i samma land. Då författarna haft samma förförståelse och 

utgångspunkt vid genomförandet av alla tre studier kan resultatet av litteraturstudien 

ha påverkats, vilket minskar studiens trovärdighet. Den kvalitetsgranskning som 
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gjorts och säkerställt artiklarnas goda kvalitet kan dock ha motverkat detta. Att 

använda sig av tre artiklar av samma författare kan också ha minskat 

litteraturstudiens överförbarhet. En annan svaghet i studien är att författarna endast 

använde sig av två databaser, CINAHL och PubMed. Detta kan ha gjort att 

författarna missat relevanta artiklar. Dock ansåg författarna att databaserna som 

valdes var mest relevant för studiens syfte, då PsycINFO främst inriktar sig på 

psykologi. 

 

8.1.2 Urval 

För att få fram den mest aktuella forskningen till studiens syfte, valde författarna att 

avgränsa sökresultatet till tio år vid huvudsökningen. Då det vid provsökningar 

framkommit att det fanns få studier med relevant syfte inom fem år, gjordes 

utökningen till tio år för att få fram fler relevanta artiklar. För att få ett bredare 

sökresultat samt öka tillförlitligheten på studien gjordes heller inga geografiska 

begränsningar (Kristensson, 2014). Den geografiska spridningen i denna 

litteraturstudie bidrar till en hög överförbarhet då resultatet påvisade många likheter 

mellan länderna, vilket är en styrka i studien. För att stärka studiens trovärdighet 

användes enbart artiklar som blivit granskade enligt peer review. 

 

Artiklar som inte hade närståendes perspektiv som utgångspunkt exkluderades, 

förutom en artikel som utgick från både patienten och närståendes erfarenheter. Från 

denna artikel valde författarna att endast använda den del av resultatet som utgick 

från närståendes perspektiv. Likaså gäller artiklar med mixed methods där endast 

det resultat som varit relevant för litteraturstudiens syfte valdes att användas. 

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enligt Carlsson & Eiman (2003). 

Granskningen gjordes med hjälp av triangulering vilket innebär att granskningen 

skedde gemensamt av båda författarna. Analysen av artiklarna färgades på så sätt 

inte av en enskild persons förförståelse. Användningen av triangulering påverkar 

även studien tillförlitlighet positivt (Kristensson, 2014). Om författarna var oense 
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om poängsättningen av artikeln, fördes en diskussion som grundades i att alla 

artiklar skulle bli rättvist poängsatta efter gemensamma kriterier. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen gav åtta artiklar med den högsta kvalitet “grad I” och en 

artikel med medelhög kvalitet “grad II”. Författarna strävade efter att använda 

artiklar med så hög kvalitet som möjligt, men valde trots detta att ta med artikeln 

med grad II eftersom den ansågs vara av tillräckligt hög kvalitet för att kunna 

besvara syftet, samt att den endast låg en procentenhet från grad I. 

 

8.1.4 Analys 

Resultatet kan ha påverkats då artiklarna är engelskspråkiga och har behövts 

översättas av författarna. Identifierade fynd kan därmed ha feltolkats och gett ett 

missvisande resultat. Även författarnas föreställningar om syftet kan ha påverkat 

resultatet, trots en medvetenhet om detta och vikten av att vara objektiv.   

 

Författarna upplevde svårigheter med att hitta kategorier i resultatet som 

inkluderade alla delar av resultatet samtidigt som de skulle hållas skilda från 

varandra. Flera fynd passade i början av processen in under flera etiketter och 

utifrån detta upplevdes det svårt att särskilja. Författarna diskuterade sedan fyndens 

tyngdpunkter grundligt för att slutligen komma fram till relevanta kategorier.  

 

8.1.5 Forskningsetiska aspekter 

Författarna i litteraturstudien har tagit ställning till forskningsetiska aspekter vid 

genomförandet av studien och har arbetat med transparens genom hela arbetet. 

Författarna har noggrant beskrivit uppsatsens genomförande samt presenterat 

samtliga studier från uppsatsens resultat i en artikelmatris (se bilaga C). Detta 

möjliggör att läsaren själv kan kritiskt granska litteraturstudien och avgöra dess 

etiska ställningstaganden. Enligt Kristensson (2014) medför studiens transparens att 

tillförlitligheten ökar, vilket kan ses som en styrka. Resultatet i studien har 

presenterats sanningsenligt och ingen information som har haft betydelse för 

studiens syfte har utelämnats. Detta har säkerställts genom användning av 

triangulering vilket enligt Kristensson (2014) stärker studiens trovärdighet. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka närståendes erfarenheter av 

bemötande på intensivvårdsavdelningar. En stor del av närståendes erfarenheter 

speglade en icke-vårdande miljö som innebar att de kände sig osäkra och 

förbisedda, vilket är det som kommer diskuteras i denna resultatdiskussion. Att 

intensivvårdsavdelningen oftast upplevdes som en icke-vårdande miljö för de 

närstående förvånade oss inte då vi fått intrycket av att bemötande är en aspekt som 

allmänt behöver förbättras inom sjukvården.  

 

Resultatet visade att närstående upplevde osäkerhet i miljön på 

intensivvårdsavdelningen bland annat på grund av att brist på information förekom. 

Det kunde handla om utebliven förklaring av teknisk utrustning, att information om 

patientens tillstånd undanhölls eller att flödet med information inte upplevdes som 

tillräckligt frekvent. Den vårdande kommunikationen som beskrivs av Fredriksson 

(2017) är ett redskap som kan användas för att lindra lidande. Lidandet är i denna 

situation en följd av den bristande informationen om bland annat den tekniska 

utrustningen. Ekebergh och Dahlberg (2016) menar att ett livsvärldsperspektiv bör 

tillämpas i samtalen för att minska lidandet, skapa en vårdande miljö och för att 

minska osäkerheten hos den närstående. Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att 

denna osäkerhet i miljön på intensivvårdsavdelningen troligtvis bottnar sig i en brist 

på vårdande kommunikation samt en avsaknad av stöd. Stöd är enligt Baggens & 

Sandén (2017) viktigt för att ge de närstående känslomässig styrka och förmåga att 

hantera svåra situationer. Detta i sig bidrar till ökat välbefinnande hos de närstående. 

Ylikangas (2017) betonar vikten av att närstående faktiskt känner välbefinnande i 

situationen då deras mående även påverkar patientens förmåga att uppleva en 

vårdande miljö. Den familjefokuserade omvårdnaden utgår från familjen som ett 

system där varje familjemedlem utgör en helhet. Detta innebär dels att alla individer 

i familjen påverkas när en individ blir sjuk, men också att den sjuke individen 

påverkas av de övriga familjemedlemmarnas mående (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2017a; Benzein, Hagberg & Saveman, 2017b). För att miljön ska bli 

vårdande för patienten krävs trygghet, harmoni och ett inre lugn, vilket även kräver 
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att den närstående är trygg och känner harmoni (Ylikangas, 2017). Haugdahl et al. 

(2018) menar att närståendes unika kunskaper om patienten som person, är av 

märkbar betydelse för vårdandets utgång, då de närstående bidrar till att framkalla 

patientens inre styrka för att kämpa för en positiv utgång av vårdandet. Närståendes 

närvaro bidrar till en vårdande miljö, men deras krafter är inte oändliga. Det är 

därför viktigt att de närstående får fullgott stöd av sjuksköterskan och får bekräftelse 

på att deras insatser är betydelsefulla (Baggens & Sandén, 2017). Benzein, Hagberg 

& Saveman (2017b) menar att det individuella stödet inom familjefokuserad 

omvårdnad kan påverka familjens enhet positivt genom att allas resurser och behov 

tas tillvara på i formandet av den nya livssituationen. Vi drar efter detta slutsatsen 

att de närståendes behov av stöd bör beaktas och tillgodoses samt att ett 

livsvärldsperspektiv bör tillämpas i samtal. Detta för att till högre grad skapa 

välbefinnande hos patienten och familjen som helhet.  

 

Resultatet visade också att det i många fall var svårt för närstående att vara delaktiga 

i vården. Närstående blev uteslutna från ronden, lämnades utanför diskussioner och 

blev i flera fall inte delgivna information om de beslut som tagits angående 

familjemedlemmarnas vård. När de närstående aktivt försökte vara delaktiga, 

ifrågasattes deras kompetens och de togs inte på allvar. Delaktighet innebär en aktiv 

medverkan som ger möjligheten att tillsammans med andra påverka utvecklingen av 

något. Initiativet till delaktighet kan tas på egen hand av en individ men för att 

delaktigheten ska skapas krävs att två parter möts och kommunicerar (Kjellström, 

2012). Wåhlin, Ek & Idvall (2009) menar att vårdpersonalens bemötande och sätt att 

arbeta på, påverkar de närståendes äkta vilja att vara delaktig i sin familjemedlems 

vård. När vårdpersonalen skapade en omtänksam atmosfär som underlättade 

närheten mellan de närstående och dess familjemedlem, skapades den äkta viljan att 

hjälpa och lindra. Denna känsla av att vilja vara delaktig bidrog i sin tur till en 

känsla av inre styrka och kraft hos den närstående, vilket bidrog till att främja hela 

processen under vårdvistelsen (Wåhlin, Ek & Idvall, 2009). Att närstående är 

delaktiga i patientens vård är viktig och kan bidra till att främja patientens hälsa 

(Hupcey, 1999), vilket kan vara en av anledningarna till att närståendes rätt till att 

vara delaktiga är lagstadgat i Sverige. Patientlagen säger att närståendes möjlighet 

till delaktighet alltid ska beaktas om inga bestämmelser om sekretess eller 
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tystnadsplikt hindrar detta (Patientlag, SFS 2014:821). Men hos vem ligger 

ansvaret? Kjellström (2012) anser att delaktigheten är båda parters skyldighet att 

upprätthålla, men då det anses orimligt att lägga ett så stort ansvar på den mest 

utsatta i relationen, ligger ansvaret huvudsakligen på sjuksköterskan (Kjellström, 

2012). I enlighet med den familjefokuserade omvårdnaden får sjuksköterskan 

möjlighet att, endast genom något så enkelt som ett samtal, bjuda in de närstående 

till delaktighet. Genom att möta familjen i ett samtal får sjuksköterskan möjlighet att 

samla och framföra information, ta reda på vilka behov som finns och därtill också 

bjuda in till delaktighet. Sjuksköterskans relation till familjen bär i sig själv kraften 

att lindra lidande och öka välbefinnande och därför blir sjuksköterskans utmaning 

att aktivt arbeta för att främja den vårdande relationen (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2017b). Att resultatet i denna litteraturstudie visar att närstående har 

många negativa erfarenheter kan bero på att det baseras på studier från flera olika 

länder. Vad finns det för lagar som belyser närståendes rättigheter i exempelvis 

Australien och Tyskland? Utifrån resultatet att döma verkar det inte finns några 

motsvarande lagar i dessa länder. En annan anledning till brist på delaktighet kan 

vara att utbildningen för sjuksköterskor i de länder där forskningen är utförd, skiljer 

sig åt från den svenska utbildningen. Kanske kan det röra sig om ett annorlunda 

förhållningssätt?  

 

Resultatet under kategorin vårdande miljö speglar en miljö där närstående fått det 

stöd och den information de behöver för att känna lugn och trygghet i miljön på 

intensivvårdsavdelningen. Sjuksköterskorna i den vårdande miljön har använt sig av 

familjefokuserad omvårdnad där de, som Benzein, Hagberg & Saveman (2017b) 

beskriver, tagit reda på vilka behov som finns hos familjen, gett stöd och bjudit in 

till delaktighet. I den icke-vårdande miljön framkommer en avsaknad av stöd och 

delaktighet och vi ser därför att den familjefokuserade omvårdnaden som infunnit 

sig i den vårdande miljön, är det som saknats i den icke-vårdande miljön. 
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9 Slutsats och kliniska implikationer 

Närstående upplever brister i bemötande från vårdpersonal på 

intensivvårdsavdelningen och resultatet i föregående studie visar att detta beror på 

att de närstående upplevde brist på framförallt stöd och möjlighet till delaktighet. En 

minoritet av de närstående upplevde det motsatta och fick en känsla av att bli sedda 

och bekräftade. De fick även individanpassad information som bidrog till en känsla 

av stöd i situationen. De gånger närstående haft en positiv upplevelse av bemötandet 

har familjefokuserad omvårdnad tillämpats av sjuksköterskan. Detta gör att vi drar 

slutsatsen att familjefokuserad omvårdnad är en bra teori att tillämpa för att stödja 

närstående och ge dem en positiv upplevelse av bemötande på 

intensivvårdsavdelningar. För att tillämpa familjefokuserad omvårdnad kliniskt, bör 

sjuksköterskan ge stöd till de närstående genom att lyssna till deras behov och möta 

dem. Genom att möta de individuella behoven stärks de närståendes välbefinnande. 

Sjuksköterskan bör också ge de närstående möjligheten att vara delaktiga samt ge 

bekräftelse på att deras medverkan i vården gör skillnad för patienten. Genom dessa 

insatser bidrar sjuksköterskan till att de närstående får ökad känslomässig styrka 

vilket i sin tur påverkar patientens välbefinnande och tillfrisknande. 

 

9.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att fortsatt forskning inom närståendes erfarenheter av bemötande på 

intensivvårdsavdelningar är av relevans då vi redan i början av vår 

forskningsprocess upptäckte en brist på studier kring ämnet. Forskningen behöver 

fördjupas med hjälp av fler intervjuer med närstående. Detta för att ytterligare stärka 

sjuksköterskans förståelse av närståendes upplevelser och därmed kunna bemöta på 

ett sätt som bidrar till ett ökat välbefinnande hos de närstående. 
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Sökning Sökord & kombinationer Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

S1 “Aged”[Mesh] 
 

3022355 
    

S2 “Adult”[Mesh] 
 

6993723 
    

S3 S1 OR S2 
 

6993723 
    

S4 “Family”[Mesh] 
 

308012 
    

S5 Families 
 

1417899 
    

S6 S4 OR S5 
 

1417899 
    

S7 “Patient satisfaction”[Mesh] 
 

86408 
    

S8 “Personal 

Satisfaction”[Mesh] 

 
17826 

    

S9 “Professional-Family 

Relations”[Mesh] 

 
14499 

    

S10 S7 OR S8 OR S9 
 

117812 
    

S11 “Critical Care/organization 

and administration” [Mesh] 

 
10418 

    

S12 “Critical Care 

Nursing/methods” [Mesh] 

 
339 

    

S13 “Critical Illness”[Mesh] 
 

27202 
    

S14 “Intensive Care 

Units/Standards” [Mesh] 

 
4164 

    

S15 S11 OR S12 OR S13 OR 

S14 

 
40064 

    

S16 S3 AND S6 AND S10 AND 

S15 

 
307 

    

  
Published in the 

last ten years 

169 19 8 4 4 
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Bilaga C Artikelmatris 

Nr Författare, 

År, Land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Hansen, L., 

Rosenkranz, 

S. J., 

Mularski, R. 

A., Leo MC. 

 

2016 

 

USA 

Nursing 

Research 

 

Family 

Perspectives on 

Overall Care in 

the Intensive 

Care Unit 

The purpose of the 

research was to 

understand family 

members' perspectives 

regarding overall care of 

medical patients receiving 

intensive care. 

Kvantitativ studie. Deltagarna bestod av 

138 familjemedlemmar till patienter som 

varit på IVA i mer är 

48h. Datainsamlingen gjordes med hjälp 

av en enkät. Enkäten bestod av tre 

stycken öppna frågor.  

Tre huvudteman framkom: Kompetent vårdpersonal, 

kommunikation och miljö. Kommentarer angående 

kommunikation lutade mer ofta åt det negativa hållet 

och tog upp en upplevd brist på kommunikation från 

vårdpersonal samt brist på tillgång till 

vårdpersonalen. De positiva kommentarerna om 

kommunikation innefattade en ökad känsla av hopp 

samt att vårdpersonalen hade en förmåga att tillgodose 

behov och ge stöd. 

Grad I 

2 Henrich, N., 

Dodek, P., 

Heyland, D. 

K.,  

Cook, D. J., 

Rocker, G. 

M., 

Kutsogiannis, 

D., Dale, C. 

M., Fowler, 

R., Ayas, N. 

T. 

 

2011 

 

Kanada 

 

Critical Care 

Medicine 

 

Qualitative 

analysis of an 

intensive care 

unit family 

satisfaction 

survey 

 

To describe the qualitative 

findings from a family 

satisfaction survey to 

identify and describe the 

themes that characterize 

family members’ 

intensive care unit 

experiences 

Kvalitativ och kvantitativ 

forskningsdesign. I studien deltog 880 

familjemedlemmar till patienter som 

varit på IVA i mer är 48h. 

Datainsamlingen skedde genom en enkät 

bestående av tre öppna frågor (FS-ICU). 

 

Sex teman framkom i resultatet; Personalens påverkan, 

vårdens kvalitet, medlidande/respekt för familjen och 

patienten, kommunikation, väntrum och patientrum. 

Bland annat upplevdes avsaknad av information och 

okänslig attityd hos vårdpersonalen. Positiva 

upplevelser handlade om kompetens och 

professionalism. 

Kvalitativ: 

Grad I 
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Nr Författare, 

År, Land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

3 Koukouli, S., 

Lambraki, 

M., Sigala, E., 

Alevizaki, A., 

Stavropoulou, 

A. 

 

2018 

 

Grekland 

 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

 

The experience 

of Greek families 

of critically ill 

patients: 

Exploring their 

needs and coping 

strategies 

 

To explore the 

experiences, needs and 

coping strategies of 

families of patients 

admitted to adult intensive 

care units. 

Kvalitativ studie. I studien deltog 14 

familjemedlemmar. Studien samlade in 

data genom semistrukturerade intervjuer. 

Fyra huvudteman framkom i resultatet; turbulenta 

känslor, skydda patienten, efterfrågan av 

kommunikation och att anpassa sig till förändring. Det 

framkom svårigheter med att ta itu med intensiva och 

växlande känslor. Skyddet av patientens värdighet och 

välbefinnande var av största vikt främst genom att 

bibehålla närheten. Att få förståelig information och 

bygga kommunikation med vårdgivarna var ofta 

problematisk. Tre hanteringsstrategier användes: 

optimism, familjestöd och andlighet. 

 

Grad I 

4 Min, J., Kim, 

Y., Lee, JK., 

Lee, H., Lee, 

J., Kim, K. S., 

Cho, Y. J., Jo, 

Y. H., Ryu, 

H. G., Kim, 

K., Lee, SM., 

Lee, Y. J. 

 

2018 
 

Sydkorea 

Medicine 

 

Survey of family 

satisfaction with 

intensive care 

units: A 

prospective 

multicenter study 

 

This study aimed to 

describe levels of family 

satisfaction with critical 

care and determine which 

key variables correlate 

with high degrees of 

satisfaction. 

Kvantitativ studie där 200 

familjemedlemmar deltog. 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av en 

enkät. 

 

I resultatet presenteras teman; tillfredsställelse av 

beslutstagande, vård och kommunikation. Resultatet 

visade att familjemedlemmarna var tacksamma och 

tillfredsställda med kommunikationen (20,3%). Det 

fanns emellertid olika kommentarer om förbättring av 

kommunikationen med ICU: s personal, såsom 

kommunikationsfrekvens, leverans av detaljerad 

information om patientens status och enkel tillgång till 

information 

Grad I 
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Nr Författare, 

År, Land 

Tidsskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 Schwarzkopf, 

D., Behrend, 

S., Skupin, 

H., 

Westermann, 

I., 

Riedemann, 

NC., Pfeifer, 

R., Günther, 

A., Witte, 

OW., 

Reinhart, K., 

Hartog, CS. 

 

2013 

 

Tyskland 

Intensive Care 

Medicine 

 

Family 

satisfaction in the 

intensive care 

unit: a 

quantitative and 

qualitative 

analysis 

 

To assess family 

satisfaction in the 

intensive care unit (ICU) 

and areas for 

improvement using 

quantitative and 

qualitative analyses. 

Kvantitativ och kvalitativ 

forskningsdesign. I studien deltog 215 

familjemedlemmar till patienter på 

IVA. Datainsamlingen gjordes med hjälp 

av en enkät (FS-ICU).   

 

I resultatet framkom 5 teman; vårdaspekter, 

kommunikation, medlidande/respekt för familjen, 

delaktighet och vårdmiljö. Familjemedlemmar 

upplevde dålig frekvens av information, att 

delaktigheten vid beslut och ronder uteblev samt att 

vårdpersonalen var oprofessionell. 

 

Kvalitativ: 

Grad I 

 

Kvantitativ: 

Grad I 

 

6 Tuner-Cobb, 

J.M., Smith., 

P.M. 

Ramchandani, 

P., Begen, 

F.M., Padkin, 

A. 

 

2016 

 

UK 

 

Psychology, 

Health & 

Medicine 

 

The acute 

psychobiological 

impact of the 

intensive care 

experience on 

relatives 

 

The current feasibility 

study aimed to examine 

the acute 

psychobiological impact 

of the intensive care 

experience on relatives. 

Kvalitativ och kvantitativ 

forskningsdesign (mixed methods). Sex 

anhöriga till patienter inskrivna på en 

intensivvårdsavdelning deltog. Dessa 

erbjöds att delta inom 24h. Alla var 

mellan 25–64 år. 

 

Fyra teman identifierades; IVA-miljön, känslor, familj 

och stöd. Behovet av stöd och information var stort hos 

många. 

Personal, familj, vänner och anställda sågs som stöd. 

Släktingar uppskattade information från personalen och 

en förklaring på aktiviteter/utrustning som använts.  

Osäkerhet om tidsramen och bristen på information 

skapade frustration. 

Kvalitativ 

granskning: 

Grad II 

 

Kvantitativ 

granskning: 

Grad II 
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Nr Författare, 

År, Land 

Tidsskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 Wong, P., 

Liamputtong, 

P., Koch, S., 

Rawson, H. 

 

2015 

 

Australien 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

 

Families’ 

experiences of 

their interactions 

with staff in an 

Australian 

intensive care 

unit (ICU): A 

qualitative study 

 

In this study, we sought to 

explore the families’ 

perception of the 

interactions with staff, 

with the patient, other 

ICU families, interactions 

within their family and 

the environment within an 

Australian ICU context, 

significantly adding to the 

body of knowledge 

around this topic. 

Kvalitativ studie där 12 

familjemedlemmar deltog. Deltagarna 

var mellan 32–66 år 

gamla. Datainsamling skedde genom 

fördjupade intervjuer som varade mellan 

30 och 88 minuter 

Resultatet bestod av fyra teman: Att få information, 

sättet att kommunicera, stödjande kommunikation och 

icke-stödjande kommunikation. Resultatet berörde hur 

informationen överlämnades, lämplighetsgraden av 

kommunikationen samt vilken kommunikation de fann 

stödjande och icke-stödjande.  

Grad I 

8 Wong, P., 

Liamputtong, 

P., Koch, S., 

Rawson, H. 

 

2017 

 

Australien 

Nursing in 

Critical Care 

 

Barriers to 

families’ 

regaining control 

in ICU: 

Disconnectedness 

 

The study on which this 

paper is based aimed to 

understand families' 

experiences of their 

interactions when a 

relative is admitted 

unexpectedly to an 

Australian intensive care 

unit and to generate a 

substantive theory that 

represents families' 

interactions that can be 

used to guide critical care 

nursing practice when 

caring for patients' 

families in this context 

Kvalitativ studie där 25 

familjemedlemmar deltog. 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av 

intervjuer. 

 

Studien visar hur familjer känner sig att de tappar 

kontrollen av situationen vid intensivvård. Detta på 

grund av att personalens bemötande och hur de på 

olika sätt styr situationen genom den information som 

framförs för familjen. Vårdpersonalen beskrivs som 

avståndstagande och okänsliga samt att de inte ingav 

hopp för familjen. 

Grad I 
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Nr Författare, 

År, Land 

Tidsskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9 Wong, P., 

Liamputtong, 

P., Koch, S., 

Rawson, H. 

 

2017 

 

Australien 

 

Journal of 

Clinical Nursing  

 

Barriers to 

regaining control 

within a 

constructivist 

grounded theory 

of family 

resilience in ICU: 

Living with 

uncertainty  

 

To discuss families' 

experiences of their 

interactions when a 

relative is admitted 

unexpectedly to an 

Australian intensive care 

unit. 

Kvalitativ studie där 25 

familjemedlemmar deltog. Deltagarna 

var mellan 23–70 år. Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av intervjuer. 

Varierande grader av osäkerhet och emotionell 

frånvaro från vårdpersonalen förekom. Detta innebar 

att den emotionella sårbarheten ökade samt hämmade 

förmågan att ta kontroll över situationen. Tre 

huvudteman framkom; att vara i ett tillstånd av 

känslomässigt kaos, att möta en främmande miljö och 

att bli undanhållen information. 

Grad I 
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Bilaga D Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

En modifiering av mallen genomfördes och ändrades från ”Patienter med lungcancerdiagnos” till 

”Närstående till patient på IVA”. 

Poängsättning                                                        0                        1                    2                3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  Saknas Låg God 
 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
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