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SAMMANFATTNING 

Bakgrund I sitt arbete möter sjuksköterskan familjer vars familjemedlem 

drabbats av akut livshotande sjukdom. I en sådan situation har familjen olika 

behov som de kan behöva hjälp med att tillgodose. För att sjuksköterskan ska 

kunna hjälpa familjen måste hon först veta deras behov. Studiens teoretiska 

referensram är systemteori med fördjupning inom det familjerelaterade 

perspektivet. Syfte Syftet är att belysa de behov som finns hos familjen när 

en familjemedlem drabbats av en akut livshotande sjukdom. Metod Studien 

är en systematisk litteraturstudie som bygger på tidigare forskning och 

analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultat Resultatet 

mynnade ut i fem kategorier som beskriver familjers behov – Att vara 

delaktig, Att bli sedd, Att känna säkerhet, Att ha framtidshopp och Att någon 

finns där. Vidare framkom underkategorierna Att vara nära och Att veta samt 

kategorin Att ha framtidshopp var mer framträdande behov hos familjerna. 

Slutsats Sjuksköterskan måste förstå betydelsen av familjens behov av hopp, 

närhet och att veta eftersom dessa behov hänger ihop med familjens förmåga 

att stötta sin familjemedlem. I studien har det visat sig att familjen kan ses 

både utifrån ett familjerelaterat och familjecentrerat perspektiv. Genom ett 

brett familjefokus kan sjuksköterskan lättare se familjens behov. 

 

 

Nyckelord: Familj, Behov, Akut livshotande sjukdom, Närhet, Att veta, Hopp  
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INLEDNING  

I sitt arbete möter sjuksköterskan familjer där det ofattbara har inträffat – att en i familjen har 

drabbats av en akut livshotande sjukdom. När en person svävar mellan liv och död, ställs 

dennes familj inför en svår situation och hela tillvaron vänds upp och ner (Sand, 2002). 

Sjukhusmiljön och all teknisk apparatur runt patienten kan upplevas allvarlig och 

skrämmande. Sand (2002) menar att i en upp och nervänd tillvaro uppstår behov hos familjen 

som de behöver hjälp med att tillgodose. Genom denna studie hoppas vi kunna få värdefull 

kunskap om vilka behov familjen har för att kunna se och bemöta behoven ute i 

verksamheten. 

 

 

BAKGRUND 

Familj  

Det finns många sätt att definiera begreppet familj. Betraktas familjen ur ett traditionellt 

synsätt består den av personer som sammanlänkas genom biologiska band, äktenskap eller 

adoption (Wright, Watson & Bell, 2005). Familjen kan också beskrivas som ”en grupp 

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

starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv.” (Wright, Watson & Bell, 2005 s.72). Vidare 

menar Wright och Leahey (2005) att familjemedlemmarna själva bestämmer vem som ingår i 

familjen och det är den definitionen som vår studie håller sig till.  

 

Akut livshotande sjukdom 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok (2010) beskrivs livshotande som en skada eller sjukdom 

som innebär en fara för livet. Enligt Elm (2010) är kriterier för akut omhändertagande 

patienter som är skadade eller påverkade i andningsvägar och andning, cirkulation, nedsatt 

neurologisk status eller har synliga kroppsskador. Kristoffersen (2007) beskriver att ett akut 

sjukdomsförlopp kan vara snabbt övergående och patienten blir helt återställd. Förloppet kan 

också bli mer utdraget och övergå till ett kroniskt tillstånd eller till att patienten dör. Studiens 

utgångspunkt är ett livshotande tillstånd som uppkommit akut och att utgången är oviss. 
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Behov 

I Nationalencyklopedins ordbok (2010) definieras behov som människans biologiska beteende, 

till exempel behovet av mat. Det finns också psykologiska och sociala behov, som till exempel 

behov av trygghet. Kristoffersen och Breievne (2006) talar om primärvärden och 

sekundärvärden. Primärvärden är de viktigaste behoven som exempelvis psykologiska och 

sociala behov. Sekundärvärden är ”skapade” behov som materiell tillgång eller hög 

levnadsstandard. Kristoffersen och Breievne (2006) menar att i en plötsligt förändrad 

livssituation, blir människans primärvärden, det vill säga grundläggande behov, mer 

betydelsefulla. I denna studie väljer vi att fokusera på behov som blir mest framträdande i en 

svår situation - psykologiska och sociala behov. Maslow (1970) definierar trygghetsbehov 

(safety needs), sociala behov (belongingness and love needs), och behov av uppskattning 

(esteem needs).  

 

Trygghet innebär enligt Maslow (1970) en önskan att känna sig trygg, vara beroende och 

skyddad från faror och hot. Här ingår också behovet av regler, begränsningar och att ha en 

strukturerad tillvaro med rutiner samt en känsla av sammanhang. När en familjemedlem 

drabbas av en livshotande sjukdom skakas familjens tillvaro och ingenting är som vanligt. 

Maslow (1970) menar att detta är ett skeende som inte kan kontrolleras och det hotar familjens 

trygghet. Människan strävar efter det välbekanta och förutsägbara framför nya och okända 

sammanhang. På sjukhuset möter familjen en ny och främmande miljö som stör deras 

trygghet. Situationer som hotar tryggheten kan enligt Maslow (1970) ge upphov till osäkerhet, 

ångest och rädsla.  

  

Maslows (1970) sociala behov handlar om människans längtan efter kärlek, acceptans och 

tillhörighet. Vi menar att dessa behov kan upplevas starka hos familjen när deras 

familjemedlem vårdas för en livshotande sjukdom. Maslow (1970) beskriver att familjen i en 

svår situation upplever att familjetillhörigheten är hotad och när en i familjen är drabbad 

påverkas hela familjen av händelsen.   

 

Maslow (1970) förklarar människans behov av uppskattning – när människans ”jag” får 

positiv uppmärksamhet och bekräftelse mättar det hennes önskan om att känna sig stark, 
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duktig och värdefull. Familjen är i behov av uppmärksamhet och att sjukvårdspersonalen ser 

dem i den svåra situationen. Om familjen däremot inte får den uppmärksamhet de behöver kan 

de känna sig mindervärdiga, svaga och hjälplösa. 

 

Systemteori och familjefokus  

När en familjemedlem drabbas av en livshotande sjukdom påverkas hela familjesystemet. 

Systemteori utgör en grund för att betrakta familjen som ett system, vilket innebär att de 

enskilda familjemedlemmarna tillsammans ses som en helhet (Wright & Leahey, 2005). 

Wright och Leahey (2005) citerar Allmond, Buckman och Gofman som beskriver att 

familjesystemet kan ses som en mobil som strävar efter balans. När en del av mobilen sätts i 

rörelse börjar även de andra delarna att röra sig, mer eller mindre. Ibland kan saker hända som 

sätter hela mobilen i obalans och alla dess delar får ett kaotiskt rörelsemönster. Wright och 

Leahey (2005) menar att ett systemteoretiskt synsätt bidrar till en mer holistisk förståelse av 

familjen. Utifrån systemteorin kan sjuksköterskan ha olika familjefokus – antingen ett 

familjecentrerat eller familjerelaterat synsätt. Ur ett familjecentrerat perspektiv ses familjen 

som en helhet där alla familjemedlemmar och patienten fokuseras samtidigt (Wright & 

Leahey, 2005). Ett familjerelaterat synsätt innebär att en individ förstås i relation till andra 

människor. Det betyder att patienten kan betraktas med familjen som kontext eller att 

familjemedlemmarna ses med patienten som kontext (Wright, Watson & Bell, 2005). I denna 

studie utgår vi från ett familjerelaterat perspektiv. 

 

Problemformulering 

När en livssituation plötsligt förändras, beroende av att en familjemedlem drabbats av en akut 

livshotande sjukdom, kan familjen mista kontrollen över tillvaron och vardagen blir svår att 

hantera (Sand, 2002). Vi har tidigare arbetat inom intensivvården där vi mött anhöriga och 

familjer som varit oroliga, rädda och förtvivlade. Vår upplevelse är att mycket av 

vårdpersonalens fokus har legat på den svårt sjuke patienten och att familjens behov ibland 

hamnat i skymundan. Sand (2002) menar att familjen ofta känner sig förbisedd eftersom 

sjukvårdspersonalen sällan intresserar sig av hur familjen mår. Det uppstår ett 

omvårdnadsproblem när familjens behov inte uppmärksammas, vilket kan leda till att de själva 

inte känner sig tillräckliga i sin roll som stöttande familj. För att kunna hjälpa familjen i den 
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svåra situationen måste sjuksköterskan kunna se familjens behov. När sjuksköterskan möter 

familjen bör hon också se familjen som en helhet i relation till patientens situation (Wright & 

Leahey, 2005). Genom denna studie hoppas vi få värdefull kunskap om vilka behov familjen 

har för att kunna se och bemöta behoven ute i verksamheten.  

 

 SYFTE 

Syftet är att belysa behov som finns hos familjen när en familjemedlem drabbats av en akut 

livshotande sjukdom. 

 

METOD 

Studiens design 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie som enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär 

att tidigare genomförd forskning inom ett visst ämne söks utifrån en sökstrategi, kritiskt 

granskas och sammanställs. Litteraturmaterialet består i artiklar eller rapporter från 

vetenskapliga tidskrifter. Syftet med en litteraturstudie är att kunna dra slutsatser utifrån den 

inkluderade forskningens resultat. Slutsatserna ska sedan kunna appliceras och användas för 

den kliniska verksamheten. En systematisk litteraturstudie utgår ifrån en problemformulering, 

det vill säga, den fråga som svarar på varför studien är viktig att genomföra, samt hur den är 

förankrad i den kliniska verksamheten. Vidare avslutas problemformuleringen med ett syfte 

som svarar på vad som ska uppnås med studien. 

 

Datainsamling och genomförande 

Sökningarna genomfördes mellan 2010-08-24 och 2010-09-05 i databaserna Cinahl, PubMed 

och Psychinfo. Vi tog hjälp av termer från Svenska Mesh för att få en översättning på de 

sökord som vi ville använda oss av. Sökorden som användes var familj, livshotande sjukdom 

och behov vilket efter översättningen blev family, critical illness och drive. Drive var inte det 

sökord som eftersöktes utan byttes därför ut till needs. Sökningarna gav totalt 219 träffar. Alla 

titlar lästes och utifrån deras relevans till studiens syfte lästes också abstrakten. Av abstrakten 

valdes nio artiklar ut som lästes och till slut inkluderades sju av dessa i studien. Under 

sökprocessen gjorde vi tabeller över alla sökningar och sökord för att få en tydlig överblick 

(bilaga 1). 



 9 

Urval  

Inklusionskriterier för vår studie var etiskt granskad originalforskning som har publicerats 

mellan åren 2000-2010 och att de var skrivna på svenska eller engelska. Materialet vi sökte 

skulle handla om akut livshotande sjukdom hos vuxna. För att säkra att resultatet var 

vetenskapligt använde vi Peer Reviewed i databaserna. Alla inkluderade artiklar 

sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 2).  

 

Kvalitetsgranskning 

De sju artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades enligt Polit och Becks (2008) 

granskningsmall för kvantitativa studier (bilaga 4). En artikel granskades även utifrån 

Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmall för kvalitativa studier (bilaga 5) då den 

genomförts med både kvantitativ och kvalitativ metod. I den kvantitativa granskningsmallen 

tog vi bort tre frågor som handlade om interventioner då detta inte förekom i 

undersökningarna. Totalt blev det 48 frågor att besvara. I den kvalitativa granskningsmallen 

fanns 29 frågor. För att räkna ut vilken kvalitet en artikel hade gjordes först en subjektiv 

bedömning över hela artikeln och sedan räknades alla svar i förhållandet till antal frågor. I 

Polit och Becks granskningsmall var gränsen för hög kvalitet minst 40 jakande svar och under 

30 svar var låg kvalitet. I Forsberg och Wengströms granskningsmall var gränsen för hög 

kvalitet minst 24 svar och under 18 svar var låg kvalitet.  

 

Dataanalys 

När vi läste artiklarna gjorde vi det som kallas naiv läsning vilket innebär att vi flera gånger 

läste innehållet för att få en helhet och djupare förståelse för texten (Lindseth & Norberg, 

2004). Vi analyserade sedan alla artiklarnas resultat med inspiration från kvalitativ 

innehållsanalys som Lundman och Graneheim (2008) beskriver. Analysen innebär att texter 

tolkas med hjälp av en specifik struktur som innefattar att söka meningsenheter, kondensera, 

abstrahera, koda, och till sist bilda underkategorier och kategorier. I analysen togs först 

meningsenheter ut, vilket innebär att det mest centrala från artiklarnas resultat plockas ut som 

svarar an till syftet. Dessa meningsenheter bestod av de behov som framkommit i artiklarna. 

Innan meningsenheterna analyserades översattes de från engelska till svenska. 

Meningsenheterna kortades ner, för att vi mer precist skulle kunna fånga det mest centrala i 

innehållet. Att korta ner meningsenheterna kallas för kondensering, vilket gör analysenheterna 
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mer lätthanterliga. För att lyfta innehållet till en högre logisk nivå abstraherades sedan 

meningsenheterna där varje enhet fick en etikett, så kallad kod. De koder som hade liknande 

innebörd hamnade i samma underkategori. Underkategorierna grupperades sedan så de med 

närbesläktat innehåll bildade kategorier (Lundman & Graneheim, 2008) (Bilaga 3). Genom 

analysen identifierades tio underkategorier som i sin tur delades in i fem mer övergripande 

kategorier som presenterar artiklarnas resultat. Dessa kategorier är Att vara delaktig, Att bli 

sedd, Att känna säkerhet, Att ha framtidshopp och Att någon finns där. 

 

Sekundäranalys 

Efter analysen gjorde vi ytterligare en analys, så kallad sekundäranalys inspirerad av Leivik 

Knowles (2000). En sekundäranalys innebär att redan insamlat och analyserat material 

analyseras utifrån nya frågeställningar och vinklar. Det nya materialet kan användas för att se 

resultaten i ett nytt perspektiv (Leivik Knowles, 2000). Vår sekundäranalys gick ut på att söka 

efter kvalitativ forskning för att identifiera de mest centrala behoven från den första analysen 

för att fördjupa förståelsen för de upplevelser av behov som kan förekomma. Vi sökte därför 

på upplevda behov med sökorden experience, perceived needs eller perception tillsammans 

med family, critical illness och needs i databasen Cinahl och PubMed. Vi hade samma 

inklusions- och exklusionskriterier för dessa artiklar, förutom att vi bortsåg artiklarnas ålder. 

De sex artiklar vi fann där analyserades alltså inte i den första analysen. Utifrån de kvalitativa 

artiklarna fann vi tre behov, Närhet, Att veta och Att känna hopp, som identifierades som 

centrala genom en subjektiv bedömning av vilka behov som var mest förekommande och 

dominerande i artiklarna. Därefter stärktes motsvarande behov i resultatet med dessa 

kvalitativa fynd för att få en djupare beskrivning av dessa. Behoven belyses sedan närmre i 

resultatdiskussion. 

 

Etiska aspekter 

Individskyddskravet, som är grunden i etisk forskning, innebär att personer inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, samt förödmjukelse eller kränkning. Forskningen ska även göra 

gott och vara till nytta för människor och verksamhet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi utgår ifrån 

dessa kriterier i våra val av vetenskapliga artiklar - de var etiskt granskade samt godkända av 

en forskningsetisk kommitté. För oss innebär det att vi då kan vara säkra på den etiska kvalitén 
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och vår uppsats får därmed också ett högre etiskt värde. I studien har vi ärligt redovisat allt 

material som svarat an till vårt syfte utan att lägga till, utesluta eller ändra materialets 

innebörd.  

 

RESULTAT 

Att vara delaktig 

– Att få veta  

Resultatet visar att familjer har behov av att veta och få svar på vad som händer med sin sjuke 

familjemedlem genom att exempelvis få daglig information om tillståndet och den medicinska 

behandlingen och omvårdnaden. Det var också viktigt för familjerna att de förstod de 

förklaringar som gavs om patientens tillstånd. Familjerna hade behov av att vara delaktiga i 

planerna för patienten till exempel om förflyttning planerades (Al-Hassan & Hweidi, 2004; 

Kinrade, Jackson & Tomnay, 2009; Lee & Lau, 2003; Leung, Chien & Mackenzie, 2000; 

Maxwell, Stuenkel & Saylor, 2007; Omari, 2009 och Yang, 2008). Resultatet visade också att 

det också var betydelsefullt att få en förklaring av hur miljön runt patienten ser ut (Al-Hassan 

& Hweidi, 2004; Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; Maxwell et al., 

2007 och Yang, 2008). Familjer har också behov av att regelbundet få veta vad som händer 

med patienten. Att veta vad som händer med patienten var mycket betydelsefullt för att 

familjerna ska kunna greppa verkligheten bland all ovisshet (Verhaege, van Zuuren, Defloor, 

Duijnstee & Grypdonck, 2006; Wilkinson, 1995 och Plakas, Cant & Taket, 2008). Familjerna 

strävade hela tiden efter att få nya upplysningar, exempelvis att få veta patientens tillstånd, 

omvårdnad och behandling. De ville också att informationen skulle vara tydlig och begriplig 

(Verhaege et al., 2006). 

 

– Att vara nära 

Resultatet visar att det var viktigt för familjerna att få se och träffa patienten regelbundet. De 

kände även att de ville hjälpa till med patientens basala omvårdnad. I flera artiklar beskrevs att 

familjer ville känna att det gick bra att vara på sjukhuset en tid. (Al-Hassan & Hweidi, 2004; 

Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000 och Yang, 2008). Yang (2008) 

menar att genom närhet kan familjerna upprätthålla en emotionell och fysisk kontakt med 

patienten och på så vis bevara de naturliga familjebanden.  
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Det framgår också att familjerna hade behov av att vara nära sin familjemedlem trots att 

miljön på sjukhuset var skrämmande (Eggenberger & Nelms, 2006). Familjerna hade ett starkt 

behov av att vara så nära sin sjuke familjemedlem som möjligt för att kunna följa vad som 

händer. Flera familjer visade sig vara villiga att stanna hela tiden på avdelningen om 

möjligheten gavs (Plakas et al., 2008). De ville inte vara långt borta från sin sjuke 

familjemedlem eftersom de var oroliga att något skulle hända när de inte var där (Eggenberger 

& Nelms, 2006 och Wilkinson, 1995). Johansson, Fridlund och Hildingh (2005) beskriver att 

familjerna fick en känsla av delaktighet genom närhet till patienten. Genom närhet kunde 

familjerna också ge kärlek och psykologiskt stöd (Plakas et al., 2008). Att kunna ge sitt stöd 

gav familjerna en känsla av att vara betydelsefulla för sin sjuke familjemedlem (Johansson et 

al., 2005 och Eggenberger & Nelms, 2006). 

 

Att bli sedd 

– Att bli bekräftad  

Resultatet belyser familjers behov av att kunna prata med någon om sina tankar och känslor 

kring vad som hänt och prata om risken att patienten kan dö (Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 

2003; Leung et al., 2000 och Maxwell et al., 2007). Att känna sig fri att gråta var också något 

som familjerna värderade, likaså att någon brydde sig om deras egen hälsa (Kinrade et al., 

2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; Maxwell et al., 2007; Omari, 2009 och Yang, 

2008). Ett annat bekräftelsebehov var att familjerna ville känna sig accepterad av personalen 

(Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000 och Maxwell et al., 2007).  

 

– Att bli respekterad  

Här beskrivs behov som rörde familjernas önskan att få eget utrymme och att få vara själv en 

stund (Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003 och Leung et al., 2000).  

 

Att känna säkerhet 

– Att känna tillit  

Att känna tillit kopplas till behov som innebär att familjerna ville vara säkra på att den bästa 

vården gavs till patienten och att familjerna kände till personalen som tog hand om patienten 
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(Al-Hassan & Hweidi, 2004; Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; 

Maxwell et al., 2007; Omari, 2009 och Yang, 2008).   

 

– Att känna trygghet  

Känslan av trygghet beskriver familjers behov av att känna att personalen bryr sig om 

patienten. Det var också viktigt för familjerna att någon ringde hem om patientens tillstånd 

förändrades (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 

2000; Maxwell et al., 2007; Omari, 2009 och Yang, 2008). Trygghetsbehoven handlar också 

om faktorer som berörde avdelningens rutiner, exempelvis besökstider och riktlinjer – att 

familjerna visste när de fick komma på besök och att besökstiderna också var flexibla så de 

kunde träffa patienten när som helst (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Kinrade et al., 2009; Lee & 

Lau, 2003; Leung et al., 2000; Maxwell et al., 2007 och Omari, 2009). Familjerna önskade 

också att få veta riktlinjer som beskrev hur man bör agera hos patienten. Andra behov berörde 

praktiska saker som att exempelvis ha telefon och toalett nära till hands eller att väntrummet 

fanns nära patienten (Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000 och Maxwell 

et al., 2007). 

 

– Att ha det bekvämt  

Bekvämlighetsbehov syftar på behov som att kunna äta i närheten av avdelningen och att sitta 

bekvämt i väntrummet (Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000 och Yang, 

2008). Yang (2008) menar dock att familjen sätter sin anhöriges välmående före sitt egna 

fysiska välbefinnande och de kan avstå från sina bekvämlighetsbehov för att ha fokus på sin 

sjuke familjemedlem.  

 

Att ha framtidshopp 

– Att ha realistiska förväntningar  

Resultatet beskriver familjernas behov av att tro på framtiden och att känna hopp. Familjerna 

hade behov av att veta den förväntade utgången samt känna till specifika fakta om patientens 

prognos. Det var också viktigt att informationen de fick om patienten var ärlig (Al-Hassan & 

Hweidi, 2004; Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; Maxwell et al., 

2007; Omari, 2009 och Yang, 2008). 
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Hopp framstår som att bibehålla en positiv inställning till prognosen och att hoppas på det 

bästa (Verhaege et al., 2006 och Wilkinson, 1995). Familjernas hopp handlade också om en 

önskan att allt skulle bli bra igen och att den sjuke familjemedlemmen skulle kunna återgå till 

sitt normala liv efter sjukhusvistelsen (Patels, 1996). Hoppet hjälpte familjerna att kämpa 

vidare och bidrog till att situationen uthärdlig för dem, även om deras sjuke familjemedlem 

hade en dålig prognos (Verhaege et al., 2006 och Wilkinson, 1995).  

 

Att någon finns där 

– Att få stöd  

Att få stöd innefattar behov av vänners stöd eller ekonomisk hjälp (Kinrade et al., 2009; Lee & 

Lau, 2003; Leung et al., 2000; Maxwell et al., 2007 och Omari, 2009). Familjerna uttryckte 

också att de ville få kännedom om andra stödresurser, exempelvis någon som kunde stötta vid 

familjeproblem eller att en präst besökte avdelningen (Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; 

Leung et al., 2000 och Maxwell et al., 2007).  

 

– Att ha kontakt  

Resultatet visar också familjernas behov av att ha kontakt med sjukhuset genom läkare, 

patientansvarig sjuksköterska eller en kontaktperson som kunde ge och ta emot information 

(Al-Hassan & Hweidi, 2004; Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000 och 

Maxwell et al., 2007). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I en metoddiskussion ska litteraturstudiens metod diskuteras utifrån styrkor och svagheter 

samt utifrån de tre begreppen trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Forskarnas 

förförståelse och erfarenhet har betydelse för trovärdigheten eftersom exempelvis tidigare 

kunskap omedvetet kan påverka vad forskarna ser i resultatet. En tydlig analys och en 

uppställning av analysprocessens olika steg minskar risken för att viktigt innehåll förbises. 

Giltighet handlar om hur sant studiens resultat är och att det som undersökts var det som var 

avsett att undersökas. Hur överförbart resultatet är innebär om resultatet kan överföras till 
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andra kontexter. Det är upp till läsaren att avgöra hur överförbart resultatet är (Lundman och 

Graneheim, 2008).  

 

De sökord som använts kan anses relevanta eftersom de återspeglas i studiens 

problemformulering och syfte (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Vi använde oss också av 

funktionen Explode i sökningarna, vilket innebär att underkategorierna till sökordet inkluderas 

vilket gör att det avsedda intresseområdet täcks (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Family 

valde vi då det inkluderar både familj och anhörig. Det finns dock en risk att artiklar som 

använder andra synonymer för family kan ha fallit bort. Critical illness betyder enligt Svenska 

MeSH livshotande sjukdom som stämmer överens med studiens definition. När vi översatte 

behov i Svenska MeSH fick vi betydelsen drive som förklaras med den inre driften i en 

organism, det vill säga den biologiska drivkraften. Vi var dock intresserade av både fysiska, 

psykiska och emotionella behov, och då passar inte drive. Därför använde vi sökordet needs 

eftersom drive troligen hade gett en för bred betydelse av begreppet behov. De noggrant 

utvalda sökorden borde sammantaget ge en hög trovärdighet för sökträffarna. En annan faktor 

som ökar trovärdigheten är att vi utifrån sökningarna endast valde originalkällor till studien 

eftersom sekundärkällor redan är tolkade och fakta kan ha gått förlorad (Lundman & 

Graneheim, 2008).  

 

Studiens analys anser vi är väl strukturerad utifrån den analysmall med specifika begrepp som 

använts. En styrka för vår studie är att analysen har gjorts två gånger. Detta på grund av att vi 

upptäckte en del brister i den första analysen exempelvis att kategorierna hamnade på olika 

nivåer, det vill säga att en kategori bestod av flera behov medan en annan kategori namngavs 

med ett behov. Vi gjorde därför om analysen så att kategorierna låg på samma nivå. Enligt 

Lundman och Graneheim (2008) ökar detta studiens trovärdighet eftersom vi genom andra 

analysen blev mer insatta i texten och fått en fördjupad förståelse för materialet. 

 

De inkluderade artiklarna i den primära analysen var kvantitativa och grunden för dessa 

resultat var en rangordning av deltagarnas behov utifrån självskattningsinstrumentet Critical 

Care Family Needs Inventory som består av 45 behov som deltagarna fick rangordna. Denna 

modell försvårande vår analys då vi bortsåg från deltagarnas rangordning av behoven. Det 
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gjorde att vi inte kunde identifiera vilka behov som var mest framträdande hos familjen. 

Problematiken kan bero på att artiklarnas syfte mer lutade åt att rangordna familjens behov 

snarare än att belysa och förstå dem som vi var ute efter. Att alla artiklar använde sig av 

samma metod är också en svaghet för vår studie eftersom det då inte är någon variation av 

materialet. Detta minskar också trovärdigheten för studien eftersom vi inte fick fram ny 

kunskap utan bara nya kategorier (Lundman & Graneheim, 2008). Vi har dock vänt det till en 

styrka genom beslutet att gå vidare och göra en sekundäranalys. En sekundäranalys av data, 

där vi tillförde kvalitativ data till materialet från den första analysen, menar vi har ökat 

studiens variationsrikedom och djup och därmed dess trovärdighet. 

 

Huruvida resultatets behov går att överföra till andra sammanhang än vård vid akut 

livshotande sjukdom är upp till läsaren själv (Lundman & Graneheim, 2008). Vi tror att 

samma behov kan upplevas hos familjer oavsett vårdkontext. Vi ser även att livshotande 

sjukdom är en kontext och tror att behoven också går att överföra till andra 

sjukdomssammanhang, till exempel vid palliativ vård eller allmänt vid inläggning på sjukhus.  

 

Det är viktigt att sökningarna är väl avgränsade för att få ett hanterbart material (Lundman och 

Graneheim, 2008). Ur sökningarna fick vi ett hanterbart material som underlättade för oss i 

bedömningen om materialets innehåll stämmer överens med studiens syfte. Detta ökar 

studiens giltighet (Lundman och Graneheim, 2008). Författarna menar också att exklusions- 

och inklusionskriterierna bidrar till ökad giltighet då de är tydligt begränsade till studiens 

syfte. Vi anser att vi har undersökt det som var avsett att undersökas eftersom resultatet 

belyser behov vilket motsvarar studiens syfte. Däremot hade vi kanske fått fram ny kunskap 

om studien hade gjorts på ett annat sätt, exempelvis utgått från ett kvalitativt paradigm. Vi 

skulle redan från början ha sökt på upplevelse av behov när en familjemedlem drabbats av en 

livshotande sjukdom för att få mer djup till studien. Då hade det automatiskt blivit ett mer 

kvalitativt paradigm och vi hade fått en djupare förståelse för behoven.  

 

Resultatdiskussion 

Vår litteraturstudie visade att det fanns tre behov som var centrala för familjerna när deras 

familjemedlem drabbats av en akut livshotande sjukdom. Det första behovet är att familjerna 
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ville vara nära patienten. Det andra behovet handlar om att familjerna ville veta vad som 

hände med patienten. Slutligen hade familjerna behov av att ha framtidshopp och realistiska 

förväntningar (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et 

al., 2000; Maxwell et al., 2007; Omari, 2009 och Yang, 2008). 

 

Närhet till patienten 

Familjerna ville ha närhet till patienten för att bevara familjebanden och bibehålla den 

emotionella kontakten (Yang, 2008). Genom närhet kände familjerna sig också delaktiga i 

patientens vård (Johansson et al., 2005). Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv bör 

sjuksköterskan ha en helhetssyn, alltså se familjens behov i relation till patienten och inbjuda 

familjen så de känner delaktighet. Vi tror att känslan av delaktighet kan stärkas genom att 

sjuksköterskan påtalar att familjens närhet är betydelsefull för patientens tillfrisknande. Sand 

(2002) förklarar i likhet med vår studies resultat att familjen får en känsla av delaktighet när de 

kan följa vårdarbetet och genom närhet upplever de också att de är ett viktigt stöd för sin 

familjemedlem. Genom närheten till patienten blir familjens sociala behov tillfredställa enligt 

Maslow (1970). Närheten till patienten bevarar familjens känsla av familjetillhörighet och de 

får visa sin kärlek till sin sjuke familjemedlem. Om inte familjen upplever att de får vara en 

del i arbetet kring den sjuke familjemedlemmen och inte får ge sitt stöd menar Cullberg (2006) 

att de kan känna sig hjälplösa och utanför. Vi anser det viktigt att som sjuksköterska vara 

införstådd i familjernas behov av närhet till sin sjuke familjemedlem. Familjerna bör inte 

hindras eller begränsas på grund av exempelvis besökstider eller skickas ut vid bäddning eller 

tvätt. Att vara lyhörd och öppen gentemot familjen kan hjälpa sjuksköterskan att fånga upp 

önskningar och behov av närhet. 

 

Att veta vad som händer med patienten 

Familjernas behov av att veta innefattar behov av regelbunden information och att få 

förklaringar om patientens tillstånd. När en familjemedlem drabbas av en livshotande sjukdom 

är det svårt att veta vad som kommer hända vilket gör att familjerna känner otrygghet (Sand, 

2002). Burr (2001) beskriver ovissheten som påfrestande för familjerna och situationen kan 

upplevas som overklig. Ovisshet och väntan på upplysningar om patienten beskrivs också som 

en period som präglas av rädsla, oro och frustration (Fontana, 2006). Maslow (1970) menar att 
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familjen strävar efter förutsägbarhet och kontroll vilket uppnås när de får veta och det inger 

dem trygghet.  

 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) har 

sjuksköterskan ett viktigt ansvar att informera. Det är i första hand sjuksköterskan som 

familjerna vänder sig till för att få veta vad som händer med patienten och då är det viktigt att 

sjuksköterskan är införstådd i deras behov av att få veta. Kompetensbeskrivningen belyser 

också att familjerna ska få anpassad information så de förstår och blir insatta i sin sjuke 

familjemedlems tillstånd. Pratar sjuksköterskan i medicinska termer kan familjerna ha svårt att 

förstå, vilket vi tror kan hämma känslan av delaktighet. Vi har upptäckt att sjuksköterskan 

utöver sitt familjerelaterade synsätt också kan inta ett familjecentrerat perspektiv, då hon bör 

ha ett holistiskt förhållningssätt gentemot patientens familj. Detta innebär att hon ska 

involvera familjen, försäkra sig om att de inte svävar i ovisshet utan förstår vad som sker runt 

patienten. Vi menar att sjuksköterskan inte ska ta för givet att familjen inte är i behov av att 

veta bara för att de är tysta och inte ställer frågor. Vi tror att familjen kan bli så överväldigade 

av alla intryck de får på avdelningen att de kanske inte vet vad de ska fråga. Cullberg (2006) 

menar att om familjen inte får veta vad de behöver kan de uppleva att de inte är delaktiga. 

Sjuksköterskan bör alltså vara observant på familjers behov av att veta.  

 

Att känna framtidshopp och ha realistiska förväntningar 

Familjer har behov av att ha framtidshopp och att hoppas på det bästa (Verhaege et al., 2006 

och Wilkinson, 1995). Samtidigt ville de ha ärliga upplysningar om patienten så de kunde ha 

realistiska förväntningar inför patientens prognos (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Kinrade et al., 

2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; Maxwell et al., 2007; Omari, 2009 och Yang, 

2008). 

 

Burr (2001) skriver att den svåra situationen är mycket påfrestande och det blir svårt för 

familjen att känna mening, hopp och sammanhang. Vi anser att det är viktigt för 

sjuksköterskan att vara medveten om att hopp är mycket betydelsefullt för familjerna. Familjer 

kommer att försöka läsa av sjukvårdspersonalen och omgivningen i sökandet efter minsta 

tecken av hopp som kan återspeglas hos dem (Fontana, 2006). Vi anser att sjuksköterskan bör 

uppträda professionellt i sitt bemötande och i det hon säger, så att familjens hopp får 
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realistiska grunder. Kristoffersen och Breievne (2006) beskriver att hopp är en förväntan att 

uppnå något realistiskt som faktiskt går att uppnå. Familjen vill veta vad de har att förvänta sig 

av framtiden så att de kan förbereda sig inför det som ligger framför. Där tror vi att 

uppriktighet och ärlighet uppskattas mest även om sanningen blir smärtsam.  

 

Enligt Maslow (1970) kan hopp bevaras genom känslan av sammanhang vilket han beskriver 

som ett trygghetsbehov. Antonovsky (2007) menar att en persons sammanhangskänsla grundar 

sig på hur pass begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaron upplevs. I personens känsla av 

sammanhang är meningsfullhet det mest centrala för att bevara hoppet. Sjuksköterskan kan då 

genom att vara närvarande och visa respekt (Kristoffersen & Breievne, 2006) värna om 

familjens känsla av mening och sammanhang och därigenom stärka deras hopp. Utifrån ett 

familjerelaterat perspektiv bör sjuksköterskan se till varje familjemedlems hopp och bekräfta 

individens hopp hur starkt eller svagt den än ter sig. Vi menar att sjuksköterskan bör vara 

öppen och lyssna på familjemedlemmarnas eventuella tvivel eller förväntningar. Vi ser även 

att sjuksköterskan också bör inta ett familjecentrerat fokus och se familjesystemet som helhet 

då familjemedlemmarna kan påverka varandras hopp. Om en i familjen tappar hoppet är risken 

att övriga familjemedlemmars hopp sänks. Likaså kan en familjemedlems starka hopp stärka 

resten av familjen. Här kan alltså ett familjerelaterat och familjecentrerat synsätt komplettera 

varandra. 

 

SLUTSATS 

Litteraturen visade att när en familj ställs inför en svår situation blir de grundläggande 

behoven mer framträdande (Kristoffersen & Breievne, 2006). Om inte dessa behov blir 

tillgodosedda känner sig familjen hjälplös och utelämnad (Cullberg, 2006). Studien visade att 

familjen har behov av att vara delaktig, att bli sedd, att känna säkerhet, att ha framtidshopp 

och att någon finns där. Utifrån dessa visade det sig att vissa behov var mer framträdande än 

andra. De behoven handlade om närhet till patienten, att veta vad som händer och att känna 

hopp. Vi har fått insikt om vad de här behoven betyder för familjen. Genom närhet kunde 

familjen följa arbetet kring patienten och de kunde också känna att de var ett stöd vilket gav en 

känsla av delaktighet. Familjen kände också delaktighet när de fick veta vad som hände med 
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patienten och de slapp sväva i ovisshet. Hoppet ingav en styrka hos familjen att kunna hantera 

den svåra situationen och att orka kämpa vidare.  

 

Sjuksköterskan måste förstå betydelsen av familjens behov av hopp, närhet och att veta vad 

som händer med patienten. Vi tänker att patientens behov av närhet, hopp och att veta 

säkerligen är lika stort som familjens. Patientens tillfrisknande hänger ihop med familjens 

förmåga att vara ett stöd (Sand, 2002). Är familjens behov bemötta tror vi att de får styrka att 

vara ett stöd för den sjuke patienten. Utifrån vår nya kunskap om familjers behov anser vi att 

sjuksköterskan bör vara lyhörd, observant och inta ett holistiskt förhållningssätt i mötet med 

familjen. I studien har vi också sett att familjen kan ses både utifrån ett familjerelaterat och 

familjecentrerat perspektiv. Genom detta breda familjefokus kan sjuksköterskan lättare se 

familjens behov. 

 

Förslag till framtida forskning 

Framtida forskning skulle kunna fokuseras på kvalitativa studier inom alla typer av 

vårdinrättningar med fokus på familjens upplevelse av behov. Genom ett kvalitativt paradigm 

skulle en djupare förståelse för behoven uppnås, samt att familjen skulle få en fri röst att 

uttrycka sina upplevda behov. Ökad kunskap om familjers upplevelse av behoven oavsett 

kontext skulle kunna göra att sjukvårdspersonal även riktar omvårdnaden mer mot familjen. 
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Bilaga 1  Sökstrategi 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda  

artiklar 

PubMed Family OR Family 

Nursing 

193959 0 0 0 0 

 Critical Illness 11271 0 0 0 0 

 Health Services 

Needs and Demand 

OR Needs 

Assessment 

54853 0 0 0 0 

 Family OR Family 

Nursing AND 

Critical Illness 

AND Health 

Services Needs and 

Demand OR Needs 

Assessment 

54 54 18 2 2 (4,5) 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa  

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

Cinahl Family 33211 0 0 0 0 

 Critically Ill 

Patients OR Critical 

Illness 

3642 0 0 0 0 

 Health Services 

Needs and Demand 

OR Human Needs 

(Physiology) OR 

Human Needs 

(Psychology) OR 

Information Needs 

OR Needs 

Assessment OR 

Critical Care 

Family Needs 

Inventory 

8520 0 0 0 0 

 Family AND  48 48 22 7 5 (1,2,3,6,7) 
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

Psychinfo Family 60543 0 0 0 0 

 Needs 9701 0 0 0 0 

 Crisis 2250 0 0 0 0 

 Family AND Needs 

OR health service 

needs OR 

psychological needs 

AND Crises OR 

family crises OR 

identity crisis OR 

organizational 

crises OR critical 

period 

6 6 6 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critically Ill 

Patients OR Critical 

Illness AND  

Health Services 

Needs and Demand 

OR Human Needs 

(Physiology) OR 

Human Needs 

(Psychology) OR 

Information Needs 

OR Needs 

Assessment OR 

Critical Care 

Family Needs 

Inventory 
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

Psychinfo Family 60543 0 0 0 0 

 Needs 9701 0 0 0 0 

 Physical disorders 5215 0 0 0 0 

 Family AND Needs 

OR health service 

needs OR 

psychological needs 

AND Physical 

disorders 

111 111 15 0 0 
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Nr Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 1 Al-Hassan. M A. 

& Hweidi. I M. 

(2003). 

Jordanien. 

  

International Journal 

of Nursing Practice: 

„The perceived needs 

of Jordanian families 

of hospitalized, 

critically ill patients‟ 

  

Syftet är att identifiera 

behov hos jordanska 

familjer vars anhörig 

har en livshotande 

sjukdom. 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ metod. 

Använt Critical Care 

Family Need 

Inventory (CCFNI).  

Fem behov identifierades som 

mycket viktiga: 1.Att få 

information om patienten 

varje dag. 2. Att känna att 

personalen bryr sig om 

patienten. 3. Att få begriplig 

information. 4. Att få frågor 

besvarade ärligt och 5. Att 

veta prognosen. Av de fem 

viktigaste behoven står fyra 

stycken under Assurance 

(försäkran, hopp för 

framtiden).  

 Hög 

 2 King-Lee, L. Y., 

& Lau, Y. L. 

(2003). Kina 

Journal of Clinical 

Nursing: Immediate 

needs of adult family 

members of adult 

intensive care patients 

in Hong Kong. 

Utforska de 

omedelbara behoven 

som familjen till en 

familjemedlem som 

vårdas på en 

intensivvårdsavdelnin

g har. 

Kvantitativ deskriptiv 

tvärsnittsstudie där 40 

familjemedlemmar 

blev intervjuade 

utifrån CCFNI. 

Det viktigaste för familjerna 

var behovet att veta den 

förväntade utgången för 

patienten, följt av närhet, 

information, välbefinnande 

och stöd. 

Hög 

Bilaga 2  Artikelmatris 
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 3 Kinrade. T., 

Jackson. A C. & 

Tomnay. J E. 

(2010). 

Australien 

Australian Journal of 

Advanced Nursing: 

„The psychosocial 

needs of families 

during critical illness: 

comparasion of 

nurses‟ and family 

members‟ 

perspectives.‟ 

Att undersöka 

familjers behov vars 

anhöriga oväntat blivit 

inlagd på en 

intensivvårdsavdelnin

g och jämföra 

rangordnade behov 

mellan familjer och 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ studie med 

frågeformulär baserat 

på instrument CCFNI. 

Fem ”behov” per grupp 

(familjemedlemmar och 

sjuksköterskor) identifierades 

som mest viktiga, och fem 

som minst viktiga. Både 

familjen och sjuksköterskor 

ansåg ”att få sina frågor ärligt 

besvarade” var viktigast. 

 Hög 

 4 Leung. K., 

Chien. W. & 

Mackenzie. A E. 

(2000). Hong 

Kong, Kina. 

  

Western Journal of 

Nursing Research: 

‟Needs of Chinese 

Families of Citically 

Ill Patients‟ 

Att identifiera 

familjemedlemmars 

uppfattning av sina 

omedelbara behov 48 

– 96 h efter att deras 

anhörig blivit inlagd 

på en akutmottagning 

i Hong Kong (samt 

jämföra med 

sjukvårdspersonals 

uppfattning av 

familjens behov). 

Kvantitativ studie 

baserat på 

frågeformuläret 

Critical Care Family 

Needs Inventory 

(CCFNI). 

10 av de mest viktiga 

behoven identifierades: De 4 

viktigaste var ”Att få sina 

frågor ärligt besvarade”, ”Att 

få träffa patienten frekvent”, 

”Att veta vilken personal som 

kunde ge en viss typ av 

information” och ”Att känna 

hopp”. De minst viktiga 

behoven identifierades också, 

ex ”Att ha en toalett nära 

väntrummet”. 

Hög 

 5 Maxwell, K. E., 

Stuenkel, D., & 

Saylor, C. 

(2007). USA 

Heart & Lung: Needs 

of family members of 

critically ill patients: 

A comparison of nurse 

and family 

perceptions. 

Ta reda på 

skillnaderna om 

uplpevelsen av 

familjens behov till en 

patient som har en 

livshotande sjukdom 

utifrån familjens och 

Kvantitativ deskriptiv 

exploratorisk design 

användes. Modellerna 

Critical Care Needs 

Inventory och Needs 

met Inventory 

användes till 

De fem behoven som var 

viktigast för familjerna var att 

få frågor besvarade ärligt, att 

veta prognosen, att få prata 

med ssk varje dag, veta hur 

patienten blev behandlad och 

veta varför saker gjordes för 

Medel/Hö

g 
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sjuksköterskornas 

perspektiv samt om 

dessa behov bemöts. 

datainsamlingen.   patienten.  

 6 Omari. F H. 

(2008). 

Jordanien. 

  

Journal of Nursing 

Scholarship: 

„Perceived and Unmet 

Needs of Adult 

Jordanian Family 

Members of Patients 

in ICUs.‟ 

  

Då familjen är starkt 

involverad i patientens 

sjukhusvistelse är 

syftet med studien att 

belysa familjernas 

upplevda behov och 

undersöka om dessa 

behov blir 

tillgodosedda. 

Kvantitativ studie med 

två frågeformulär: 

Critical Care Family 

Needs Inventory 

(CCFNI) och Needs 

Met Inventory (NMI). 

De 10 viktigaste behoven 

identifierades under 

kategorierna Försäkran och 

Information, men de anhöriga 

upplevde att dessa behov inte 

blev tillfredsställda. De minst 

viktiga behov stod under 

Stöd, Bekvämlighet och 

Närhet till patienten. IVA-

sjuksköterskor bör också vara 

beredda på att bemöta 

familjens behov, och inte bara 

patientens. 

Hög 

7 Yang, S. (2005). 

Sydkorea.  

  

Australian Journal of 

Advanced Nursing: ‟A 

mixed methods study 

on the needs of 

Korean families in the 

intensive care unit‟ 

  

Att förstå av behoven 

och upplevelser hos 

koreanska familjer på 

en 

intensivvårdsavdelnin

g. 

Trianguleringsstudie. 

Kvantitativ metod 

med CCFNI-modellen 

och kvalitativ metod 

med semistrukturerade 

intervjuer.  

CCFNI visade att deltagarna 

värderade behovet av 

försäkran högst, därefter 

information, närhet, komfort 

och stöd. Intervjuerna visade 

5 teman som liknade med 

CCFNI-reslutatet. 

Hög 
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Bilaga 3  Analys 

 

Meningsenhet 
 

 

Kondensering 
 

 

Kod 
 

 

Underkategori 

 

Kategori 
 

Att veta hur patienten blir 

medicinskt behandlad 

Att veta hur patienten blir 

behandlad 

Veta patientens behandling Att få information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fami         Att vara delaktig 

 

 
 

Att få veta exakt vad som 

görs med patienten 

Att veta vad som görs Veta vad som görs Att få information 

Att veta varför saker görs 

för patienten 

Att veta varför saker görs Veta varför saker görs Att få information 

Att veta planering för 

eventuell förflyttning 

Att veta planeringen Veta vad som planeras Att få information 

Att få en förklaring av 

vårdmiljön runt patienten 

Att få förklaring av vårdmiljön Förstå patientens omgivning Att få information 

Att få information om 

patienten minst 1 ggr/dag 

Att få information om 

patienten varje dag 

Bli informerad om patienten Att få information 

Att få begripliga 

förklaringar 

Begripliga förklaringar Att förstå förklaringar Att få information 

“Vad jag behöver mest är 

att de ska förklara för mig 

precis hur min son mår... 

Att veta hur min son mår. Veta patientens tillstånd. Att få information 

Att känna att det går bra 

att vara på sjukhuset över 

en tid 

Känna att det går bra att vara 

på sjukhuset 

Få vara på sjukhuset Att vara nära 

Att få hjälpa till med 

patientens basala 

omvårdnad 

Att få hjälpa till hos patienten Få sköta sin anhörig Att vara nära 

”... men vi vill vara nära 

patienten.” 

Vara nära patienten  Närhet till patienten Att vara nära 
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Att få besöka patienten 

regelbundet 

Besöka patienten regelbundet Besöka patienten Att vara nära 

Att prata om känslor kring 

det som hänt 

Att prata känslor Ha någon att prata med Att bli bekräftad  

 

 

      Att bli sedd 
Att prata om risken att 

patienten dör 

Att få prata om att patienten 

kan dö 

Ha någon att prata med Att bli bekräftad 

Att ha någon som bryr sig 

om ens egna hälsa 

Ha någon som bryr sig Att någon bryr sig Att bli bekräftad 

Att känna sig fri att gråta Känna sig fri att gråta Fri att uttrycka sorg Att bli bekräftad 

Att känna sig accepterad 

av personalen 

Känna sig accepterad Bli accepterad Att bli bekräftad 

Att få vara själv när som 

helst 

Att få vara själv Att få vara själv Att bli respekterad 

Att få en plats där man 

kan vara själv 

En plats att vara själv Att vara själv Att bli respekterad 

Att vara säker på att den 

bästa vården ges till 

patienten 

Säker på att patienten får bästa 

vård 

Försäkrad att patienten får 

bästa vård 

Att känna tillit  

 

 

 

 

 

Att känna säkerhet 
 

 

 

Att få veta om vilka 

personaltyper som tar 

hand om patienten 

Att veta vilken personal som 

tar hand om patienten 

Veta om personalen som är 

hos patienten 

Att känna tillit 

Att bli uppringd i hemmet 

om förändringar sker i 

patientens tillstånd 

Bli uppringd om förändringar 

hos patienten sker 

Bli uppringd om något 

förändras 

Att känna trygghet 

Att känna att personalen 

bryr sig om patienten 

Känna att personalen bryr sig Försäkrad om att personalen 

ser patienten 

Att känna trygghet 

Att ha en toalett nära 

väntrummet 

Toalett nära väntrummet Veta att toalett finns Att känna trygghet 

Att besökstiden startar i 

tid 

Besökstiden startar i tid Att tiderna hålls Att känna trygghet 
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Att avdelningen har 

flexibla besökstider 

Flexibla besökstider Ökad tillgänglighet Att känna trygghet 

Att ha en telefon nära 

väntrummet 

Telefon nära väntrummet Att kunna ringa från 

avdelningen 

Att känna trygghet 

Att ha väntrummet nära 

patienten 

Väntrummet nära patienten Att vänta nära patienten Att känna trygghet 

Att få komma på besök 

när som helst 

Få besöka när som helst Att komma när som helst Att känna trygghet 

Att ha riktlinjer om vad 

man ska göra hos 

patienten (bed-side) 

Riktlinjer hos patienten Veta hur man ska vara hos 

patienten 

Att känna trygghet 

Att ha en annan person 

med sig när man besöker 

IVA 

Att ha någon med sig Få sällskap  Att känna trygghet 

...och regelbundet berätta 

för mig hur hans tillstånd 

förändras.” 

Berätta hur tillståndet 

förändras. 

Veta hur tillståndet förändras Att känna trygghet 

Att ha bekväma möbler i 

väntrummet 

Bekväma möbler Att kunna vänta bekvämt Att ha det bekvämt 

Att ha god mat tillgänglig 

på sjukhuset 

Mat tillgänglig på sjukhuset Kunna äta i närheten Att ha det bekvämt 

Att veta förväntad utgång Att veta utgången Veta hur det ska gå Att ha realistiska 

förhoppningar 

 

 

Att ha 

framtidshopp 
Att veta specifika fakta 

om patientens prognos 

/progress 

Att veta fakta om prognosen Veta prognosen Att ha realistiska 

förhoppningar 

Att få frågor besvarade 

ärligt 

Att få ärliga svar Veta sanningen om patientens 

tillstånd 

Att ha realistiska 

förhoppningar 

Att känna hopp Känna hopp 

 

Att hoppas Att hoppas 



 34 

Att få veta om religiösa 

stöd 

Att veta om religiösa stöd Veta om religiöst stöd Att få stöd  

 

 

 

 

Att någon finns där 

Att få kännedom om andra 

stödresurser 

Att få veta om stödresurser Veta om var stöd erbjuds Att få stöd 

Att någon informerar om 

personer som kan ge stöd 

vid familjeproblem 

Att bli informerad om stöd vid 

familjeproblem 

Veta om var stöd erbjuds Att få stöd 

Att ha vänner nära till 

hands för stöd 

Ha vänner till stöd Vänners stöd Att få stöd 

Att någon hjälper till med 

ekonomiska problem 

Hjälp med ekonomiska 

problem 

Ekonomisk hjälp Att få stöd 

Att ha en präst på besök Besök av präst Besök av präst Att få stöd 

Att få prata med 

patientansvarig 

sjuksköterska varje dag 

Prata med sjuksköterska Prata med sjuksköterska Att ha kontakt 

Att få prata med en läkare 

varje dag 

Prata med läkare Prata med läkare Att ha kontakt 

Att ha en särskild person 

att kontakta om man inte 

har möjlighet att besöka 

på sjukhuset 

Att ha en person att kontakta Ha en kontaktperson Att ha kontakt 

Att veta vilken personal 

som kan ge en viss typ av 

information 

Att veta vem som kan ge en 

viss typ av information 

Veta vem som kan informera Att ha kontakt 
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Bilaga 4  Granskningsmall för kvantitativa studier av Polit & Beck (2008) 

                   Ja Nej 
1. Titel Beskriver titeln kortfattat huvudvariablerna och studiepopulationen? 

2. Abstrakt Sammanfattas de grundläggande dragen i studien tydligt och  

konsistent i abstraktet (problem, metod, resultat, konklusion)? 

Introduktion 

Forskningsproblemet: 

3. Presenteras problemet tydligt och är det lätt att identifiera? 

4. Är problembeskrivningen övertygande till varför studien genomförs? 

5. Är problemet relevant för omvårdnad? 

6. Är det en god överensstämmelse mellan problemet och metoderna som tillämpas? 

Hypoteser och forskningsfrågor: 

7. Är forskningsfrågor och/eller hypoteser tydligt formulerade?  

Om inte motiveras det varför? 

8. Är forskningsfrågor och/eller hypoteser tydligt formulerade vad gäller  

nyckelvariabler och undersökningsgrupp? 

9. Är forskningsfrågor och/eller hypoteser konsistenta med  

litteraturgenomgången och det begreppsmässiga ramverket? 

Litteraturgenomgång: 

10. Baseras litteraturgenomgången på aktuella referenser och primärkällor? 

11. Sammanfattar litteraturgenomgången forskningsläget inom området? 

12. Är litteraturgenomgången övertygande till varför studien genomförs? 

Begrepp/teoretiskt ramverk: 

13. Är nyckelbegreppen definierade? 

14. Finns det ett begreppsmässigt och/eller teoretiskt ramverk? 

Metod 

Deltagarnas rättigheter: 

15. Har tillräckliga ansträngningar gjorts för att skydda deltagarna? 

16. Har studien genomgått etisk prövning? 

17. Har studien utformats så att riskerna för deltagarna har minimerats och vinsterna 

maximerats? 

Forskningsdesign:  

18. Användes den mest rigorösa forskningsdesignen som var möjlig utifrån 

forskningsfrågan? 

19. Genomfördes lämpliga jämförelser för att höja tolkningsmöjligheterna i fynden? 

20. Är designen utformad för att minimera bias och hot mot den interna och externa 

validiteten? 

Population och urval: 

21. Är populationen identifierad och beskriven? 

22. Beskrivs urvalet tillräckligt tydligt? 

23. Användes den bästa möjliga urvalsmetoden för att säkra urvalets representation? 

24. Har risken för urvalbias minimerats? 

25. Var urvalet tillräckligt stort? 

26. Hade en ”poweranalys” genomförts för att uppskatta hur stort urval som behövdes? 

Datainsamling och mätningar: 

27. Är det en samstämmighet mellan de teoretiska begreppen och hur begreppen  

tillämpas (operationaliseras)? 

28. Användes den bästa möjliga datainsamlingsmetoden (t.ex. intervju, observation, 

postenkät, etc.)? 

29. Motiverades metoden? 
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30. Beskrivs enskilda mätinstrument på ett tillfredställande sätt och är de ett bra  

val utifrån studiens syfte och studiepopulationen? 

31. Framgår det om datainsamlingsmetoderna har hög validitet och reliabilitet? 

Genomförande:  

32. *Om det var en intervention, är den beskriven och implementerad på ett   

tillfredställande sätt? 

33. *Fick flertalet av deltagarna som valts ut till interventionsgruppen interventionen? 

34. Genomfördes datainsamlingen på ett sådant sätt att risken för bias minimerades? 

35. Var personal som genomförde datainsamlingen tillräckligt tränad? 

Resultat 

Dataanalys:  

36. Genomfördes analyser för att besvara samtliga forskningsfrågor och/eller hypoteser? 

37. Användes lämpliga statistiska metoder (utifrån mätnivån på variablerna,  

antalet grupper som jämfördes, etc.)? 

38. Användes den mest kraftfulla analysen (t.ex. kontrollerades analyserna för 

”confounders”)? 

39. *Vid interventionsstudier, genomfördes analyserna utifrån intentionen ”intention-to-

treat”? 

40. Vidtogs åtgärder för att undvika eller minimera risken för typ I och typ II fel? 

Fynd:  

41. Är fynden adekvat beskrivna, i text, tabeller och figurer? 

42. Presenteras fynden på ett sätt som underlättar en metaanalys och tillräckligt  

detaljerat för evidensbaserad praktik? 

Diskussion 

Tolkning av fynden: 

43. Tolkas och diskuteras huvudfynden utifrån tidigare studier och utifrån den  

aktuella studiens begreppsmässiga ramverk? 

44. Är tolkningarna konsistenta med resultatet och studiens begränsningar? 

45. Diskuteras möjligheterna att generalisera fynden? 

Implikationer/rekommendationer: 

46. Diskuterar forskarna implikationerna för klinisk praktik och/eller framtida  

forskning och är dessa implikationer rimliga och fullständiga? 

Övergripande bedömning 

Presentation: 

47. Är rapporten välskriven, välorganiserad och tillräckligt detaljerad för kritisk analys? 

48. Är rapporten skriven på ett sätt som gör fynden tillgängliga för kliniskt verksamma 

sjuksköterskor? 

Forskarens trovärdighet: 

49. Ger forskarens kliniska eller metodologiska kvalifikationer och erfarenheter 

förtroende för fynden och tolkningarna? 

Sammanfattande bedömning: 

50. Oavsett identifierade brister, tycks fynden vara valida – har du förtroende för 

sanningshalten i resultaten? 

51. Bidrar studien till meningsfull evidens som är användbar inom omvårdnad? 

 

* Dessa frågor besvarades ej i kvalitetsgranskningen eftersom de inte var relevanta. 

 

Antal Ja-svar: 

>40 = Hög kvalitet 39-31 = Medel kvalitet <30 = Låg kvalitet 
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Bilaga 5  Granskningsmall för kvalitativa studier av Forsberg och Wengström (2003) 

 

A. Syftet med studien 

1. Vilken kvalitativ metod har använts? 

2. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

B. Undersökningsgrupp 

3. Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

4. Var genomfördes undersökningen? 

5. Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

6. Vilken urvalsmetod användes? 

7. Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

8. Är undersökningsgruppen lämplig? 

C. Metod för datainsamling 

9. Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)? 

10. Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes, ect.)? 

11. Ange datainsamlingsmetod. 

12. Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

D. Dataanalys 

13. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

14. Ange om: ‒ teman är utvecklade som begrepp? – det finns episodiskt presenterade citat? – 

de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna? – svaren är 

kodade? 

15. Resultatbeskrivning 

16. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

17. Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

18. Är resultaten pålitliga (underökningens och forskarens trovärdighet)? 

19. Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

20. Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

21. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

E. Utvärdering 

22. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

23. Stöder insamlade data forskarens resultat? 

24. Har resultaten klinisk relevans? 

25. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

26. Finns risk för bias? 

27. Vilken slutsats drar författaren? 

28. Håller du med om slutsatserna? 

29. Ska artikeln inkluderas? 

 

Antal svar:  

>24 = Hög kvalitet 23-19 = Medel kvalitet <18 = Låg kvalitet 

 

 


