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Sammanfattning 

Bakgrund: Synen på närståendes betydelse för den sjukes välmående har radikalt förändras 

under de senaste århundraden, till en allt mer holistisk syn på den sjuke och dennes behov. 

Patienter vårdandes på en intensivvårdsavdelning riskerar eller är försatta i ett livshotande 

tillstånd där specialiserad vård krävs. Det är därför av vikt att veta hur närstående upplever en 

intensivvårdsavdelning för att kunna erbjuda både den sjuke och dess närstående bästa 

möjliga vård. 

Syftet är att beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person som vårdats på en 

intensivvårdsavdelning i Norden. 

Metoden som användes är en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar, som 

inhämtades via sökningar i Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades 

och resultaten analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visar att närstående upplever en kaotisk tillvaro i och med deras anhörigas 

insjuknande. De uttrycker behov av att få information både angående den sjukes medicinska 

status, men även om den medicintekniska miljön patienten omges av. Närstående erfar även 

att sjuksköterskans agerande är avgörande för om de själva involverar sig i omvårdnaden av 

den sjuke, och uttrycker ett behov av att få stöd och tröst från sjuksköterskan. 

Kommunikationen mellan närstående och sjuksköterskan är stundtals bristfällig, vilket 

närstående upplevde som svårt.  

Slutsatsen av studien är att närstående behöver stöd från sjuksköterskan för att kunna minska 

stress och kunna skapa balans i tillvaron. Korrekt och kontinuerlig information samt att 

sjuksköterskan säkerställer att närstående uppfattar informationen korrekt kan hjälpa 

närstående att hantera situationen.  

Nyckelord: Kritiskt sjuk, Intensivsjukvård, Närstående, Närståendes erfarenheter, besökare 

till patienter 
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Inledning 

Författarna har under en period arbetat med intensivsjukvård och mött patienter och deras 

närstående i svåra situationer där en anhörig blivit svårt sjuk eller akut skadad. 

Närstående har upplevts betydelsefull för den sjuke/skadade under tiden på 

intensivvårdsavdelningen, och en stor resurs, genom att bland annat vara en talesman och 

ett stöd för den sjuke/skadade. 

Dock har det under arbetet på intensivvårdsavdelningen funnits situationer där närstående 

inte klarat av situationen, att se en nära vän eller familjemedlem svårt sjuk och kopplad 

till högteknologisk medicinsk utrustning. För att hjälpa närstående har stora resurser lagts 

på att trösta, förklara och att vårda den närstående till patienten. De svårigheter och 

möjligheter som mötet mellan närstående och sjukvårdspersonal kan ge, har väckt vår 

nyfikenhet och intressen för området. 

Intensivvårdsavdelning kan skilja sig världen över utifrån kulturella, ekonomiska och de 

olika professionernas ansvarsområden. Därav är det av vikt att undersöka närståendes 

erfarenheter i en nordisk kontext, för att få en bättre förståelse för de erfarenheter 

närstående uttrycker.  

Bakgrund 

Intensivvårdsavdelning och intensivvårdspatient 

Enligt Stubberud (2009) definieras en intensivvårdsavdelning som en högt specialiserad 

klinisk avdelning med mycket medicinskteknisk utrustning och en kontinuerlig 

övervakning och behandling av akut och/eller kritiskt sjuka patienter. Till uppgifterna hör 

diagnostisering, monitoring, behandling och vård av patienter med potentiellt reversibel 

svikt i ett eller flera organsystem. De patienter som behandlas på en 

intensivvårsavdelning är i behov av avancerad sjukvård och dygnetruntövervakning av 

specialistutbildad personal (Stubberud, 2009). 
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Begreppet närstående 

Socialstyrelsens termbank definierar närstående som den person den enskilde anser sig ha 

en nära relation till. Denna beskrivning delas även av Kirkevold (2002) som menar att 

vem som innefattas som en patient närstående enbart kan definieras av patienten själv 

samt den närstående och behöver inte vara bundet till juridiska relationer eller blodsband. 

Närståendes involvering i intensivsjukvård 

Trots att sjuksköterskan har möjlighet att innefatta både patienten och dess närstående i 

omvårdnaden har sjuksköterskan ofta enbart fokus på patienten och dess medicinska 

tillstånd (Robb, 1997). Detta styrks även av Hirsch, Hoeksel, Dupler och Kaakinen 

(2010), som menar att sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning balanserar mellan de 

biomedicintekniska aspekterna i vårdandet, och den holistiska synen på den sjuke och 

dennes behov. Samtidigt som patienten skall vara medicinskt stabil bör sjuksköterskan se 

till patientens och närståendes behov att involveras i omvårdnaden (Hirsch, et al., 2010). 

Robb (1997) menar att just fokuseringen på de medicintekniska delarna riskerar att 

avpersonifiera patienten. En ökad involvering av närstående i vårdandet kan däremot 

motverka detta och ge ett större erkännande till patientens identitet. En kritiskt sjuk 

patient kan även vara i stort behov av emotionellt stöd och i många fall är närstående den 

som kan ge bäst stöd för att lindra det lidande patienten kan uppleva (Robb, 1997). Detta 

styrks även av Arman och Rehnsfeldt (2011), som menar att lidande lindrades bäst för 

både den sjuka och närstående då de tillsammans kunde dela den existentiella utmaningen 

som sjukdomen innebar. Närståendes betydelse för människors hälsa och lidande är stor 

(Arman & Rehnsfeldt, 2011). Hirsch et al. (2010) menar att då närstående involveras i 

omvårdnaden av en kritiskt sjuk patient ökar chansen att den sjuke känner ett bättre 

välbefinnande. Detta styrks även av Burr (2001), som menar att involvering av närstående 

i vården av patienter inneliggande på en intensivvårdsavdelning ger en positiv effekt och 

ökat välmående hos både patienten och dess närstående. Även fysiologiska aspekter i 

patientens tillstånd kan förbättras av närståendes närvaro (Robb, 1997). Vid en 

undersökning på en hjärtavdelning visade att den största positiva faktorn som inverkade 

på patienternas kardiovaskulära status var närvaron av närstående. Under den tid 

närstående var på avdelningen var blodtrycket hos de hjärtsjuka patienterna lägre än vid 

de tillfällen närstående inte var närvarande (Robb, 1997). 
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Hälso- och sjukvårdslagen 

Närstående har i Sverige lagligrätt till involvering i vården av den sjuke. Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763), vilket är den lag svenska sjukvården styrs av, tar 

avstamp i att god vård skall vara lätt tillgänglig och bygga på patientens rätt till 

självbestämmande och integritet. Patienten skall ges individuellt anpassad information 

om sitt hälsotillstånd, behandling, vård, rätten att bestämma vårdgivare samt 

vårdgarantin. I de fall då denna information inte kan lämnas till patienten skall 

informationen ges till anhöriga. Information får dock inte lämnas ut till patient, anhöriga 

eller närstående om det finns hinder i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Sjuksköterskan är den yrkesgrupp som arbetar närmast patienten och dennes närstående. 

För att säkerställa närståendes rätt till information finn det beskrivet i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) att 

sjuksköterskan skall ha förmåga att kommunicera med anhöriga till patienter och i samtal 

ge stöd och vägledning som möjliggör optimal delaktighet i vården. Dessutom skall 

sjuksköterskan säkerställa att närstående har förstått den givna informationen 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Systemteoretiskt perspektiv och hanteringsmekanismer  

För att tillmötesgå de krav som närstående kan ställa på sin egna involvering i vården 

kring patienten kan förmågan att se den sjuke och dess närstående utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv ge en bättre förståelse för den närståendes situation (Wright, 

Watson & Bell, 2002). Roy (1984) har utvecklat en systemteori hon benämner 

adaptionsteorin. Enligt adaptionsteorin ses exempelvis världen som ett stort system, men 

så även länder, städer och familj eller bekantskapskretsar. Individer i dessa system 

befinner sig i ett kontinuerligt samspel med den kringliggande miljön. Miljön beskrivs 

som alla de omständigheter, faktorer och förhållanden som omger och påverkar 

individens, gruppens och/eller omgivningens beteende och utveckling. Det gör att alla 

individer påverkas olika om de ställs inför en liknande förändring i tillvaron (Roy, 1984).  
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Wright och Leahey (2009) menar att det är individens och gruppens förmåga att anpassa 

sig och hantera uppkomna förändringar i tillvaron som är avgörande för hur stor inverkan 

exempelvis ett sjukdomsbesked får. Dels är gruppens gemensamma resurser av betydelse 

för den enskilde individens förmåga till anpassningen, men även individens individuella 

förmåga till coping påverkar anpassningen (Wright & Leahey, 2009). Lazarus och 

Folkman (1984) definierar begreppet coping som varje individs inlärda strategier för att 

hantera de intryck och de förändringar individen ständigt utsätts för genom sin 

omgivning. Det innefattar de beteenden eller strategier en person använder för att klara av 

eller övervinna en situation som uppstår när individens resurser sätts på prov, och syftar 

till att bibehålla en emotionell balans (Lazarus & Folkman, 1984). Enligt Antonovsky 

(1987) beror en individs förmåga att hantera motgångar och ändå ha hälsan i behåll på om 

att individen har en hög känsla av sammanhang, KASAM. KASAM utgörs av tre 

komponenter, nämligen en individs känsla av begriplighet i tillvaron, hanterbarhet inför 

situationer, och meningsfullhet i sin livssituation. Individen befinner sig på ett 

kontinuum, där uppkomna stressorier ställda mot individens motståndskrafter för 

stressorierna påverkar individen mot ett högre eller lägre KASAM (Antonovsky, 1987). 

Lidande  

Även om närstående till den sjuke inte drabbas av ett fysiskt lidande till följd av 

sjukdomsinträffandet kan närstående ändå känna lidande. Lidande definieras enligt 

Eriksson (1994) som en kamp mot någonting negativt människan ofrånkomligt utsätts för. 

Sjukdom och ohälsa påverkar ett invant livsmönster och innefattar människans 

livssituation där det sker hot mot individens existens. En plötsligt påtvingad förändring av 

människans livssituation strider mot det naturliga, och beskrivs av Eriksson (1994) som 

ett livslidande. Livslidande innebär det lidande som är relaterat till allt vad det kan 

innebära att leva, däribland att vara människa bland andra människor. Människor 

uttrycker sitt lidande på olika sätt. Lidandet kan ge upphov till smärta, ångest eller fysiska 

uttryck, men behöver inte yttra sig på samma sätt mellan olika individer eller i olika 

situationer (Eriksson, 1994).   
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Problemformulering 

Vid litteraturgenomgång av internationell forskning avseende närståendes involvering i 

intensivvården visade det att närstående har ett stort behov av att närvara och vara 

delaktiga i omvårdnaden kring den sjuke. Däremot kan intensivvårdens utformning skilja 

sig världen över, bland annat vad gäller sjuksköterskans arbetsuppgifter och yrkesroll, 

gällande lagar avseende närståendes rätt till involvering, förekomsten av medicinteknisk 

apparatur men även de finansiella aspekterna vad gäller betalningsansvar och 

behandlingskostnad. Därav kan närståendes behov, sjukvårdens tillgodoseende av dessa 

behov, och även upphovet till stress och oro skilja sig världen över. Därför föreligger det 

ett behov av nordisk forskning inom valt område. 

Syfte 

Syftet är att beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning i Norden. 
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Metod 

Föreliggande studie är genomförd i form av en systematisk litteraturstudie, och är 

utformad i enlighet med de krav Friberg (2006) skriver angående systematisk 

litteraturstudie. Studien har även tagit hänsyn till de krav som Statens beredning för 

medicinska utredningar SBU tagit fram avseende systematiska litteraturstudier vilka finns 

beskrivna i Forsberg och Wengström (2008). 

Inklusions- och exklutionskriterier 

Vid utformandet av våra inklutions- och exklutionskriterier har vi använt Segesten (2006) 

specifika krav på en vetenskaplig artikel.  

Vid sökning i databaser användes sex olika inklusionkriterier: 

 Peer reviewed 

 Engelskspråkiga  

 Publicerade mellan 2000 till och med 2011  

 Närstående och patienterna i studierna var vuxna över 18 år.  

 Nordisk forskning 

 Närståendes perspektiv på vårdsituationen 

Den exklutionskriterie som användes var: 

 Artiklar med låg vetenskaplig kvalité 

Sökningsprocessen 

Sökning genomfördes i databaserna Cinahl, PubMED och PsycINFO Sökningarna skedde 

mellan 2012-01-26 till och med 2012-02-23. 

Vid sökning i databasen Cinahl identifierades först lämpliga ämnesord, vilket gjordes 

med Svensk MeSH. Då fokus var intensivsjukvård gjordes sökningen först på ”Intensive 

Care” vilket i Cinahl innefattades i thesarusordet (MH”Critical Care+”) vilket användes 
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vid sökningen. För att sökordet skulle innefatta samtliga underkategorier användes 

funktionen Explode, vilket i studien skrivs som ett plustecken direkt efter sökorden. MH, 

som skrivs före sökordet betyder Major Heading, vilket vid sökningen i databasen 

indikerar att sökordet är ett indexerat huvudsökord databasens artiklar bör vara 

grupperade mot. 

Då avsikten var att undersöka just närståendes erfarenheter gjordes därefter ny sökning på 

(MH”Visitorsto Patient”), (MH”Professional-family relations”) samt (MH”Family”). 

Dessa sökord kombinerades var för sig med AND och (MH”Critical Care”+). Dessutom 

kombinerades sökningarna med fritextsökningen ”experience” samt AND. Det totala 

antalet träffar för varje sökord och kombinationer i sökning i Cinahl redovisas i Bilaga 1. 

Vid sökning i databasen PubMED användes MeSH-termer. Då fokus var intensivsjukvård 

gjordes sökningen först på ”Intensive Care”, vilket genererade MeSH-termen "Critical 

Care"[Mesh]. För att få just närståendes perspektiv sökte vi på MeSH-termerna 

"Visitorsto patients"[Mesh], "Family"[Mesh] samt "Professional-Family 

Relations"[Mesh]. Dessa kombinerades med AND i kombinationssökningar. Sökningarna 

kombinerades med fritextsökning av ”experience” samt AND. Det totala antalet träffar 

för varje sökord och kombinationer vid sökning i PubMED redovisas i Bilaga 2 

Sökningen i databasen PsycINFO skedde med fritextsökning då de tesaurustermer som 

databasen föreslog inte var relevanta för syftet. De ord som användes vid fritextsökningen 

var ”Criticalcare” och ”intensive careunits” för att beskriva miljön. De kombinerades var 

för sig med fritextorden ”Visitors”, ”Family” och ”Professional-family relation” i 

kombination med AND för att närståendesperspektiv skulle belysas. Då närståendes 

erfarenheter skulle beskrivas har de fyra kombinationerna matchas med fritextordet 

”experience” samt AND. 

Det totala antalet träffar för varje sökord och kombinationer vid sökning i PsycINFO 

redovisas i Bilaga 3. 

Sökningarna i databaserna avslutades då ett stort antal dubbletter var återkommande i 

sökningarna och nya sökningar inte resulterade i nya studier relevanta för syftet. 
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Funna titlar och abstract jämfördes med de inklutionskriterier som var satta innan sökning 

för att bedöma om de var relevanta för syftet eller ej. Majoriteten av titlarna exkluderades 

tillföljd av att innehållet inte berörde den åldersgrupp som avsågs undersökas, då de 

istället handlade om neonatalintensivsjukvård. Språket som artiklarna skulle vara skrivna 

på var engelska vilket medförde att flera studier exkluderades tillföljd av att de var 

skrivna på portugisiska, spanska och kinesiska. All utomnordisk forskning exkluderades 

och så även de artiklar som var skrivna utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv. 

Efter sökningarna i Cinahl, PubMED och PsycINFO kvarstod tio artiklar som framstod 

som relevanta gentemot studiens syfte. Samtliga inkluderade artiklar presenteras i en 

översikt i bilaga 5. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna 

För att granska kvaliteten användes Forsberg och Wengström (2008) granskningsmall för 

kvalitativa artiklar, som finns fritt översatt i bilaga 5. Granskningsmallen består av 30 

frågor avseende att granska artikelns metod och innehåll. Utifrån granskningsmallen 

gjorde vi därefter en subjektiv bedömning av artikelns kvalitet, där bedömningen 

grundade sig i hur pass utförligt artikeln kunde besvara granskningsmallens frågor.Vi 

granskade först var för sig och sedan tillsammans. Detta för att ett konsensus angående 

artikelns kvalitet skulle uppnås.  Efter granskningen inkluderades samtliga tio artiklar då 

samtliga bedömdes ha en hög kvalitet. Samtliga artiklar finns beskrivna i bilaga 6. 

Analys 

Innehållsanalysen gjordes efter den analysprocess som finns beskriven i Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008). Vi började med att resultatet från de tio artiklarna lästes 

igenom var för sig av och öppnade upp för en diskussion om innehållet i resultatet var 

tillräckligt stort för att gå vidare. Oberoende av varandra identifierades olika domäner 

som senare diskuterades mot vårt syfte. Senare klipptes olika meningsenheter ut och lades 

på ett bord för att sedan fysiskt sammanfördes i olika grupper efter deras innehåll. 

Meningsenheterna fördes in i ett ordbehandlingsprogram efter hur de hade sammanförts. 

Meningsenheterna kondenserades för att bli mer lätthanterligt och sedan abstraherades 

den kondenserade texten och fick en kod som kortfattat beskrev innehållet i 

meningsenheten. Koder som berörde samma sak eller liknade varandra fördes samman 
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och olika underkategorier skapades. Från dessa underkategorier abstraherade vi fram sex 

olika kategorier som alla på olika sätt beskriver vårt syfte. Efter att analysprocessen var 

klar gick vi tillbaks till våra meningsenheterrna och den kondenserade texten, vart efter vi 

kontrollerade att våra abstraherade kategorier stämde. Exempel på innehållsanalysens 

olika steg och utformning återfinns i bilaga 4. 

Etiskt resonemang 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) har vi valt att alla inkluderade studier 

skulle ha godkännande av en etisk kommitté och/eller ett avsnitt där etiska överväganden 

noggrant diskuterats. Nio av de tio artiklarna var godkända av en etisk kommitté vid 

publikationen. Den artikeln som saknade ett etiskt godkännande hade ett långt etiskt 

resonemang som vi uppfattar rättfärdigar användandet av artikeln i studien. Inga artiklar 

exkluderades tillföljd av etiska skäl. Dessutom har samtliga artiklars resultat redovisas 

oavsett om de stödjer eller motsäger vårat ställningstaganden. 
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Resultat 

Resultatet är uppdelat i sex olika huvudkategorier som på olika sätt beskriver hur 

närstående upplever att ha en kritisktsjuk närstående vårdandes på en 

intensivvårdsavdelning. Kategorierna har en rubrik som är ett övergripande påstående för 

innehållet i resultatet. 

Kaosartad tillvaro efter sjukdomsbeskedet 

För kritiskt sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning har insjuknandet i många fall 

gått snabbt. Närstående beskriver en kaosartad tillvaro efter sjukdomsbeskedet (Fridh, 

Forsberg & Bergbom, 2009; Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005; Söderström, 

Saveman & Benzein, 2006; Söderström, Saveman, Hagberg & Benzein, 2009; Wåhlin, 

Ek & Idvall, 2009). Även om patienten varit kroniskt sjuk sedan tidigare upplever 

närstående beskedet att patienten riskerar att avlida som mycket chockartat (Fridh et al., 

2009). Närstående skall efter sjukdomsbeskedet försöka anpassa sig efter de nya 

förutsättningarna. Närståendes grepp om verkligheten är borta: tiden har stannat och de 

måste hitta vägen framåt även fast både kartan och kompassen är borta (Söderström et al., 

2008). 

Samvaro som stärkande kraft 

Den största utmaningen närstående möter är att kunna uthärda situationen och ha kontroll 

över tillvaron (Söderström et al., 2009). Närstående beskriver att det var lättare att gå 

igenom sjukdomstiden tillsammans med övriga familjemedlemmar eller andra närstående. 

Att kunna dela på bördan och därigenom stärka varandra verkar stärkande och hjälper till 

att hantera situationen (Fridh et al., 2009; Høye & Severinsson, 2010; Johansson, 

Hildingh & Fridlund, 2002; Söderström et al., 2009; Wåhlin et al., 2009). Även de 

närstående som var ensamma upplevde behov av att dela situationen med någon. De 

vände sig till personal på avdelningen för att söka stöd (Fridh et al., 2009). Oavsett om 

det var en sjuksköterska, terapeut eller vän som den närstående talade med minskades 

lidandet. De upplevde att de kunde se på sin tillvaro ur nya perspektiv (Johansson et al., 

2002). 
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Behovet att närvara vid den sjukes sida 

Då närstående kunde närvara hos sin sjuke anhörig lindrades deras lidande och det gav 

dem större möjligheter att hantera situationen (Fridh et al., 2009; Söderström, Saveman & 

Benzein, 2006; Wåhlin et al., 2009; Ågård & Harder, 2007). Trots den stora 

ansträngningen det innebar att vaka vid den sjukes sida ville de ändå vara där. De kände 

att det var enda sättet de kunde sluta oroa sig för sin anhörige. När den närstående var hos 

den sjuke byttes fokus från egna känslor till att koncentrera sig på sin anhörige. (Fridh et 

al., 2009; Ågård & Harder, 2007). Vakandet hos patienten underlättade för närstående att 

hantera situationen, och de tillfällen närstående inte kunde närvara vid patientens sida 

upplevdes som mycket stressfyllda (Ågård & Harder, 2007). Närstående som varit med 

om liknande händelser tidigare, exempelvis om patienten varit allvarligt sjuk en längre 

tid, tenderade att i större utsträckning veta hur de skulle agera för att de skulle orka med 

och må bra. Stunder som de närstående inte kunde närvara vid patientens sida upplevdes 

som tillfällen som de inte behövde hantera allt det jobbiga (Johansson et al., 2002). 

En annan anledning till att närstående valde att närvara inne hos den sjuke var att 

information angående behandling och provsvar gavs där. De valde att stanna vid 

sjuksängen i så stor utsträckning som möjligt för att inte gå miste om något som sades 

angående den medicinska statusen (Söderström et al., 2006). 

Information och kommunikation 

Att veta var en viktig del i närståendes förmåga att hantera situationen. Närstående 

upplevde just osäkerheten i om patienten skulle klara sig eller inte som påfrestande (Fridh 

et al., 2009; Ågård & Harder, 2006). Informationssökande relaterat till patientens 

överlevnad beskrevs som en väg till tröst och var ett sätt för närstående att distansera sig 

(Eriksson, Lindahl & Bergbom, 2010; Söderström et al., 2009). Information och 

förklaring av de medicinska aspekterna i den sjukes behandling lindrade dock inte alltid 

den de ångest kände, då de sökte efter säkerhet i om patienten skulle överleva eller ej 

(Ågård & Harder, 2007). Närstående uppfattade det som stärkande då de fick information 

fortlöpande under hela tiden patienten låg inneliggande och menade att det stärkte deras 

förmåga att känna kontroll över tillvaron (Fridh et al., 2009; Söderström et al., 2006; 

Wåhlin et al., 2009). 
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Närstående kände också att de inte hade kraft att på en gång ta in all information de fått 

samt förstå vad som hänt och hur allvarligt sjuk patienten verkligen var. Närstående 

anpassade sig gradvis till den förändrade situationen, något de inte hade kunnat göra om 

de var tvungna att hantera allt på en gång (Johansson et al., 2002). De upplevde även ett 

uttalat behov av att få informationen given på ett rakt och ärligt sätt utan omskrivningar 

eller filtrerande (Fridh et al., 2009; Wåhlin et al., 2009; Ågård & Harder, 2006). De tyckte 

att det kändes lättare att veta att patienten inte skulle klara sig än att leva i osäkerhet 

(Fridh et al., 2009; Ågård & Harder, 2006). Däremot ville de själva filtrera informationen 

till patienten. De försökte att inte visa sin egen oro och berättade inte allt de fått veta om 

tillståndet (Høye & Severinsson, 2010; Karlsson et al., 2010; Wåhlin et al., 2009; Ågård 

& Harder, 2006). 

Närstående uttryckte behov av att i ett tidigt skede även få allmän information angående 

praktiska saker på avdelningen såsom regler, rutiner, var toaletten ligger och var man kan 

få en kopp kaffe (Høye & Severinsson, 2010; Söderström et al., 2006; Johansson et al., 

2005). Däremot upplevde närstående att kommunikationen med sjuksköterskan vid vissa 

tillfällen var bristfällig, då de upplevde att sjuksköterskan inte alltid förstod dem 

(Söderström et al., 2006). Att förstå och bli förstådd var en viktig del, och de närstående 

upplevde frustration när så inte var fallet (Eriksson et al., 2010; Høye & Severinsson, 

2010; Söderström et al., 2006). Att kunna kommunicera med den sjuke upplevdes som 

mycket viktigt. Närstående var ihärdiga i att försöka skapa kontakt med den sjuke och 

blev i många fall duktiga på att läsa kroppsspråk och mimik. Däremot uppkom det 

tillfällen då närstående inte uppfattade patientens vilja, vilket orsakade känslor av 

maktlöshet och frustration (Karlsson et al., 2010). 

Samspelet mellan närstående och sjuksköterskan påverkades av den närståendes förmåga 

att uppfatta underliggande meningar i kommunikationen. Exempel på underliggande 

meningar innebär att sjuksköterskan i kommunikationen med de närstående berättar att de 

får ställa vilka frågor de vill och när de vill så länge de är relevanta och inte stör 

sjuksköterskan arbete.    I de fall där den närstående uppfattade den underliggande 

meningen om hur de skulle agera på avdelningen fick de en bättre relation till 

sjuksköterskan och större tillgång till information, i utbyte mot att inte ifrågasätta 

sjuksköterskans underliggande mening. I de fall där den närstående inte kunde uppfatta de 
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underliggande meningarna upplevde närstående en sämre relation till sjuksköterskan och 

fick sämre tillgång till information (Söderström et al., 2006). 

Vårdmiljön 

Miljön på avdelningen uppfattades vid första anblick som främmande och känslor av 

osäkerhet framkom (Karlsson et al., 2010; Wåhlin et al., 2009). Ventilatorn uppfattades 

av närstående som mycket skrämmande och de hade föreställningar om att patienten var 

död och att det enbart var ventilatorn kvar som höll patienten vid liv (Karlsson, Forsberg 

& Bergbom, 2010). Om de närstående inte fått förklarat den medicintekniska miljön 

kunde detta orsaka stora missförstånd. Vid något tillfällen trodde den närstående att 

sjuksköterskan stängde av livsuppehållande apparater istället för att enbart stänga av 

monitoren (Fridh et al., 2009). 

Dessa känslor avtog däremot då de närstående successivt vande sig vid miljön samt fick 

den förklarad för sig. Efter en tid upplevdes avdelningen som lugn, kontrollerad och 

välkomnande och den medicintekniska utrustningen tedde sig inte skrämmande i de 

närståendes ögon (Fridh el al., 2009). Efter att ha vant sig vid den medicintekniska miljön 

samt ha fått ökad kunskap om apparaterna, uppfattades just de medicintekniska delarna 

som särskilt positiva, då de var dessa som hjälpte patienten att bli friskare (Karlsson et al., 

2010). 

Utifrån sjuksköterskans information och genom att själv se den sjukes monitorer och 

annan medicinteknisk utrustning formade närstående en egen uppfattning om tillståndet. 

Denna uppfattning stämde inte alltid med verkligheten, vilket kunde orsaka onödigt 

lidande för den närstående om det inte uppmärksammades av sjuksköterskan (Ågård & 

Harder, 2007).  

Miljön kring den sjuke var rationellt utformad ur ett medicintekniskt perspektiv för 

sjuksköterskan och övrig personal och inte för den sjuke, vilket skapade ett begränsat 

utrymme för den sjukes och närståendes tillhörigheter (Eriksson et al., 2010). Däremot 

var sjuksköterskans förmåga att ingjuta en känsla av trygghet viktigare än hur den fysiska 

miljön såg ut. Det är på vilket sätt sjuksköterskans agerar och bemöter den sjuke och 

närstående som avgör om miljön kring den sjuke uppfattas som vårdande eller ej 



 

 

14 

 

(Eriksson et al., 2010; Fridh et al., 2009). Närståendes delaktighet i den sjukes omvårdnad 

är beroende av den miljö sjuksköterskan ger förutsättningar för (Söderström et al., 2006). 

Bemötande 

Närstående upplevde det mycket positivt och stärkande att sjuksköterskan uppmuntrade 

dem att vara delaktiga i vården av den sjuke (Fridh et al., 2009; Høye & Severinsson, 

2010; Johansson et al., 2005; Söderström et al., 2006; Ågård & Harder, 2007). De kände 

att de behövde en inbjudan från personalen för att de skulle våga komma närmare (Fridh 

et al., 2009; Høye & Severinsson, 2010; Wåhlin et al., 2009; Ågård &Harder, 2007). 

Genom personalens stöttande och inbjudande förhållningssätt kunde de närstående genom 

deltagande vid omvårdnaden få en känsla av att de var viktiga och kunde göra någonting 

för den sjuke (Johansson et al., 2005; Wåhlin et al., 2009). 

Närstående måste uttrycka behov av tröst som sjuksköterskan kunde uppfatta för att 

någon form av stöd skulle infinna sig (Söderström et al., 2009). Närstående kände sig 

uppmärksammade i de fall sjuksköterskan satte deras behov och känslor i fokus. Att 

sjuksköterskan hade emotionella samtal med den närstående och poängterade vikten av 

att de tog hand om sig själva och inte tog ut sig helt i vården av patienten uppfattades som 

stödjande. Men även små gester och bekräftande blickar upplevdes som stödjande och var 

till tröst (Johansson et al., 2005; Söderström et al., 2006; Söderström et al., 2009; Wåhlin 

et al., 2009). 

Vissa närstående valde att inte prata med vänner och personal, även om möjligheten 

fanns. De hanterade situationen på egen hand, för att de på så sätt inte riskerade att bryta 

ihop till följd av den känslostorm som de riskerade att släppa ut om de talade om sin 

situation med någon annan (Johansson et al., 2002). Några verkade trycka undan sina 

tankar och känslor då de befann sig på avdelningen samtidigt som de uttryckte behov att 

bli uppmärksammade som individer med egna problem och behov (Johansson et al., 

2002; Ågård & Harder, 2007). 

Det faktum att sjuksköterskan och övrig personal var närvarande på rummet en stor del av 

tiden uppfattades både positivt och negativt. Om en situation skulle uppstå kände 

närstående trygghet i att personalen fanns till hands, men det hindrade även närstående att 

kommunicera som de ville med patienten (Karlsson et al., 2010). I de lägen patientens 
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tillstånd var stabilt och personalen och de närstående var på gott humör kunde de prata 

lättsamt och skratta med varandra. Den positiva atmosfären lättade på de närståendes 

stress och hjälpte dem att hantera situationen (Eriksson et al., 2010; Söderström el al., 

2006; Wåhlin et al., 2009). Även i de fall när den sjuke mådde sämre agerade 

sjuksköterskan efter närståendes sinnesläge. Närstående fann det stödjande då deras 

tankar om situationen accepterades av omgivningen samt att de känslor de gav utlopp för 

såsom att gråta sågs som deras sätt att hantera situationen (Johansson et al., 2005). 

Grundläggande för närståendes upplevelser av vården av och kring den sjuke var i hur 

sjuksköterskan bemötte och tog hand om honom eller henne, samt satte den sjukes behov 

i fokus. Viktigt var att sjuksköterskan verkligen brydde sig om och såg patienten som en 

unik individ och inte som en del i arbetet (Söderström et al., 2006; Wåhlin et al., 2009). 

Situationer som att sjuksköterskan kallade den sjuke vid fel namn uppfattades som 

kränkande och som ett avpersonifierande (Karlsson et al., 2010). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En avgränsning till de nordiska länderna ger studien en högre generaliserbarhet, i och 

med att dess informanter befinner sig i en liknande kontext vad gäller ekonomiska och 

medicinsktekniska förutsättningar. Dessutom är sjuksköterskans yrkesroll och 

omvårdnadsansvar liknande i de nordiska länderna. Däremot ger avgränsningen den 

nackdelen att resultatet från andra länder och regioner går förlorat, särskilt med tanke på 

att nordisk forskning om närståendes erfarenheter i en intensivvårdskontext är 

knapphändig. 

Motiveringen till att enbart inkludera forskning där både den sjuke och närstående är över 

18 år är att finna en så likvärdig och jämförbar undersökningsgrupp som möjligt, för att 

öka studiens överförbarhet. En nackdel med att enbart avgränsa inklusionskriterierna till 

att innefatta informanter över 18 år utan en maximal åldersgräns för deltagande 

informanter, är att informanternas ålder kan bli utspridd. Därigenom kan skillnader i 

informanternas livssituation och tidigare erfarenheter påverka överförbarheten. Dock 

ansågs en specifikare avgränsning vad gäller ålder ej vara möjlig, till följd av det 

begränsade urvalet av befintlig forskning inom valt område. 

Sökningen har genomförts i tre databaser, Cinahl, PubMed och PsycInfo. 

Databasspecifika ämnesord har i första hand använts, för att därefter kompletteras med 

fritextsökning. Fördelen med att använda sig av databasspecifika sökord är att 

sökningsresultatet blir mer specifikt på efter det man söker, samtidigt som studiens 

replikerbarhet ökar. Vid sökningar som resulterade i mer än 400 träffar valde vi att 

specificera sökningen med ytterligare ett sökord för att få ett för syftet mer relevant 

resultat. Ett alltför stort resultat ansågs även medföra svårigheter vid hanteringen och 

dokumentation av sökningsförfarandet. 

Sökningen avslutades då ingen ytterligare relevant forskning uppfyllde valda inklusions- 

eller exklutionskriterier. 
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Fördelen att vara två som granskat artiklarna var för sig, för att sedan gemensamt 

diskutera dess innehåll och kvalitet är att granskningen får ett större djup och en bättre 

precision. Användandet av granskningsmallen resulterade i ett bättre objektivt underlag 

om artikeln skulle inkluderas eller ej. 

I enlighet med Friberg (2006) har analysen av resultatet skett genom att läsa varje studie 

med öppenhet och följsamhet mot den specifika studiens metodologiska utgångspunkt. 

Den analysmetod som Lundman och Hällgren-Granheim (2008) beskriver, och som vi har 

använt oss av är ej specifikt anpassad för systematiska litteraturstudier. Däremot finns det 

i dagsläget inga specifika analysmetoder riktade mot systematiska litteraturstudier, varför 

vi valde att använda oss av vald metod. Vi anser ändå att analysprocessen var tillräkligt 

utförlig. 

En nackdel med att de olika studierna varit av olika design är att de inte endast belyser 

föreliggande studies syfte. Enbart de resultat som beskriver närståendes upplevelser tagits 

med. Samtliga studier som inkluderades har kvalitetsgranskats, analyserats och 

presenterats, i enlighet med vad Forsberg och Wengström (2008) beskriver vad gäller de 

etiska övervägandena vid systematiska studier. Samtliga inkluderade artiklars utförliga 

etiska resonemang styrker även kvalitén på forskningen den här studien grundar sig på. 

Ytterligare en fördel med att vara två som läst och analyserat resultatet i artiklarna är att 

vi kunnat diskutera och jämföra de tolkningar vi haft av artiklarnas resultat. 

Diskussionerna har medfört att vi fått en fördjupad inblick i resultaten, och i och med att 

vi inte alltid hållit med varandra har vi fått fler infallsvinklar och ökat analysens djup. Vid 

tolkning av resultat har strävan varit att ha ett renodlat objektivt förhållningssätt till 

materialet och inte låta egna värderingar eller förförståelse influera analysen. 

Diskussioner har hjälpt till att upprätthålla en opartisk hållning. 

I studien har patienten konsekvent refererats under benämningen den sjuke, eller patient. 

Det är ändå viktigt att ha i beaktning att patienten i själva verket är sina närståendes 

närstående, och blir således i närståendes ögon ingen patient. Detta har gjorts för att 

underlätta att förstå vem som menas, och syftar inte till att etikettisera individen.  
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva vuxna närståendes erfarenheter i samband med att deras 

nära anhörig vårdats på en intensivvårdsavdelning i norden. Resultatet visade att 

närstående upplever en kaotisk tillvaro i och med deras anhörigas insjuknande. De 

uttryckte behov av att få information både angående den sjukes medicinska status, men 

även om den medicintekniska miljön patienten omges av. Närstående erfor även att 

sjuksköterskans agerande är avgörande för om de själva involverar sig i omvårdnaden av 

den sjuke, och uttrycker ett behov av att få stöd och tröst från sjuksköterskan. 

Kommunikationen mellan närstående och sjuksköterskan var stundtals bristfällig, vilket 

närstående upplevde som svårt. 

Närstående upplever sjukdomsbeskedet som chockartat och den första tiden som kaotisk 

och stressfull (Fridh et al., 2009; Johansson et al., 2005; Söderström et al., 2006; 

Söderström et al., 2009 & Wåhlin et al., 2009). Detta gällde även om patienten varit 

diagnostiserad med en kronisk terminal sjukdom sedan tidigare (Fridh et al., 2009). 

Känslan av chock och kaos kan enligt Antonovsky (1987) förklaras med att närståendes 

resurser för hanterbarhet inte räcker till för att den närstående skall kunna anpassa sig 

efter de nya förutsättningarna. För att sjukvårdspersonalen ska kunna stötta de närstående 

enligt Antonovsky’s (1987) teori, måste närstående däremot själva uttrycka ett behov av 

stöd för att stöd från personalen skall infinna sig, något närstående enligt Söderström et 

al. (2009) inte alltid gör. Dessutom bör personalen ha i beaktning både att närstående kan, 

enligt Eriksson (1994), uttrycka sitt lidande på olika sätt, samtidigt som närstående enligt 

Wright et al. (2002) har individuella förutsättningarna och erfarenheter vilket gör kan ge 

olika reaktioner.  

Närståendes brist på att visa ett behov av stöd kan därmed tolkas som närståendes 

individuella sätt att uttrycka sitt lidande, samtidigt som det kan tolkas att närstående inte 

alls är i behov av stöd.  

I resultatet framkom det att då närstående inte fått tillräcklig information skapade de egna 

uppfattningar om den sjukes tillstånd, vilka ofta var felaktiga och gav upphov till lidande 

(Fridh et al., 2009; Karlsson et al., 2010; Ågård & Harder, 2007). Trots att 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) innefattar förmågan 
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att ge närstående korrekt information, samt se till att de uppfattar informationen rätt, 

framgår det av vårt resultat att så inte alltid är fallet.  

Lika viktigt som att ge information, anser vi i enlighet med Socialstyrelsen (2005) att 

säkerställande att närstående uppfattar informationen korrekt är. Däremot anser vi att det 

är viktigt att närstående själva tydligt påtalar de fakta de inte förstår, så att missförstånd 

undviks. En annan aspekt att ha i åtanke är att det är ett stort antal personer som arbetar 

på en intensivvårdsavdelning och som är i kontakt med närstående. Vi anser därför att det 

är viktigt att närstående får korrekt information oavsett vem som arbetar.  

Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som de strategier en individ använder sig 

av för att hantera en stressfylld situation. Att försöka bilda en egen uppfattning av 

situationen kan ses som ett sätt att göra tillvaron förståelig, och därigenom kunna 

bearbeta intrycken och hantera situationen. Egna slutsatser baserade på felaktig fakta kan 

däremot resultera i slutsatser värre än verkligheten, och därigenom ge upphov till ett 

onödigt lidande.  

Närstående eftersträvade kontinuerlig information, då det ansågs stärka deras förmåga att 

känna kontroll (Fridh et al., 2009; Söderström et al., 2006; Wåhlin et al., 2009) och var en 

väg till tröst (Eriksson et al., 2010; Söderström et al, 2009). Även praktisk information 

var något som närstående eftersträvade (Høye & Severinsson, 2010; Johansson et al., 

2005; Söderström et al., 2006). Behovet av information förklaras enligt Antonovsy’s 

(1987) teori att individens känsla av begriplighet stärks. Därigenom får individen större 

kapacitet att hantera situationen och känna hälsa, trots uppkommen motgång.  

Samtidigt som närstående har behov av att få rak och ärlig information, skall den inte slå 

undan allt hopp om framtiden (Fridh et al., 2009; Wåhlin et al., 2009; Ågård & Harder, 

2006). Det beskrevs även av Burr (2001) och Verhaeghe, Defloor, Van Zuuren, Djunstee 

och Grypdonck (2005) som dessutom påpekade att inte veta skapade känslor av ångest 

och stress.  

En fråga som uppkommer är närståendes vilja att få ärlig information, kontra närståendes 

behov av att känna hopp inför framtiden. Positiva delar i patientens behandling anser vi 

bör poängteras, samtidigt som de närstående förstår den sjukes situation fullt ut.  
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Däremot bör säkerheten i informationen som ges vara att föredra, framförallt eftersom 

Fridh et al. (2009) och Ågård och Harder (2006) beskrev ett behov hos närstående att få 

en säkerhet angående den sjukes tillstånd för att kunna hantera situationen.  

Fridh et al. (2009), Wåhlin et al. (2009) och Ågård och Harder (2006) poängterar, i 

enlighet med Kirkevold (2002), Weaver (2004) och Verhaeghe et al. (2005) att 

närstående har behov av att få information angående patientens tillstånd och behandling. 

Närstående har dessutom stöd i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763), som 

säger att i de fall patienten inte är mottaglig information om sitt hälsotillstånd skall denna 

information ges till patientens närstående.  

Trots detta upplevde närstående att given information inte alltid var tillräcklig, vilket är 

anmärkningsvärt. En möjlig förklaring kan vara att det inte alltid på förhand går att veta 

utgången för sjukdomsvistelsen, men det kan även bero på en bristande förmåga hos 

sjuksköterskan att förmedla information. Den närstående är den som står den sjuke 

närmast, och därmed bäst kan föra den sjukes talan i kontakt med sjukvården. Därför 

borde Hälso- och sjukvårdslagen efterföljas i större grad för att säkerställa att den sjukes 

vilja framhålls.  

Vidare beskrivs i resultatet hur anhöriga tenderar att filtrerar informationen för skydda sin 

närstående (Høye & Severinsson, 2010; Karlsson et al., 2010; Wåhlin et al., 2009; Ågård 

& Harder, 2006). Då Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) säger att 

närstående skall ges information då patienten inte är mottaglig för denna, uppkommer 

dilemmat mellan patientens rätt att få veta som sin egen situation kontra närståendes vilja 

att skydda patienten från obehaglig information.  

Resultatet framhävde att närstående lättare gick igenom sjukvårdstiden tillsammans med 

andra närstående för att därigenom stärka varandra och bättre kunna hantera situationen 

(Fridh et al., 2009; Høye & Severinsson, 2010; Johansson et al., 2002; Söderström et al., 

2009; Wåhlin et al., 2009). Samvarons stärkande effekter styrks även av Wright och 

Leahey (2009), som menar att individens egna resurser att anpassa sig även beror på de 

resurser som finns i den omgivande miljön, däribland familjen.  
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I resultatet påvisade dock Söderström et al. (2006) att det förkom underliggande meningar 

i kommunikationen mellan den närstående och sjuksköterskan. Dessa underliggande 

meningar styrde sedan den information som gavs till den närstående.  

Resultatet visade även att kommunikationen stundtals var bristfällig där närstående 

upplevde en frustration av att inte bli förstådd av sjuksköterskan . 

Karlsson et al. (2010) och Wåhlin et al. (2009) beskriver att miljön på avdelningen 

uppfattades vid första anblick som främmande och det framkom en känsla av osäkerhet. 

Dock påpekade Eriksson et al. (2010) och Fridh et al. (2009) att sjuksköterskans förmåga 

att ingjuta en känsla av trygghet var viktigare än hur den fysiska miljön såg ut. Till detta 

uppvisade resultatet (Eriksson et al., 2010; Høye & Severinsson, 2010; Söderström et al., 

2006) att det förelåg brister i kommunikationen mellan sjuksköterskan och närstående, 

där närstående kände att sjuksköterskan inte alltid förstod dem. Dessutom påpekade 

Kirkevold (2002) att närstående i många fall inte fick tillräcklig hjälp och stöd av 

sjuksköterskan. 

Då sjuksköterskan var den viktigaste faktorn i hur närstående upplevde miljön på 

intensivvårdsavdelningen, kan bristande kommunikation göra att närstående upplever 

miljön som skrämmande och osäker. Detta uppfattade vi även återigen som förvånansvärt 

då Socialstyrelsen (2005) menar att förmedlande av informationen till de närstående är en 

del i sjuksköterskans yrkeskompetens. 

Resultatet visade inte enbart brister i kommunikationen utan beskrev även att närstående 

kände sig uppmärksammade när sjuksköterskan satte deras behov och känslor i fokus. 

Små gester och bekräftande blickar från sjuksköterskan upplevde närstående som 

stödjande (Johansson et al., 2005; Söderström et al., 2006; Söderström et al., 2009; 

Wåhlin et al., 2009). En positiv atmosfär hjälpte de närstående att hantera situationen 

(Eriksson et al., 2010; Söderström et al., 2006; Wåhlin et al., 2009). Den närstående 

upplevde det som positivt i de fall sjuksköterskan hade förmåga att se den sjuke som en 

unik individ och inte enbart en del i arbetet (Söderström et al. 2006; Wåhlin et al., 2009).  

Vi tolkade det som att det var de små sakerna som sjuksköterskan gjorde som uppfattades 

som bekräftande för den närstående. Dock var det viktigaste för närstående i 
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kommunikationen med sjuksköterskan att de såg till den sjuke som individ. Detta menade 

även Robb (1997) där närståendes involvering i vården kunde stärka den sjukes identitet. 

Närstående ansåg att närhet och tillgång till den sjuke var viktigt (Fridh et al., 2009; 

Söderström et al., 2006; Wåhlin et al, 2009; Ågård & Harder 2007), vilket även stärktes 

av Verhaeghe et al. (2005). 

För att en intensivvårdsavdelning ska tillgodose dessa uttalade behov anser vi att än mer 

flexibla och fria besökstider vara ett alternativ, då det kan ge närstående en ökad tillgång 

till den sjuke. Om sjukvården hindrar närstående att besöka den sjuke kan det skapa ett 

lidande som lätt går att undvikas. Vi anser däremot att man bör ha i beaktning att konstant 

närvaro av närstående kan verka påfrestande för både intensivvårdspersonalen och de 

närstående, då sjuksköterskans ordinarie sysslor kan vara så tidskrävande att tiden inte 

räcker till för att tillgodose även närståendes behov under hela dygnet.  

I resultatet framkom det att närstående uttryckte behov av att närvara hos den sjuke (Fridh 

et al., 2009; Söderström et al., 2006; Wåhlin et al., 2009; Ågård & Harder, 2007), att delta 

i omvårdnaden av den sjuke (Fridh et al., 2009; Høye & Severinsson, 2010; Johansson et 

al., 2005; Söderström et al., 2006; Ågård &Harder, 2007) och att de efterfrågar ett 

inbjudande förhållningssätt hos personalen (Fridh et al., 2009; Høye & Severinsson, 

2010; Wåhlin et al., 2009; Ågård & Harder, 2007). Närstående ville inte alltid delta i 

omvårdnaden men de ville i samtliga fall bli tillfrågade. 

Intressant var däremot att både resultatet (Söderström et al., 2006) och tidigare forskning 

(Burr, 2001; Verhaeghe et al., 2005) visade att sjuksköterskan ibland kan vara en 

hindrande faktor för närstående i deras involvering. 

Vi tolkade denna efterfrågan av att få närvara och att delta vid den sjukes sida som ett sätt 

att lindra det lidande som den påtvingad förändring i livssituation skapar. Förståelsen för 

närståendes situation och de uppkomna behoven kan bäst förstås med hjälp av ett 

systemteoretiskt perspektiv. Dock ville inte alla närstående delta i omvårdnaden och 

därför är förmågan att se varje patient och närstående som unika individer med unika 

erfarenheter och behov sjuksköterskans största utmaning att tillgodose i relationen med de 

närstående. 
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Behov av ny forskning 

Utbudet av nordisk forskning med närståendes perspektiv inom intensivsjukvård är litet. 

Dessutom finns det enbart få studier som avser belysa eventuella sociokulturella, 

ekonomiska, könsmässiga eller åldersmässiga skillnader i närståendes upplevelse av 

intensivvård, dels i norden men även globalt. Dessutom vore det intressant att genomföra 

interventionsstudier avseende införandet av stödprogram för närstående inom 

intensivsjukvård. 
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Slutsats 

Den slutsats som vi har kommit fram till är att som närstående till en kritiskt sjuk eller 

svårt skadad närstående på en intensivvårdsavdelning i norden är den första tiden fylld av 

stress och kaos. Den nya miljön är otrygg och ger upphov till feltolkningar av den 

medicinsktekniska miljön i de fall där sjuksköterskan inte har beskrivit miljön runt den 

sjuke. Den närstående är i konstant behov av information från sjuksköterskan och övrig 

personal för att bli stärkt som individ och få hopp om framtiden. Informationen har i flera 

tillfällen varit otillräcklig och svårtolkad vilket skapar onödigt lidande för den närstående. 

Anledning till den bristande informationen kan i många hänseenden läggas på den 

bristande kommunikationen med sjuksköterskan och att den närstående inte har visat ett 

behov av information. Den närstående har ett behov av stöd både från andra närstående 

men även från personalen. Det som närstående har upplevt som stödjande är små gester 

och bekräftande blickar men framför allt att sjuksköterskan ser den sjuke som en unik 

individ. Den närstående är en tillgång för den sjuke och vill tillfrågad och vara en del av 

vården. Närstående och sjuksköterskan har båda ett ansvar till närstående blir 

delaktigheten i omvårdnaden av den sjuke. De närstående måste visa ett behov av att få 

vara delaktig i omvårdnaden men samtidigt måste sjuksköterskan skapa en möjlighet för 

den närstående att vara delaktig genom att bjuda in. 
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Bilaga 1. Sökningsresultat Cinahl 

Databassökning i Cinahl den 2012-01-31 

Nr: Sökord: Antal titlar(st) Lästa titlar(st) Lästa abstract(st) Valda 

artiklar(nr)** 

1 (MH "Critical Care+")* 9711 - - - 

2 (MH”Visitorsto patients”)* 1138 - - - 

3 (MH "Professional-Family 

Relations")* 

7755 - - - 

4 (MH ”Family+”)* 73370 - - - 

5 “Experience”**** 71153 - - - 

6 1 AND 2** 13 13 0 - 

7 1 AND 3** 75 75 17 (1) 

8 1 AND 4** 163 163 6 (6), (7) 

9 1 AND 2 AND 5** 6 6 0    - 

10 1 AND 3 AND 5** 19 19 4 (1), (7) 

11 1 AND 4 AND 5** 11 11 2 (1), (7) 

*) Peer reviewd 

**) Avgränsningar: 2000 – 2011. Adult: 19-44 years, middle-aged: 45-64, age: 65+.Peer reviewed 

***) Nr i artikelmatris se bilaga 2. 

****) Fritextsökning



 

 

 

Bilaga 2.Sökningsresultat PubMED 

Databassökning i PubMEDden 2012-01-31 

Nr: Sökord: Antal titlar(st) Lästa titlar(st) Lästa abstract (st) Valda artiklar(nr)** 

1 "Critical Care"[Mesh] 38963 - - - 

2 "Professional-Family 

Relations"[Mesh] 

10605 - - - 

3 ”Visitorsto patients” [Mesh] 1687 - - - 

4 ”Family”[Mesh] 207735 - - - 

5 “Experience”*** 379060 - - - 

6 1 AND 2* 188 188 35 (1),(2),(3),(4),(5),(6) 

7 1 AND 3* 66 66 11 (1),(2),(3),(4),(5) 

8 1 AND 4* 356 356 20 (2),(3),(4),(5),(6), (7) 

9 1 AND 2 AND 5* 19 19 3 (1),(2),(7) 

10 1 AND 3 AND 5* 45 45 3 (1),(2),(7) 

11 1 AND 4 AND 5* 85 85 5 (1),(2),(7),(8) 

 

*) Avgränsningar: 2000-2011. Adult: 19+ English 

**) Nummer i artikelmatris se bilaga 2 

***) Fritextsökning 



 

 

 

Bilaga 3. Sökningsresultat PsycINFO 

Databassökning i den PsykINFO 2012-02-23 

Nr: Sökord: Antal titlar(st) Lästa titlar(st) Lästa abstract (st) Valda 

artiklar(nr)** 

1 Criticalcare*** 3799 - - - 

2 Professional - family relations*** 1 - - - 

3 Visitors*** 2867 - - - 

4 Family*** 300958 - - - 

5 Experience*** 326370 - - - 

6 Intensive careunits*** 3445 - - - 

7 1 AND 4* 8 8 2 - 

8 1 AND 5* 557 - - - 

9 1 AND 5 AND 6* 164 164 6 (1),(2),(7),(9) 

10 7 AND 5* 476 - - - 

11 7 AND 5 AND 6* 160 160 8 (1),(2),(5),(7),(

9),(10) 

 

*) Avgränsningar: 2000-2011. Adult: 19+ English 

**) Nummer i artikelmatris se bilaga 2 

***) Fritextsökning



 

 

 

Bilaga 4. Granskingsmall för kvalitativa artiklar 

Mall egenhändigt översatt. Orginalmall återfinns i Forsberg &Wengström(2008) ss. 206-

210. 

Checklista för kvalitativa artiklar. 

A, Syftet med metoden? 

………………………………….………. 

…………………………………….…….. 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

JA?  NEJ? 

B, Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklutionskriterier ska vara beskrivna.) 

JA  NEJ 

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………… 

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

………………………………………………….. 

Vilken urvalsmetod användes? 

Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, socialstatus samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

………………………………………………….. 



 

 

 

………………………………………………….. 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

JA  NEJ 

C, Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet(var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)? 

JA  NEJ 

Beskriv: 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt(vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

………………………………………………………………. 

Ange datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer 

Halvstrukturerade interjuver 

Fokusgrupp 

Observationer 

Video-/bandinspelning 

Skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade(finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

JA  NEJ 

D, Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

……………………………………………… 

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 

Resultat beskrivning: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

JA  NEJ 

Är resultaten trovärdiga(källor bör anges)? 

JA  NEJ 

Är resultaten pålitliga(undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

JA  NEJ 

Finns stabilitet och överensstämmelse(är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

JA  NEJ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

JA  NEJ 

E, Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

JA  NEJ 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

JA  NEJ 

Har resultaten klinisk relevans? 

JA  NEJ 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

JA  NEJ 

Finns risk för bias? 

JA  NEJ 



 

 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

…………………………………………….…. 

…………………………………………………. 

Håller du med om slutsatserna? 

JA  NEJ 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………… 

Ska artikeln inkluderas? 

JA  NEJ 

 



 

 

 

Bilaga 5. Exempel på innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008) 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkateg

ori 

Huvudkategori 

Experiences as next of kin to an 

acute, seriously ill intensive care 

patient strongly affected 

informants. The ICU period was 

sometimes expressed as the most 

terrible time in their life. (Wåhlin, 

2009) 

Upplevelsen  att besöka 

kritiskt sjuk patient gav 

ett starkt intryck, och 

tiden därefter var mycket 

jobbig. 

Kaotisk tid 

Känsla av 

kaos 

Kaosartad tillvaro 

för närstående efter 

sjukdomsbesked 

 

 

When an critically ill family 

member is suddenly admitted to 

an ICU, family disolves into a 

chaos, loosing theír foothold and 

aggravating their ability to 

orientate. (Söderström, 2009). 

Familj försätts i kaos då 

familjemedlemm blir 

kritiskt sjuk. 

Plötsligt 

kaos 

Facing uncertanity was 

challenging and ongoing, from the 

first chaotic moments to the 

following days or weeks. (Ågård 

&Harder, 2007). 

Ovisshet upplevs från 

första kaotiska stunden.  

Kaotisk och 

oviss tid. 

The naïve understanding of the 

interview text indicated that it was 

shocking to realise that the loved 

one was going to die (Fridh, 2009) 

Närstående upplevde 

insikten att patienten 

skulle dö som 

shockerande. 

Chokerande 

insikt 

Chockerande 

besked 

The first information was often 

experienced as shocking, causing 

feelings of paralysing. 

(Södeström, 2006). 

Den första informationen 

upplevs som 

chockerande. 

Chockerande 

upplevelse 

The life-threatening event took 

place suddenly and without 

warning, and most of the relatives 

described initial shock and chaos. 

(Johansson 2005) 

Livshotande sjukdom 

kom väldigt snabbt, 

vilket närstående 

uppfattade som 

chockerande.  

Besked 

chockerande 

 

Mall egenhändigt översatt från Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) ss.166-167. 



 

 

 

Bilaga 6.Artikelmatis 

Nr Författare, 

år, land 

Titel, tidsskrift Syfte Metod Urval Resultat 

 

 

 

 

1 

Fridh, 

Forsberg 

&Bergbom 

(2009). 

Sverige 

Close relatives' 

experiences of caring 

and of the physical 

enviorment when a 

loved one dies in an 

ICU. Intensive and 

criticalcarenursing. 

Utforska 

närståendes 

upplevelse av 

omvårdnad och 

miljö då en nära 

anhörig avlidit på 

en IVA.  

Kvalitativ. 

Semistrukturerad

e intervjuer, 

analyserade med 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod.  

Strategiskt urval.  

Intervju av informanter 

(n=17), vars anhörig 

avlidit på IVA. 

Inklutionskriterier: 

Informanten, ≥ 18år,  

skulle närvara på IVA 

under tiden patienten 

vårdades där samt i 

närheten av dödsfallet. 

Trots en nära anhörigs bortgång kunde 

närstående se resultatet positivt om vårdgivaren 

involverade den anhörige, gav kontinuerlig 

information och uppmuntrade anhöriga att 

närvara. När den anhörige inte inbjuds att 

medverka vid omvårdnaden resulterade det i 

känslor av övergivenhet och ensamhet.  

 

 

 

 
2 

Høye& 

Severinsson 

(2010). 

Norge 

Multicultural family 

members' experiences 

with nursesang the 

intensive care context: 

a hermeneutic study. 

Intensive and 

criticalcarenursing. 

Belysa 

erfarenheter 

multikulturella 

familjemedlemma

r på en IVA har 

när deras 

närstående är 

kritiskt sjuk.  

 

Kvalitativ. 

Semistrukturerad

e intervjuer, 

analyserade med 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod. 

Strategiskt urval. 

Informanter (n=5) var 

första generationens 

invandrare, från ett land 

utanför västvärlden, 

mellan 18-70 år, talade 

flytande norska, samt var   

Samtliga deltagare uppgav en övergripande 

känsla av att känpa för att bevara familjens 

kulturella tillhörighet. Däri utbenades fyra 

huvudteman; att bli förstådd och förstå 

personalen, förväntningar på sig själva och 

personal, skydda kulturella och religiösa 

traditioner, samt filtrering av information för att 

minska oro.  

 



 

 

 

 

Nr Författare, 
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3 

Eriksson 

Lindahl 

&Bergbom 

(2010). 

Sverige 

Visits in an 

intensive 

care unit – 

an 

observationa

l 

hermeneutic 

study. 

Intensive and 

criticalcaren

ursing. 

Beskriva samspel mellan 

kritiskt sjuka patienter 

och deras närstående, på 

en IVA, för att djupare 

förstå 

besökandesituationen. 

Kvalitativ.  

Observationsstud

ie.  

Strategiskt urval. Patient 

(n=10) ≥ 18 år, kritiskt sjuk  

och inneliggande på IVA ≥ 

48h, varav mekaniskt 

ventilerad ≥ 24h, med 

minst ett besök av nära 

anhörig (n=24).  

Närstående mötte patienten på flera olika sätt. Två 

huvudteman skiljde sig åt, där patienten var nåbar 

respektive icke nåbar. Anhöriga till nåbara patienter 

kommunicerade mer med patienten och vad patienten 

gjorde, medan anhöriga till icke nåbara patienter 

fokuserade mer på medicintekniska detaljer. 

Anhörigas besök med icke nåbara patienter 

resulterade i högre grad av fysisk kontakt.  

 

 

4 

Söderström, 

Saveman, 

Hagberg 

&Benzein, 

(2009). 

Sverige 

Family 

adaptation in 

relation to 

family 

member´s 

stay in ICU. 

Intensive and 

critical care 

nursing. 

Beskriva och tolka 

familjers bearbetning av 

att en anhöriga har 

vårdats på en 

intensivvårdsavdelning, 

från utskrivning upp till 

18 månader efter 

utskrivning. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerad

e interjuver som  

analyserades 

utifrån 

hermeneutikskt 

perspektiv.   

Strategiskt urval. 

Närstående ≥ 15 år, till  

ventilatorbehandlad patient, 

som besökt patienten minst 

en gång tillfrågades, samt 

övriga familemedlemmar 

bjöds in, vilket gav (n=20) 

från 8 familjer, samt ett år 

senare inkluderades även 

tidigare patienter (n=27). 

 

 

Familjernas bearbetning startar direkt på 

intensivvårdavdelningen och pågick vid utskrivning 

där individerna engagerar sig i den nya situationen. 

Bearbetningen var individuell vilket påverkade 

familjen över tid. Familjernas bearbetningsprocess 

delades in i tre underkategorier: strävan för 

uthållighet, strävan för tröst och strävan mot att starta 

om efter nya förutsättningar. Familjen upplevde både 

med och motgångar genom hela 

bearbetningsprocessen.   
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5 

Söderström, 

Saveman&Be

nzein (2006) 

Sverige 

Interactions between 

family members and 

staff in intensive 

care units- An 

observation and 

interview study. 

International journal 

ofnursingsience. 

Beskriva samspelet 

mellan 

vårdpersonal och 

familjemedlemmar 

till en kritiskt sjuk 

patient vårdandes 

på IVA, med fokus 

på 

familjemedlemmar

na. 

Kvalitativ.   

Observation, 

strukturerade 

intervjuer.  

Datainsamling 

pågick över en 6-

månadersperiod.  

Strategiskt urval. 

Patienter kritiskt sjuka, 

≥ 15år, vårdandes I 

ventilator, med 

förväntad vårdtid ≥ 1 v. 

Familjemeldemmar ≥ 7 

år, svensktalande.  

Patienter (n=10), 

familjemedlemmar 

(n=24). 

När en sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen förklarade 

och informerade närstående om regler och rutiner på 

avdelningen, patientens tillstånd, hur de skall bete sig framför 

patienten var viktig information enligt närstående. Samspelet 

mellan familjemedlemmar och sjukvårdspersonalen kunde 

delas in i ömsesidig samförstånd och ömsesidigt 

missförstånd. Samförstånd uppkom när familjemedlemmar 

förstod undermeningarna i det som sjuksköterskan säger och 

missförstånd upplevdes när familjemedlemmar inte förstod 

undermeningarna i det som sjuksköterskan sa.  

 

 

 

 

6 

Ågård &. 

Harder 

(2007). 

Danmark. 

Relatives´experience

s in intensive care- 

Finding a place in a 

world of uncertainty. 

Intensive and 

criticalcarenursing. 

Utforska och 

beskriva den 

övergripande 

upplevelsen och 

utryckta behov hos 

anhöriga till  

intensivvårdspatien

ter. 

Kvalitativ. 

Semistruktureran

de intervjuer 

analyserade 

utifrån 

groundtheory. 

Bekvämlighetsurval.  

Sju anhöriga till 

intuberade 

intensivvårdspatienter 

vid två sjukhus valdes ut  

och  intervjuades efter 

en vecka på 

avdelningarna.  

Visar närståendes olika copingstilar och beskriver tre: 

bestående osäkerhet, åtsidosätta sig själv och att bilda 

personliga referenser.  Anhöriga är i behov av information i 

en konternuelig ström för att kunna bilda sig egna referenser. 

Närstående befinner sig på en resa där de försöker anpassa 

sig till den nya situationen, sätta patienten och behandlingen 

först samt att de försöker passa in i den nya miljön och 

skydda sina anhöriga.  
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7 

Johansson, 

Fridlund 

&Hildingh 

(2005). 

Sverige 

What is 

supportive when 

an adult next-of 

kin is in critical 

care? Nursing in 

criticalcare. 

Skapa en teoretisk 

förståelse för vad 

närstående upplever 

som stödjande när 

de står inför en 

situation när en 

anhörig vårdas på en 

IVA.  

Sekundäranalys av två 

tidigare studier, där 29 

av 32 intervjuer 

analyserats.  

Vuxna närstående till 

vuxna IVA-patienter, som 

erhållit 

ventilatorbehandling de 

senaste 3 dygn. 

Exkludering av anhöriga 

till patienter som avlidit. 

Vad anhöriga ansåg vara skyddande faktorer 

beskrivs som empowerment vad gäller interna 

och externa resurser. Tre huvudområden 

identifierades som de mest bidragande 

skyddande faktorerna, nämligen en tro på sig 

själv, att få stöd som person, samt att få stöd 

från andra som närstående.  

8 Johansson, 

Hildingh& 

Fridlund 

(2002). 

Sverige 

Coping stategies 

when an adult 

next-of-kin/close 

friend is in 

critical care: a 

grounded theory 

analysis 

Skapa en teoretisk 

modell över 

copingstrategier 

närstående/nära 

vänner har då deras 

närstående är 

kritsikt sjuk 

vårdandes på IVA. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer, vars data 

analyserades och 

tolkades med 

groundedtheory.  

Teoretiskt urval. 

Närstående samt nära 

vänner till IVA-patienter 

tillfrågades.  Exkludering 

av informanter till 

patienter som avlidit.  

Närståendes sätt att hantera situationen delades 

upp i fyra huvudgrupper; närstående som hade 

stort socialt stöd och använde det för att 

ventilera och därigenom lindra lidande, 

närstående som hade kontroll över känslorna 

och visste hur de skulle agera för att hantera 

situationen, närstående som valde att hantera 

situationen utan hjälp av andra, och närstående 

som inte oroade sig då de ansåg sjukvården 

hade allt under kontroll.  
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9 

Karlsson, 

Forsberg 

&Bergbom 

(2010). Sverige 

Relatives' 

experiences of 

visiting a 

consious, 

mechanically 

ventilated 

patient- a 

hermeneutic 

study, Intensive 

and critical care 

nursing. 

Beskriva närståendes 

upplevelser vid besök av 

närstående som vårdas i 

ventilator.  

Kvalitativ. Två 

semistrukturera

de intervjuer 

vid olika 

tillfällen, som 

tolkades 

utifrån 

hermeneutiken.   

Konsekutivt urval. 

Närstående som besökt en 

patient med MAAS* ≥ 3-

6 vid minst ett tillfälle, 

var ≥ 18 år och talade 

flytande svenska 

tillfrågades, vilket gav 

(n=14). 

Närstående som besökte en sederad patient 

upplevde ambivalens i sina känslor för sedationen. 

Vid sedering upplevdes patienten som lugn, rofylld 

och utan smärta, men visade däremot inga tecken 

på förbättring vilket upplevdes som hopplöst. 

Närstående tenderade även att sätta sina egna 

känslor och behov åt sidan för att inte oroa 

patienten. 

10 Wåhlin, Ek 

&Idvall 

(2009). Sverige 

Empowerment 

from the 

perspective of 

next of kin in 

intensive care, 

Journal of clinical 

nursing. 

Beskriva stärkande 

faktorer närstående 

upplever då de besöker 

patient vårdandes på en 

IVA.  

Kvalitativ. 

Ostrukturerade 

intervjuer vars 

data tolkades 

utifrån 

fenomenologis

k ansats.    

Konsekutivt urval. 

Närstående som besökt  

patient som vårdades på 

IVA ≥ 3 dagar, till följd 

av organsvikt tillfrågades 

vilket gav (n=13).  

Närstående ansåg att en varm och vårdande miljö 

kring patienten verkade stärkande för deras egna 

förmåga att hantera situationen. Även möjligheten 

att få vara nära patienten, vara involverad i vården 

och att få kontinuerlig och rak information 

upplevdes som stärkande faktorer.  

 

* The Motor Activity Assesment Scale. Instrument som avser mäta patientens sedation, där 0 bedöms som fullt sederad och 6 bedöms som fullt vaken. 


