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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Akut sjukdom eller skada inträffar ofta oväntat och kan kräva ett akut 

omhändertagande. När anhöriga upplever det akuta omhändertagandet uppstår både känslor 

och behov, vilka behöver bli mötta och tillgodosedda för att anhöriga inte ska uppleva ohälsa. 

Sjuksköterskans förståelse för anhörigas situation skapar möjlighet för bra bemötande och 

stöd anpassat till situationen anhöriga befinner sig i. 

Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelser och behov av stöd när en familjemedlem 

insjuknar och omhändertas av akutsjukvården.  

Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Studien har utgått från 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheims (2012) beskrivning. 

Resultat: I studien framkom det fyra kategorier och åtta underkategorier vilka beskriver 

upplevelse och behov hos anhöriga. Hur de anhörigas behov möttes inverkade på hur 

situationen upplevdes, vilket i sin tur kunde spegla hur anhörigas upplevelser inverkade på 

patienten.  

Slutsats: Ett akut omhändertagande upplevs individuellt. Känslomässigt kaos och ovetskap är 

vanligt beskrivna upplevelser i det akuta omhändertagandet. Anhörigas upplevelser påverkas 

till stor del av hur de behov som uppstår möts och tillgodoses. Sjuksköterskan kan genom 

medvetenhet och kunskap om upplevelserna bemöta anhöriga på bästa möjliga sätt och 

underlätta situationen för de anhöriga. 
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INLEDNING 
 

I was scared when I knew my mother was in the 

resuscitation room. I was frightened that she would die…. 

I should be with her. I would hold her hands and tell her I 

was there and that I love her…whether she was conscious 

or not. I was really down… I felt pressure on my heart… 

my mind was blank… (Hung & Pang, 2010, s. 61) 

 

Ovanstående citat speglar att akut sjukdom kan inträffa hastigt och därför kan upplevas som 

skrämmande. Att förlora kontrollen över situationen kan vara påfrestande och omvälvande. 

Plötsligt stannar livet runtomkring och allt fokus ägnas den akut sjuka. Valet av att närvara 

kan vara svårt, eller enkelt. Ofta ses en vilja hos anhöriga att finnas nära patienten för att 

stödja och hjälpa efter egen förmåga, detta trots stark emotionell och psykisk påfrestning 

vilket också kan förstås av överstående citat. 

Författarnas intresse för att belysa anhörigas perspektiv när en patient insjuknar akut eller är 

med om ett trauma väcktes under fältstudier på akutmottagning. Mötet med anhöriga är en 

vanligt förekommande situation inom akutsjukvården. Genom studien kan kunskaper nås om 

hur mötet och bemötandet kan förbättras. Förståelsen för anhörigas situation kan utökas. 

 

 
BAKGRUND 
 
Akut omhändertagande 
Ett akut omhändertagande sker på akutmottagningen och innebär den första vård som 

patienten erhåller vid akut sjukdom eller skada (Wikström, 2012). 
 
”Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller plötsligt 

åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård 

eller inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta 

mer än timmar eller högst upp till ett dygn” (Socialstyrelsen, 1995). 

 
Omhändertagandet kan beskrivas som behov av omedelbar vård eller medicinsk bedömning 

(Socialstyrelsen, 1998). De patienter som transporteras med ambulans omhändertas på ett 

speciellt akutrum. Här finns specifik utrustning och sjukvårdspersonalens arbete sker effektivt 

och efter rutin och struktur. Vid ett akut omhändertagande finns beredskap med kompetens 

från samtliga kliniker, det vill säga medicin, kirurgi och ortopedi (Wikström, 2006). All 

personal har förutbestämda uppgifter och placeringar i rummet då ett effektivt och 

patientsäkert omhändertagande ökar chansen till överlevnad (Ibid., 2012).  

Sjukdomar som kräver ett akut omhändertagande kan exempelvis vara bröstsmärtor, andnöd, 

kramper eller oklara buksmärtor. Skador orsakade till följd av trauma kan vara frakturer eller 

blödningar (Ibid). Trauma är idag den vanligaste dödsorsaken för människor under 45 år. 

Hälften av alla trauman är skador som orsakats av trafikolyckor (SweTrau, 2013). 

Omhändertagandet handlar om mer än medicinsk behandling och de åtgärder som utförs, att 

bekräfta, finnas nära och ge beröring beskrivs också vara viktiga åtgärder (Elmqvist, Fridlund 

& Ekebergh, 2008). 
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Anhörig  
Olika benämningar och begrepp förekommer inom vården så som anhörig, närstående och 

familj. I begreppet familj kan samtliga parter ingå (Friberg & Öhlén, 2009). Begreppet familj 

har i dagens samhälle en bred betydelse och utgörs av de personer med emotionella band och 

som själva anser sig vara en familj (Benzein & Saveman). En annan definition på begreppet 

familj som kan tänkas vara tillämpbar i dagens samhälle är “the family is who they say they 

are” (Wright & Leahey, 2005, s. 60). 

“Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar 

emot omsorg, vård och stöd” (Socialstyrelsen 2015). Anhöriga beskrivs vara en viktig resurs 

för patienten i det akuta omhändertagandet. Anhöriga kan vara ett närvarande stöd, en 

säkerhet för patienten och en hjälp då patienten kan ha försämrad förmåga att tillgodogöra sig 

information eller redogöra för information orsakat av det försämrade tillståndet (Fry, 

Gallangher, Chenowhet & Stein-Parbury 2014 & Elmqvist, 2011). 

Historiskt sett var det en självklarhet att anhöriga själva tog hand om den som var sjuk i 

omgivningen. Under 1900-talet växte sjukvården och anhörigas självklara vårdande roll 

minskade. Istället blev det hälso- och sjukvårdens uppgift att vårda sjuka, vilket var normen 

fram tills 1980-talet då anhöriga återigen ansågs vara den viktiga kontexten i 

vårdsammanhanget (Kirkevold, Strømsnes Ekern 2003; Benzein & Saveman, 2004).  

 

Anhöriga är av stor betydelse för patienter som drabbats av en akut sjukdom eller skada 

(Elmqvist, 2011). Flertalet studier visar att ett akut omhändertagande kan upplevas 

traumatiskt. Patienten kan vara svårt sjuk eller skadad vilket kan medföra ovisshet kring 

patientens prognos och hur framtiden kommer att bli (Porter, Cooper & Sellik, 2014: Walker, 

2008). Flera positiva aspekter till varför anhöriga borde närvara i det akuta omhändertagandet 

kan urskiljas. Genom närvaro kan verkligheten erfaras, vilket gör att spekulationer och 

föreställningar om hur det akuta omhändertagandet kan tänkas vara uteblir (Elmqvist, 2011; 

Fry et al., 2014; Porter et al., 2014). Anhörigas närvaro främjar även för att patientens röst blir 

hörd, att patientens identitet stärks och att kontakt med yttervärlden och det vardagliga livet 

upprätthålls (Elmqvist, 2011). 

 

Anhöriga ser ofta närvarandet som en rättighet och önskar få ett erbjudande om att närvara 

(Duran, Oman, Abel, Koziel & Szymanski, 2008). En känsla av tillhörighet skapas när 

anhöriga närvarar. Om känslan av tillhörighet uteblir ökar risken för sårbarhet (Friberg & 

Öhlén, 2009). Att själv få observera vad som händer med patienten ger en större förståelse för 

patientens mående och situation som av de anhlriga upplevs som en lättnad. Upplevs 

påfrestningen genom närvaron stor och ohanterbar riskerar anhöriga själva drabbas av ohälsa, 

vilket tydliggör betydelse av stödet från sjuksköterskan (Ibid., 2009). Anhöriga är i de flesta 

fall medvetna om att de inte tillåts ingripa i omhändertagandet. Om situationen upplevs 

ohanterbar eller traumatisk väljer anhöriga ofta att ta ett steg tillbaka, för att skapa rum för 

sjukvårdspersonalen (Duran et al., 2008). 

 

 

Sjuksköterskans stöd till anhöriga 
Sjuksköterskan möter patienter och anhöriga i olika sammanhang och bör därför vara 

medveten om den komplexitet varje enskilt möte kan innefatta (Schruster, 2013). 

Sjuksköterskans föreställningar angående anhöriga och deras betydelse i omvårdnaden 

påverkar bemötandet (Friberg & Öhlén, 2009). Att ägna tid åt anhöriga kan förklaras som en 

del av det akuta omhändertagande (McLaughlin, Melby & Coates, 2013).  

Sjuksköterskan bör identifiera metoder som främjar anhörigas förmåga till återhämtning efter 

en traumatisk upplevelse. Sjuksköterskans reflektionsförmåga över tillvägagångssätt, 
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bemötande och kommunikation med anhöriga belyses samt att sjuksköterskan förmår att 

fastställa att vidare stöd erhålls från andra professioner inom sjukvården (Carr, 2014).  

En skyldighet finns hos sjuksköterskan i att individuellt anpassa information till patienter och 

i vissa fall anhöriga angående hälsotillstånd, den planerade vården, kommande 

undersökningar och behandlingar (Wikström, 2012). Socialstyrelsen (2014) beskriver att 

“Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund 

och andra individuella förutsättningar”. För att som sjuksköterska förmå att tillgodose 

anhörigas behov av stöd i det akuta omhändertagandet krävs rätt kompetens i bemötande samt 

att tid kan tillägnas de anhöriga (McLaughlin et al., 2013). Begreppet sjukvårdspersonal 

förklaras av Socialstyrelsen (2007) som de personer som inom sitt yrke befinner sig inom 

hälso- och sjukvård. Friberg och Öhlén (2009) belyser vikten av att sjukvårdspersonal bör 

vara lyhörda kring hur känslor uttrycks för att kunna bemöta den unika individen. 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM   

Besöket på en akutmottagning kan upplevas som omvälvande, ett känslomässigt kaos, kort, 

långt, förödande, ovisst, ledsamt eller glädjande. Oavsett situation finns alltid olika 

upplevelser av samma fenomen utifrån vem eller ur vilket perspektiv den upplevs (Friberg & 

Öhlén, 2009). Benzein, Hagberg & Saveman (2004) beskriver att “om problem kan ses ur 

olika perspektiv ökar förutsättningarna för att finna lösningar”. Sjuksköterskans 

föreställningar angående anhörigasbetydelse i mötet med vården påverkar de anhöriga på 

olika sätt (Ibid.). Anhöriga är en del av det system som kretsar kring patienten. Vid akut 

sjukdom drabbas den sjuke men också hela systemet som består av familjen. Syftet med 

systematiskt förhållningssätt är att ta tillvara på de interna och externa resurser som finns 

inom familjen. Anhöriga har vid sjukdom inom familjen ofta en viktig roll både vad kommer 

till ansvar och som socialt stöd (Benzein et al., 2004). 

Systemteoretiska begrepp har används för att fördjupa förståelsen för hur anhöriga kan 

uppleva ett akut omhändertagande. 

 

 

Helheten i centrum 
I systemteorin ser man till olika delar som i sin tur bildar en helhet, det kan till exempel vara 

patienten och vederbörandes anhöriga. Delarna inom ett system utgör en helhet och genom att 

skapa en förändring i en av systemets delar påverkas resterande delar i rörelse mot förändring. 

Vid akut sjukdom eller trauma kan det vara viktigt att tillämpa familjefokuserad omvårdnad 

för att främja systemets möjligheter till återhämtning och balans. Genom att tänka utifrån 

systemteorins perspektiv kan komplexa situationer underlättas och förklaras genom att se till 

helheten (Öquist, 2008). 

 

 

Konstans, variation och kontroll 
För att skapa balans i ett system krävs variationer, konstanser och kontroll. Konstans är det 

individen upplever som tryggt och förutsägbart, det kan exempelvis röra sig om miljön eller 

rutiner i vardagen. Variationer är det som inte går att förutse i detta fall ett trauma eller 

plötslig sjukdom (Öquist, 2008). När variation och konstans hamnar i obalans upplevs kaos 

och förlorad kontroll. Anhörigas kontroll kan förloras vid akut sjukdom då situationen kan 

upplevas som motsatsen till trygg och förutsägbar vilket resulterar i att systemets balans 

försämras eller uteblir. Livet kan förändras efter inträffandet av akut sjukdom. Det kan ta tid 

innan patienten och anhöriga åter upplever trygghet. Sjuksköterskan kan genom lyhördhet och 
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följsamhet stödja den anhörige att hantera situationen och hitta ny struktur i tillvaron och 

framtiden (Ibid). 

 

 

Nivåer och system 
System bygger på nivåer som påverkas av varandra, en anhörig som är ur balans kan påverka 

patienten negativt och tvärt om. Upplevelser kan speglas ur flera perspektiv, skillnaden 

mellan perspektiven utgör nivåerna. Det sociala systemet är ett öppet system vilket innebär att 

förändring kan ske med hjälp av utomstående faktorer som kan få systemet att växa. De 

utomstående faktorerna kan spegla vårdpersonalen, som kan informera och förklara för 

anhöriga om patientens situation för att skapa förståelse. Öppenhet kan i ett första skede vara 

problematisk då den anhöriga inte kan tillgodogöra sig information på grund av den chocksom 

kan upplevas vid akut sjukdom. Först när den anhörige är mottaglig kan informationsutbyte 

mellan systemen ske (Öquist 2008).  

Motsatsen till det sociala systemet är det slutna systemet vilket innebär att systemet inte är 

mottagligt för ny information.  Då riskeras felaktiga föreställningar och en missvisande 

verklighetsbild erhållas. Att tänka i logiska nivåer ligger till grund för förståelse och 

gränserna mellan nivåerna avgör systemets styrka och funktion. Bristen på människor 

runtomkring kan hämma systemets funktion och utveckling, vilket kan förstås om patienten 

saknar anhöriga eller om anhöriga inte ännu anlänt till patienten (Ibid). 

  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Tidigare forskning visar att när någon i ens omgivning akut insjuknar eller råkar ut för trauma 

skapas obalans i tillvaron. Det akuta omhändertagandet kan upplevas på flera sätt, både 

traumatiskt och underlättande. Patientens tillstånd kan ge upphov till många känslor och 

tankar hos den anhörige som hälso- och sjukvården måste bemöta. Anhöriga är en viktig 

resurs för den drabbade och deras behov vilka måste tillgodoses på bästa sätt för att undvika 

ohälsa. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2c§) åligger det sjuksköterskan 

att arbeta för att förebygga ohälsa. Kunskap om anhörigas upplevelser, behov och 

förväntningar kan genom den ökade förståelsen hos sjuksköterskan underlätta mötet och 

stödet till anhöriga. Befintlig forskning fokuserar främst på sjuksköterskans och patientens 

upplevelser av att anhöriga närvarar under det akuta omhändertagandet. Denna studie kan 

bidra till förståelse kring anhörigas upplevelser i det akuta omhändertagandet, vilket är viktigt 

att förstå sett ur ett systemteoretiskt perspektiv. 

 

 

SYFTE  
 

Studiens syfte är att belysa anhörigas upplevelser och behov av stöd när en 

familjemedlem insjuknar och omhändertas av akutsjukvården. 
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METOD 

 
Författarna valde att göra en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats vilket anses 

vara en lämplig metod då erfarenheter och upplevelser står i fokus för en studie (Granskär & 

Höglund- Nielsen, 2012). En litteraturstudie sammanfattar befintligt forskningsmaterial 

(Forsberg & Wengström, 2013). På så sätt kan sjuksköterskans förståelse utökas (Friberg, 

2006). Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar, vilket utgör ett bra underlag för 

studien då systematik i hur informationen inhämtas, organiserats och bearbetats redovisas 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 

Datainsamling 
De databaser som använts är Cinahl och PubMed då dessa är specifika mot vårdvetenskaplig 

forskning, vilket föreliggande studie är riktad mot (Forsberg och Wengström, 2008). 

Samtliga lästa artiklar har bedömts enligt den kvalitetsbedömningsmall för kvalitativa artiklar 

som förordas av Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2011) beskrivning (bilaga 1). Mallen utgår 

från ett poängbaserat frågeformulär som kategoriserar artiklarna utefter sitt innehåll i låg, 

medel och hög kvalité. Tio artiklar med hög kvalité valdes ut som underlag för studien. Tre 

artiklar valdes efter kvalitetsgranskningen bort då deras kvalité ansågs vara låg och därmed 

riskerade sänka studiens tillförlitlighet och trovärdighet (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). 

Sökord valdes för att finna artiklar som svarar mot studiens syfte (Granskär & Höglund- 

Nielsen, 2012). För att hitta dessa sökord har författarna sökt i ämnesordlistan för Cinahl 

Heading och Svensk MeSH för att hitta rätt ämnesspecifika sökord för varje databas som 

sedan resulterade i relevanta sökträffar (Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden användes i 

olika kombinationer för att utöka sökområdet. Sökorden var: emergency department, 

emergency care, acute care, family experience, family, relations, trauma, spritual, care, 

perceptions, death, relatives, needs. Merparten artiklar är tagna från Cinahl då sökning i 

PubMed genererade samma träffar (bilaga 2). När artikelträffarna utgjorde ett hanterbart antal 

lästes artiklarnas abstract för att avgöra om artikelns innehåll kunde utgöra underlag för 

studien. Om artikelns abstract motsvarade urvalskriterierna lästes hela artikeln noggrant för 

att i nästa steg avgöras om den var lämplig att användas som underlag för analysen. 

 

 

Urvalsförfarande 
Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle belysa anhörigas upplevelser när en 

familjemedlem akut insjuknade. Artiklar som överrensstämde med syftet skulle dessutom vara 

skrivna på engelska, vara publicerade i en vetenskaplig tidsskrift, vara peer reviewed 

granskade och inte vara äldre än 8 år. 

Exklusionskriterier för studien var de studier som belystes ur ett prehospitalt perspektiv, riktat 

mot specialistenheter eller om artiklarnas kvalité var bristfällig enligt vald granskningsmall 

(bilaga 1). Artiklar med stort bortfall valdes bort då överförbarheten skulle försämrats och 

därmed ger en studie lägre kvalité (Forsberg & Wengström, 2013). 

Det gjordes ingen särskiljning i vilken typ av akut sjukdom eller skada patienten vårdades för 

då det skulle begränsat mängden tillgängligt material till analysen. Begränsningar i sökningen 

valdes till Linked FullText för att kunna få full tillgång till artikeln. Ulrichs Web användes för 

att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt granskade. Genom att använda 

SmartTextFinding i databasen Cinahl sökte författarna till föreliggande studie efter liknande 

artiklar som valts ut till underlag. 
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Dataanalys 
Studiens resultat utgick från en kvalitativ innehållsanalys vilket är en metod som används 

inom vårdvetenskaplig forskning då olika fenomen önskas undersökas och stora mängder data 

ska granskas och analyseras. Forskaren kan genom en sådan analys förstå världen utifrån det 

perspektiv den undersöks, i detta fall anhörigas perspektiv (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). En manifest ansats antogs vilket innebär att det uppenbara och synliga i texten 

analyserades. Grunden är att finna beskrivande kategorier för att utifrån dessa skapa en vidare 

förståelse för fenomenet. Helhetsförståelse och kunskap skapas genom att beskriva likheter 

och skillnader (Ibid). 

Författarna läste först igenom alla artiklar enskilt för att bedöma dess relevans för studiens 

syfte. När artiklarna valts ut lästes de ett flertal gånger av båda författarna under diskussion 

om artiklarnas innehåll. Därefter analyserades innehållet i alla artiklar enskilt av varje 

författare. Meningsbärande enheter plockades ut. Med meningsbärande enhet avses den 

mening eller de ord i ett stycke som ligger till grund för textens innebörd. De meningsbärande 

enheterna kondenserades, vilket innebär att kärnan urskiljs från kontexten. Därefter kodades 

innehållet vilket kan förklaras som huvudinnehållet i den meningsbärande enheten. Slutligen 

kategoriserades koderna för att enklare hantera och överblicka materialet. Skillnader och 

likheter i kategorierna blev slutligen det som utgjorde ramen för resultatet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  Detta finns redovisat överskådligt i tabell 1, en mer detaljerad 

redovisning finns i bilaga 3. 

 

 
Etiska överväganden  

Studien undersökte anhörigas upplevelser. Av detta skäl var det viktigt att valda artiklar var 

etiskt granskade för att försäkra att de inte orsakat något obehag eller lidande för 

informanterna (Forsberg & Wengström, 2013) Artiklarna skulle stämma överens med 

Helsingforsdeklarationen (2015) vilket bland annat innebar att informanterna i studierna har 

blivit informerade om samtyckeskravet, vilket innebär att informanten godkänner att delta i 

studien och kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet, 

innebär att det material som forskaren får tillgång till hanteras med varsamhet och anonymt. 

Informationskravet, innebär att forskaren informerar informanten om vad studiens syfte är och 

nyttjandekravet som kan beskrivas hur materialet får användas i studien (ibid). Samtliga 

artiklar i studien hade uttalat etiskt resonemang utom en. Författarna i föreliggande studie 

ansåg att artikeln ändå uppfyllde etiska krav då den beskrev hur informanterna mottagit 

information om studien, att de deltog frivilligt, blivit informerade om att de när som helst 

kunde lämna studien samt behandlats konfidentiellt. Författarna har under 

kvalitetsgranskningen valt bort de artiklar som helt saknar etiska överväganden. 
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Författarnas förförståelse 
Förförståelsen är olika från person till person och baseras av erfarenheter inom det område 

som skall studeras. Detta kan innebära att när något skall förstås baseras det mot den 

bakgrund som personligen bärs med sedan tidigare. Eventuella förutfattade meningar hölls i 

åtanke vid analyseringen och författarna var överens om att egna förförståelser inte skall 

påverka de resultat kring anhörigas upplevelser av ett akut omhändertagande som framkom 

under analysen (Forsberg & Wengström, 2008). Dock kan förförståelsen och den egna 

tolkningen aldrig åsidosättas fullständigt (Alvehus, 2013). Författarna har haft ett öppet 

förhållningssätt gentemot material och analys så att inte studien skall påverkas i form av 

uteslutning av fakta (Forsberg & Wengström, 2008).    

 

 

RESULTAT 

 
Tabell.1 

Upplevda känslor Att närvara Anhörigas behov av 

stöd 

Att möta framtiden 

Att få besked 

 

Kontroll och trygghet 

i obalans 

Närvaro som önskan 

 

Närvaro som 

påfrestning 

 

Närvaro som 

rättighet 

Behov av 

information 

 

Behov av stöd och 

trygghet 

 

Behov av 

existensiellt stöd 

 

 

 
I resultatet framkom att många tankar och känslor kan upplevas då någon i ens närhet blir 

akut sjuk eller genomgår ett trauma. Ibland slutar det bra men andra gånger på värsta tänkbara 

sätt. Anhörigas upplevelser när den närstående insjuknar, skadas eller till och med avlider kan 

påverkas genom sjuksköterskans agerande och stöd. Det framkom från de resultat, vilket 

studien bygger på, fyra huvudkategorier och åtta underkategorier. 

 

 

Upplevda känslor 
Att vara anhörig visade sig innebära många funderingar och känslor. Känslorna kunde 

innebära osäkerhet på vad man som anhörig har rätt till och vilka krav man kan ställa när en 

anhörig blir akut sjuk. Vid ankomst till akutmottagning hade de anhöriga inte alltid fått delta i 

det akuta omhändertagandet utan fått vänta utanför akutrummet till dess att vårdpersonal 

ansett det lämpligt att komma in. Detta var något som väckte känslor hos de anhöriga (Hung 

& Pang, 2010). 

 

 

Att få besked 

En återkommande upplevelse hos anhöriga var att få besked, att få veta att ens närstående 

skadats svårt eller insjuknat i en allvarlig sjukdom framkallade starka känslor (Keenan & 

Joseph, 2010). Efter att anhöriga fått veta vad som hänt sin närstående följde en stor ovisshet 

och osäkerhet kring hur allvarlig skadan var. Frågor uppstod kring patientens 
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överlevnadschans, prognos, om och i så fall hur livet skulle förändras samt väntan på 

information. I denna process fanns ett stort behov hos anhöriga att få vara nära patienten. Att 

inte veta och inte få svar eller besked resulterade i att sjuksköterskor uppfattades som 

sympatilösa (Keenan & Joseph, 2010; Brysiewicz, 2008). 

 

 

Kontroll och trygghet i obalans 

När en familjemedlem eller närstående insjuknar i akut sjukdom blev fokus på det inträffade 

stort. Plötsligt handlade hela vardagen om patientens situation vilket påverkade många i 

omgivningen. Livet beskrevs stanna upp och känslan av att leva i en overklig bubbla 

uttrycktes av flera anhöriga (Clissett, Pororck, Harwood & Gladman 2013; Frid, Haljamäe, 

Öhlén & Bergbom, 2007). Anhöriga upplevde en emotionell turbulens under det akuta 

omhändertagandet så som nedstämdhet, psykiska påfrestningar, skuldkänslor, oro, frustration 

och panik. Några beskrev det som ett kaos. Flertalet anhöriga upplevde svårigheter att känna 

igen patienten både fysiskt och till personligheten orsakat av omständigheterna. Att inte känna 

igen patienten upplevdes som overkligt och skrämmande då det inte tidigare upplevts och inte 

heller hade förväntats upplevas (Wallengren, Friberg & Segesten, 2008). Miljön inom 

akutsjukvården upplevdes vara kaotisk, stressfull och orolig med hög aktivitet och ljudnivå. 

Detta upplevdes som störande och anhöriga önskade ofta få vänta i en lugnare miljö (Clissett 

et al. , 2013). 

 

 

Att närvara 
Delaktighet och närvarande upplevdes som positivt ur flera aspekter. Att så småningom kunna 

medverka och hjälpa till med enklare omvårdnadsinsatser och att som anhörig kunna se 

framsteg i patientens tillstånd hjälpte anhöriga att bibehålla hopp om att patienten skulle 

återhämta sig. Möjligheten att få närvara upplevde anhöriga som att på något vis kunna skapa 

kontroll (Hung & Pang, 2010; Keenan & Joseph, 2010). Situationer där de anhöriga fick delta 

skapade en verklig bild av hur patienten togs omhand av personalen vilket gjorde att de inte 

behövde oroa sig över föreställningar, istället kunde förståelse nås (Hung &Pang, 2010; 

Leske, McAndrew & Brasel, 2013). 

 

 

Närvaro som önskan 

På en akutmottagning kan väntetid uppstå såvida patienten inte har livshotande skador. I en 

sådan situation upplevde anhöriga att de utgjorde ett stöd för patienten i väntan på vård 

(Nikki, Lepisto, Paavilainen, 2012). Anhöriga upplevde att deras närvaro gynnade patientens 

fysiska tillstånd. Upplevelsen var att anhörigas röster och ansikten ingav trygghet. Närvaro av 

någon som känner den sjuke eller skadade kunde av anhöriga ses ur två perspektiv, både som 

trygghet och stöd men även som en säkerhet för patienten (Clisset et al., 2013; Higgins & 

Joyce, 2007; Hung & Pang, 2010). Med säkerhet menas att någon som känner patienten 

lättare kan sätta sig in i patientens upplevelser och därmed få en känsla om patientens 

önskemål, vilket var viktigt när patienten själv inte kunde uttrycka sig (Clissett et al., 2013). 

De som närvarade uttryckte känslor av tacksamhet att de fått vara delaktiga och vara tillhands 

som stöd för patienten (Hung & Pang 2010; Leske et al., 2013). De anhöriga som närvarade 

kunde uppleva att vårdpersonalen inte tog tillvara på dem i egenskap av resurs och hjälp i 

omhändertagandet (Leske et al., 2013). Flera anhöriga beskrev att de önskat vara närmre 

patienten, exempelvis för att hålla handen, men att möjligheten inte funnits (Leske et al., 

2013). 
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Närvaro som påfrestning 

Andra anhöriga upplevde att med deras närvaro medföljde outtalade krav, förväntningar om 

att sköta den sjuke, vilket kunde vara att hjälpa dem med kläder eller att mata, en del anhöriga 

ville göra detta medan andra tyckte det var smärtsamt och obekvämt (Nikki et al., 2012; 

Wallengren et al., 2008) 

Närvaro som rättighet 

Flera anhöriga beskrev att de gärna tillfrågats om de önskade vara nära patienten, medan 

andra såg det som en rättighet (Hung & Pang 2010; Leske et al., 2013).  Att tvingas lämna 

patienten ensam skapade oroskänslor hos anhöriga. Om anhöriga inte själva fick eller hade 

möjlighet att finnas hos patienten uttrycktes en stark vilja att sjukvårdspersonal skulle vara 

nära patienten (Nikki et al., 2012).  Att få finnas nära patienten den sista stunden i livet 

upplevdes som värdefullt och skapade senare ett minne. Flertalet anhöriga ansåg också att 

ingen skulle tvingas dö ensam, och såg därför ett ansvar i att finnas nära den sista stunden. 

Detta beskrevs vara personliga känslor som uppstod ur önskan om att deras anhöriga skulle 

finnas nära om det istället var personen som var anhörig som skulle dö. Sorgprocessen 

underlättades om anhöriga närvarade den sista stunden (Hung & Pang, 2010). 

 

 

Anhörigas behov 
Samtliga artiklar påvisar att informanterna i studierna redogör för olika typer av behov i olika 

situationer och en viktig faktor för hur närvarandet upplevs. 

 

 

Behov av information 

Ett av de mest förekommande behoven hos anhöriga var att få information, något skapade 

möjlighet för dem att ställa frågor och få svar, vilket ansågs ha stor betydelse (Higgins & 

Joyce, 2007; Wallengren et al., 2008). I de situationer anhöriga inte närvarde var information 

viktigt för att förstå vad som hände, vilket främjade anhörigas förmåga att hantera situationen 

(Hung& Pang, 2010). Brister i information om patienten så som tillstånd, prognos, 

undersökningar, vårdplan med mera skapade stor missnöjdhet, frustration och rädsla. 

Anhöriga önskade att sjuksköterskor tog större ansvar för att förmedla information. 

Information skulle enligt anhörigas önskemål delges både till patienten och anhöriga då det 

uppfattades som en trygghet att även anhöriga informerades då patienten inte alltid kunde 

tillgodogöra sig eller redovisa information de fått till sig. Anhöriga menade att information 

var viktigt för att kunna förstå vad som hände och skapade förståelse för hela situationen 

(Nikki et al., 2012; Wallengren et al., 2008). Om anhöriga eller patienter tvingades vänta 

accepterades väntetiden på ett bättre sätt om information angående väntetiden och orsaken till 

väntan givits, då det skapade acceptans (Nikki et al., 2012; Wallengren et al., 2008). 

 

 

Behov av stöd och trygghet 

Ett annat behov var stöd. Flera anhöriga förklarade att bristande stöd skapade oro över den 

egna hälsan och måendet. Att få stöd av sjukvården i en svår och traumatisk situation 

förklarades av anhöriga vara ett behov som behövde tillgodoses. Några anhöriga ansåg att det 

var sjuksköterskans ansvar att stötta i situationer som krävde det. Stöd kunde också enligt de 

anhöriga vara de små och enkla handlingarna, till exempel att någon bara satt bredvid och 

fanns nära. Att ha en person som tydligt visade sitt stöd ansåg anhöriga som viktigt och 

uppskattat (Brysiewicz, 2008; Hung & Pang, 2010). Uteblev stöd och empati från personalen 

upplevde anhöriga sig själva som osynliga. Rädslor för att inte erbjudas stöd uttrycktes. 

Framförallt uppgav anhöriga att de inte visste hur de skulle bete sig eller hur de skulle kunna 
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ta hand om patienten framöver (Frid et al., 2007; Wallengren et al., 2008). Behov av att bli 

sedd och hörd var viktigt och brister i stöd och bemötande upplevdes i flera fall. Anhöriga 

uppgav att de kände osäkerhet över hur mycket man som anhörig har rätt att kräva (Hung & 

Pang, 2010; Nikki et al., 2012). Upplevelsen av trygghet och säkerhet beskrevs vara en viktig 

faktor i relationen mellan anhörig och vårdpersonal (Higgins & Joyce, 2007; Wallengren, et 

al., 2008). Förmågan att klara stora påfrestningar och att som anhörig närvara vid ett akut 

omhändertagande kunde problematiseras i förhållande till individens personliga förmåga att 

hantera stressfulla situationer (Hung & Pang, 2010). 

 

 

Behov av existentiellt stöd 

Omtumlande känslor fick den anhörige att ifrågasätta sin betydelse och möjligheterna att 

kunna påverka (Hung & Pang, 2010). 

Inom sjukvården, framförallt i samband med livskriser och emotionella kriser, fanns ofta en 

resurs från kyrkan att tillgå om familjen hade behov av stöd. Anhörigas vetskap av att en präst 

fanns nära kunde skapa känslor av trygghet. I flera fall närvarade även prästen som en 

medmänniska. De anhöriga upplevde då inget uttalat krav på att de skulle vara troende 

(McCormick & Hildeband, 2015). Flertalet anhöriga angav att det kändes tryggt att inte 

påtvingas religiösa åsikter. Att någon fanns där när som såg dem och lyssnade beskrevs vara 

det viktiga. Känslor av hopp och att bibehålla det hopp som fanns var en av de viktiga delar 

anhöriga upplevde (Ibid, 2015). En del anhöriga önskade inte dela sin tro med någon och 

uppskattade den respekt som gavs gentemot den viljan. Hos denna del av anhöriga kunde man 

se tvivel på den egna betydelsen och där uttrycktes tankar om att de inte kunde påverka 

situationen utan ödet låg i guds händer (Hung & Pang, 2010). Många anhöriga menade att 

man kunde finna tröst i tron, medan andra upplevde det motsatta, att tron blev en väg för 

utomstående att undvika att bemöta sorgen (Brysiewicz, 2008). 

 

 

Att möta framtiden 
Tankar och funderingar som ofta förekom i samband med ett trauma eller akut sjukdom var 

hur det skulle bli framöver. Det kunde till exempel röra sig om att en partner insjuknar akut 

och sedan krävde livslång vård, anhöriga uppgav att de känt tvivel och ångest inför om de 

skulle klara ta hand om sin familjemedlem. Oro inför framtiden kunde upplevas då de tidigare 

rutinerna inte längre kunde följas då andra behov kunde ha uppstått orsakat av patientens 

tillstånd (Clissett et al., 2013). Att ta en dag i taget och lära känna patienten på nytt upplevde 

flera anhöriga som ett måste för att kunna återta kontrollen över sin tillvaro (Wallengren et al., 

2008). 

Att ha planer för framtiden även efter en oväntad händelse uppfattades som viktigt. Insikten 

om att det inte skulle bli som förut varken för patienten eller för den anhörige var inte alltid 

lätt att acceptera men i en del situationer ett faktum. Det var viktigt att blicka framåt och hålla 

hoppet uppe (Wallengren et al., 2008; Frid et al., 2007). 
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DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa anhörigas upplevelser och behov av stöd när en 

familjemedlem insjuknar och omhändertas av akutsjukvården.  

Resultatet visar det är svårt och omtumlande när någon i ens närhet blir akut sjuk och hur 

betydelsefullt det är att som anhörig få vara delaktig i det som sker, till fördel för både patient 

och anhörig. Tydlig information från personalen skapade tillit, förståelse och stöd i 

situationen. I analysen framkom tydliga kategorier vilket kunde besvara studiens syfte. 

 

 

 

Metoddiskussion 
Studien har en kvalitativ ansats då syftet var att undersöka anhörigas upplevelser och behov 

av stöd när en familjemedlem insjuknar och omhändertas av akutsjukvården.  

Kvalitativ ansats är en lämplig metod då erfarenheter och upplevelser ämnas undersökas 

(Granskär & Höglund- Nielsen, 2012).  Författarna i föreliggande studie önskade undersöka 

upplevelser, därmed valdes kvantitativ metod bort då mätbar data inte var relevant i analysen 

(Wallén, 1993). Studiens resultat hade kunnat sammanställas genom en intervjustudie, vilket 

kunde resulterat i en annan förståelse för anhörigas upplevelser och eventuellt genererat ett 

bredare resultat genom mer specifika intervjufrågor anpassade till den föreliggande studiens 

syfte. Författarna ansåg att brist på tid och ringa erfarenhet gjorde att den typen av studie 

valdes bort (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna ansåg även att material kring 

anhörigas upplevelser redan fanns tillgängligt sammanställt i vetenskapliga artiklar som 

därmed kunde ge en bra överblick över det valda området. Materialet till studien skulle också 

kunnat baseras på självbiografier men författarna ansåg att vetenskapliga artiklar gav en 

bredare översikt av området och speglade upplevelser från fler informanter, vilket ansågs öka 

trovärdigheten. Citat på engelska som användes i den föreliggande studiens text valdes att inte 

översättas för att undvika tolkning, vilket ökade trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 

2013). 

 

Att förmå att värdera forskningsmaterial är viktigt vilket sker vid litteraturstudier. Detta är en 

viktig egenskap även i yrkeslivet (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). Författarna till 

föreliggande studie kommer i det framtida yrket ta del av forskningsmaterial, vilket förklarar 

vikten av att erhålla förståelse och kunskap kring hantering och tolkning av material.  

 

Socialstyrelsen (2015) särskiljer begreppen anhörig och närstående, enligt citat som återfinns i 

kategorin anhöriga i bakgrunden. Vid analys av material till studien kunde författarna se att 

dessa begrepp ofta likställdes till samma betydelse, därav har författarna valt att använda 

begreppet patient istället för närstående för att inte skapa förvirring för läsaren.  

 

I datainsamlingens början tillämpades fritextsökning vilket resulterade i ett antal artiklar som 

inte stämde med studiens syfte. Genom att istället ämnesordsöka genererades ett mer precist 

sökresultat med fler artiklar. Ämnesordlistan användes även som synonymförslag till de 

begrepp författarna använt genom fritextsökning samt för att säkerställa att söktermen var 

vetenskaplig (Backman, 2008). Då aktuell forskning önskades erhållas begränsades sökningar 

för resultatdelen till artiklar publicerade mellan 2007 och 2015. Resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om publiceringsåren hade förlängts då artiklar publicerade innan 2007 kunde 

hittas som stämde väl överens med syftet. 
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För att säkerställa att artiklarna var av vetenskaplig kvalité valdes endast peer reviewed 

granskade artiklar . Artiklarna kontrollerades också genom Ulrichs Web för att försäkra att 

ingen artikel felaktigt missats av filtret i databaserna. 

 

När sökträffarna genererade ett överskådligt antal började författarna läsa rubrikerna. Vid 

intresse av rubrikens innehåll lästes artikelns abstract för att vidare avgöra om artikeln skulle 

analyseras noggrannare. När innehållet bedömdes relevant behölls artikeln och användes till 

studien. För att minska risken att missa någon artikel på grund av att rubriken dömts bort i 

första sökningen har författarna även använt funktionen SmartTextFinding i databasen för att 

hitta artiklar vars innehåll liknade de utvalda artiklarnas innehåll, användningen av denna 

funktion har dock inte medfört att författarna hittat någon ytterligare artikel som kunnat 

användas i studien.  

För att begränsa studiens omfattning har författarna tillämpat inklusionskriterier och 

exklusionskriterier vilket underlättat sökningen och urvalprocessen. Ett överskådligt antal 

artiklar nås genom exklutions- och inklusionskriterier som skapar en avgränsad sökning vilket 

stärker studiens trovärdighet ( Lundman Hällegren och Graneheim, 2008). Studiens resultat 

kunde varit annorlunda om författarna valt fler, färre eller andra inklusion- och 

exklusionskriterier. 

 

Ett smalare syfte fanns i studiens början, då inriktat mot anhörigas upplevelser av patienter 

med kritiskt sjukdomstillstånd. Dessvärre grundades dessa studier nästintill alltid på 

informanter som vid intensivvårdsavdelningar, vilket faller utanför allmänsjuksköterskans 

ramar. Av detta skäl valdes ett något bredare syfte då författarna trots omfattande sökning inte 

hittat ett tillfredställande underlag. Genom att istället för kritisk sjuk välja akut sjuk i syftet 

gav sökningarna fler artiklar gjorda på akutmottagning. 

 

Samtliga artiklar skulle ha ett etiskt resonemang eller vara granskade av en etisk kommitté då 

författarna ville försäkra sig om att informanterna på något vis kommit till skada. Tillämpning 

av geografisk avgränsning övervägdes, dock kunde författarna inte urskilja någon signifikant 

skillnad i upplevelserna relaterat till studiernas geografiska placering och beslutade därför att 

inte göra någon avgränsning. Istället kunde spridningen visa att upplevelserna inte skiljde sig 

någon i större utsträckning, som till exempel kunde tänkas bero på ett lands 

sjukvårdsorganisation. Någon avgränsning kring vad patienterna sökte akutsjukvård för 

gjordes inte, då det befintliga forskningsmaterialet som överensstämde med föreliggande 

studies urvalskriterier visade sig vara begränsat. 

 

Dataanalysens tillvägagångssätt har grundats på Lundman, Hällegren & Granheim (2012) 

kvalitativt manifesta innehållsanalys, vilket innebär att texter tolkas genom ett systematiskt 

analyssätt och ger en helhetsbild till läsaren. Texten lästes genom nära granskning vilket gav 

ökad förståelse för textens betydelse. Att skapa en helhet från delar innebär att man som 

författare riskerar förlora kontext i processen. Att hålla en balans i detta är något som 

författarna varit medvetna om och därför gjordes en första analys enskilt för att jämföra 

författarnas resultat och utesluta eventuella feltolkningar. Författarna till studien har läst 

samtliga utvalda artiklar enskilt för att sedan diskutera innehållet och tillsammans utse de 

mest intressanta och meningsbärande resultaten.  

 

Artiklarna har diskuterats och granskats tillsammans, skillnader och likheter har urskiljts och 

urval om vilka artiklar som ska ingå i studien gjorts. Tolv artiklar har valts bort då de vid 

närmare granskning inte bedömts hålla måttet eller haft tillräckligt hög kvalité. Pålitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet utgör den grund för litteraturstudiens styrkor och svagheter. 
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Trovärdighet speglar hur sanningsenligt resultatet och om studiens syfte undersöktes. 

Förförståelse och tidigare kunskap i ämnet hos författarna kan inverka på studiens pålitlighet 

och det resultat som publiceras efter dataanalysen, vilket kan ske omedvetet. Överförbarhet 

speglar om studiens resultat kan överföras till andra kontexter (Lundman Hällgren och 

Graneheim, 2008). Resultatet hade kunnat bli annorlunda om studien endast gjorts av en 

författare då flertal granskare gör att möjligheten för att fler resultat identifieras och ökar 

tillförlitligheten. 

 

Artiklarna granskades utifrån Willman et al. (2011) mall för kvalitetsbedömning av 

kvalitativa artiklar (se bilaga 1). Författarna anser att mallen är enkel att följa och systematiskt 

uppbyggd och valde därför att använda den i studien. Genom att kvalitetsgranska artiklarna 

ökade studiens tillförlitlighet genom att med hjälp av att poängsätta artiklarna utifrån dess 

innehåll och struktur kunna utesluta artiklar med låg kvalité (Forsberg & Wengström, 2013). 

Tjugotvå artiklar granskades och tio av dessa valdes slutligen ut för att utgöra studiens 

datamättnad. Enligt Willman et al. (2011) kan användare anpassa mallen till den studie som 

ska göras, författarna har därför valt bort de delar som inte hade relevans i mallen. De 

viktigaste delarna i mallen behölls och därför anser författarna att det inte bör ha påverkat 

granskningens resultat i någon större utsträckning. 

 

Författarna utgick först från livsvärldsteorin men valde sedan att använda systemteorin som 

grund för studien. Systemteorin valdes då anhörigas upplevelser vid ett akut omhändertagande 

är något som skapas i förhållande till en akut sjuk patient, som i denna studie främst är en 

familjemedlem. Ur denna studie framkommer systemteorin tydligt då anhöriga, patienter och 

sjukvården är delar i system där de enskilda parterna påverkar varandra och helheten (Öquist, 

2008, s12-28). 

 

 

Resultatdiskussion   
Resultatet visar att många anhöriga upplever en osäkerhet i hur de ska förhålla sig i rollen 

som anhörig när någon i ens närhet insjuknar. Frågor som ofta uppkommer är om man som 

anhörig tillåts närvara, medan vissa ser det som en självklarhet. 

Enligt socialstyrelsen (2014) ska patienters anhöriga erbjudas möjlighet att delta i vården i de 

fall då det inte hindras av skäl som sekretess eller tystnadsplikt.  

Studiens resultat visar att anhöriga inte alltid erbjuds närvaro i vårdprocessen. Enligt Walker 

(2008) är en anledning till detta att personal inte önskar att anhöriga närvarar vara den oro 

över att anhöriga skulle få traumatiska och svårbearbetade minnen. En annan anledning kan 

vara att det beror på vårdpersonalens ställningstagande och erfarenheter om huruvida det är 

lämpligt eller ej (Wendower, 2012). 

 

Resultatet visar att anhörigas närvaro kan vara en säkerhet för vårdpersonalen, att en person 

som känner patienten är närvarande, då vederbörande ofta har viktig information som den 

sjuke inte alltid kan förmedla. Att anhörigas närvaro är positivt för patientsäkerheten stöds av 

flertalet studier (Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas, 2014; Paavilainen, Salminen-

Tuomaala, Kurikka & Paussu, 2008). Fell (2009) belyser motsatsen då patientsäkerheten kan 

hotas när en anhörig i chock är närvarande. Närvaron av anhöriga kan enligt vårdpersonal 

inverka negativt i situationen, till exempel vid beslut om att inte utföra återupplivningsförsök 

eller om behandling och åtgärder sätts ut. Detta dilemma bör medvetandegöras hos 

sjuksköterskor (Wendower, 2012). 

Författarna till denna studie tror att kravet på närvaro från anhörigas sida i dagens samhälle 

kommer att öka och att sjukvården därför bör vara förberedd på att möta dessa krav. 
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Förberedelser kan exempelvis innebära att införa tydliga rutiner om en stödperson som resurs 

för anhöriga, detta resonemang får stöd hos Basket, Steen och Bossaert (2010) vilka anser att 

skall det finnas en resurs vid traumahändelser eller akut insjuknande som tar hand om de 

anhöriga men resultatet visar att så är inte alltid är fallet (Holbery, 2015). Att erbjudas stöd 

kan tänkas vara en självklar del inom sjukvården men kan vara problematiskt i en akut 

situation då tid, resurser och fokus i de flesta fall primärt tillägnas den akut sjuka patienten. 

Samtal efteråt bör alltid erbjudas då anhöriga behöver få dela sina känslor och upplevelser 

med någon som kan ge rätt stöd på rätt sätt (Wendower, 2012) vilket författarna till denna 

studie anser vara viktigt att hålla i åtanke som vårdpersonal om där saknats stödperson för de 

anhöriga under det akuta omhändertagandet.   

 

Studiens resultat visar att anhöriga ofta upplever svåra känslor som oro, ilska, skuld eller sorg 

till följd av en familjemedlems insjuknande eller olycka. Svåra känslor kan ofta underlättas 

genom att sjuksköterskan möter de anhörigas behov. Enligt Öquist (2008) kan det genom att 

vårda familjen bidra indirekt till att systemet kring patienten fyller sin funktion och därmed 

ökar också chanserna för återhämtning. Stöd beskrivs vara en viktig del i mötet mellan 

anhörig och vårdpersonal (Tudor et al., 2014).   

I resultatet framkom fyra kategorier kopplade till behov, främst var behovet av information. 

En välinformerad anhörig upplever oron som hanterbar. Information önskas både för 

patientens del men också för den egna delen för att skapa förståelse . Paavilainen et al. (2008) 

menar att information till anhöriga kan ses som en fördel när det är dags för patienten att 

återvända till hemmet, då den anhörige i många fall tar över ansvaret. Att informera patienten 

och dess anhöriga anser författarna vara något som bör prioriteras under hela vårdtillfället. 

Enligt Socialstyrelsen kap.3 §4 (2015) skall information som patienten inte kan tillgodogöra 

sig i möjligaste mån delges till anhöriga vilket inte alltid är möjligt inom akutsjukvården 

enligt Wendower (2012). Vidare beskriver författaren att om det är möjligt bör anhöriga 

informeras om situationen redan innan den upplevs och på så sätt förberedas på vad som snart 

kan tänkas upplevas, vilket kan möjliggöras om tillgång till resurser för att ta hand om de 

anhöriga finns. 

 

Bekräftelse beskrivs i resultatet vara viktigt att uppleva, att känna sig sedd och hörd i en 

krissituation var betydande för hur man som anhörig orkade möta situationen. Trots att 

bekräftelse är ett viktigt behov kan det ses hur det ändå “glöms bort”. Holbery (2015) 

beskriver känslan av att bli sedd men inte sedd som kan förklaras ske genom bemötande med 

distans från vårdpersonal, inte ur en ond avsikt, utan snarare ur fokus på sina kliniska 

arbetsuppgifter och osäkerhet i bemötande. Detta anser studiens författare statuerar ett tydligt 

exempel för bemötandets inverkan av hur något tolkas och upplevs och bör hållas i åtanke. 

Resultatet visar att tro i en akut situation kan upplevas underlättande, både om tron är av 

religiös karaktär eller är tro om framtiden. Att bemöta anhörigas tro inom akutsjukvården är 

ofta inte det som prioriteras, dock bör sjuksköterskan vara medveten om att tron kan vara av 

stor betydelse för anhörigas sätt att hantera situationen (Stoker & Landry, 2014). Författarna 

upplever utifrån de erfarenheter de bär med sig att vårdpersonal ofta undviker ämnet tro, 

kanske av rädsla för att de inte vet vad de ska göra med svaret? 

 

Sjukvårdspersonal kan kanske aldrig fullt förstå anhörigas situation eller upplevelser. 

Öppenhet och lyhördhet kan möjliggöra ett individanpassat bemötande och stöd, utifrån hur 

den anhörige upplever situationen. Att som sjuksköterska enbart finnas tillhands har genom 

resultatet visat sig vara tillräckligt i flera situationer. 
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Framtida forskning 
Författarna till föreliggande studie påträffade svårigheter i att hitta aktuell forskning kring 

studiens ämne och anser därför att mer aktuell forskning kring anhörigas upplevelser bör 

belysas. Den tidigare forskningen författarna funnit genom arbetets process har inte 

genomförts senaste årtiondet och med hänsyn till senaste årens förändring i tillgänglighet av 

information, till exempel informationsflödet vilket återfinns bland annat på internet som gör 

patienter och anhöriga medvetna och delaktiga på ett sätt som kan skiljas åt mot hur det har 

varit tidigare och kan därför innebära att flertalet faktorer som påverkar anhörigas upplevelser 

tillkommit sedan studierna gjorts. 

Författarna till studien anser att det hade varit intressant att vidare forskning belyste hur 

anhöriga som upplevt ett akut omhändertagande bearbetar händelsen samt hur de lärt sig 

hantera livet efter händelsen. 

 
SLUTSATS 
 

Resultatet visar att anhörigas närvaro är en viktig del när en patient vårdas för akut sjukdom 

eller trauma. Anhörigas upplevelse påverkas till stor del av hur deras individuella behov 

uppmärksammas och blir tillgodosedda, och förklaras vara individuell. Då flertalet artiklar 

nämner stödperson som en viktig resurs i att delge information och ge stöd anser författarna 

att detta borde finnas som rutin på alla sjukhus med akutmottagning. Författarna anser att om 

anhöriga fick mer information kan det leda till både mindre oro, upplevelse av att stödet ökar 

och att anhöriga därmed känner sig säkrare i sin roll som anhörig och således blir det en 

trygghet för patienten. 
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Kvalitetsbedömningsmall  Bilaga 1 

 
 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011)  

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval……... ……………………………………………. 

 

Finns det ett tydligt syfte? Ja/Nej/Vet ej  

 

Patientkarakteristika Antal……… Ålder………. Man/kvinna……..…  

Är kontexten presenterad? Ja/Nej/Vet ej ………... 

Etiskt resonemang? Ja/Nej/Vet ej  

Urval  

- Relevant? Ja/Nej/Vet ej  

- Strategiskt? Ja/Nej/Vet ej  

 

Metod för  

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja/Nej/Vet ej 

 - Datainsamling tydligt beskriven? Ja/Nej/Vet ej  

- Analys tydligt beskriven? Ja/Nej/Vet ej  

 

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja/Nej/Vet ej  

- Råder datamättnad? Ja/Nej/Vet ej  

- Råder analysmättnad? Ja/Nej/Vet ej  

 

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja/Nej/Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? Ja/Nej/Vet ej  

 

Genereras teori? Ja/Nej/Vet ej  

Huvudfynd Är beskrivning/analys adekvat? 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….  

Sammanfattande bedömning av kvalitet Hög 80 % (≥ 13p), Medel 60 % (≥ 10p), Låg 
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Databas Datum Sökord Antal träffar Lästa artiklar Utvalda artiklar Artikelns nummer i 

artikelöversikt 
Cinahl 150331 Emergency Department 

AND Family Experience 

24 5 3 5, 7, 9 

Cinahl 150408 Emergency care AND 

family experience AND 

death 

9 1 1 1 

Cinahl 150411 family AND acute care 

AND family relations 

and experiences  

22 5 1 2 

Pubmed 150411 Trauma AND spiritual 

care AND family 

perceptions 

1 1 1 8 

Cinahl 150416 Experience AND family 

attitudes AND death 

AND relatives 

10 2 1 3 

Cinahl 140422 family attitudes AND 

qualitative study AND 

acute care AND needs of 

family members 

2 1 1 6 

Cinahl 140427 Family experience or 

relatives experience 

AND qualitative studies 

AND relative AND 

interview 

10 3 1 10 

Cinahl 140511 family AND relatives 

AND acute AND needs 

14 4 1 4 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Etiskt 

resonemang 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

1. 

 

Brysiewic, P.   

 

2008 

 

Sydafrika 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

The lived 

experience of 

losing a loved 

one to a 

sudden death 

in KwaZulu-

Natal, South 

Africa. 

Syftet var att beskriva 

upplevelserna av 

familjer i KwaZulu-

Natal, South Africa som 

har förlorat en person i 

plötslig död. 

Intervjustudie med 

hermeneutisk och 

fenomenologisk 

ansats användes för 

att beskriva 

upplevelser 

Ja 5 (0) Upplevelser som beskrivs i 

denna studie är bristfälligt 

bemötande från 

sjukvårdspersonal, brist på 

närvaro, att acceptera 

döden, sorg i ensamhet och 

att hjälpa andra. Att även 

det enkla stödet betyder 

mycket. 

2. 

 

Clissett, P., Pororck, 

D., Harwood, R & 

Gladman, J.  

 

2013 

 

England 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

Experiences of 

family carers 

of older people 

with mental 

health 

problems in 

the acute 

general 

hospital: a 

qualitative 

study 

Att undersöka 

upplevelserna hos 

familjemedlemmar till 

patienter med kognitiv 

nedsättning vid vistelse 

på sjukhus 

Semistrukturerad 

intervjustudie 

Ja 34 (0) De vardagliga och normala 

rutinerna kunde inte längre 

följas. Det var viktigt att 

finna ett sätt att kontrollera 

och hantera situationen. Att 

som anhörig hålla sig 

informerad och finna 

kontroll både för egen del 

men också för patientens 

skull beskrivs som viktigt. 

Kommunikation med 

sjukvårdspersonalen är av 

stor vikt 

3. 

Frid, I., Haljamäe, 

H., Öhlén, J & 

Bergbom, I.  

 

2007 

Brain death: 

close relatives’ 

use of imagery 

as a descriptor 

of experience. 

Att belysa upplevelserna 

hos anhöriga till 

patienter som drabbas av 

hjärnskada. 

Intervjustudie med 

hermeneutisk och 

fenomenologisk 

ansats. 

Ja 17 (0) Anhörigas kaotiska 

upplevelse behöver 

bemötas och bekräftas av 

sjukvårdspersonal. Kaotisk 

overklighet, inre kollaps, 

känsla av ensamhet, hålla 
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Sverige 

 

Journal of Advanced  

Nursing 

 

 

hoppet uppe om 

överlevnad och 

acceptansen av död och att 

erhålla vård som skapar 

trygghet beskrivs vara 

huvudfynden. 

4. 

 

Higgins, I. & 

Joyce, T. 

 

2007 

 

Australien 

 

Contemporary 

Nurse 

 

The immediate 

needs of 

relatives 

during the 

hospitalisation 

of acutely ill 

older relatives. 

Att beskriva anhörigas 

behov när under 

sjukhusbesök när en 

äldre familjemedelem 

blir akut sjuk. 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Ja 10 (0) Studien belyser betydelsen 

av att uppskatta och 

tillvarata familjens 

upplevelser av vården de 

äldre patienterna erhåller. 

Studien belyser vikten av 

att se till de anhöriga lika 

väl som till patienten. 

5. 

 

Hung, M &  

Pang, S. 

 

2010 

 

Kina 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

Family 

presence 

preference 

when patients 

are receiving 

resuscitation in 

an accident 

and emergency 

department 

Tydliggöra 

upplevelserna hos 

familjemedlemmar till 

patienter som överlevt 

omhändertagande på en 

aktmottagning och 

redovisa 

familjemedlemmarnas 

synpunkter på att vara 

närvarande i 

omhändertagandet 

Intervjustudie med 

fenomen- 

ologisk ansatts 

Ja 18 (0) Fem av informanterna 

närvarde först när 

patientens mående 

stabiliserats. Majoriteten 

hade en stark önskan om 

att närvara om de fick 

möjlighet.Tydliga riktlinjer 

och förhållningsregler bör 

utvecklas för att tillgodose 

de individuella behoven 

under en sådan kritiskt och 

livshotande situation som 

kan uppstå inom 

akutsjukvården. 
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6. 

 

Keenan, A & 

Joseph, L.  

 

2010 

 

Kanada 

 

Canadian Journal of 

Neuroscience 

Nursing 

The needs of 

family 

members of 

severe 

traumatic brain 

injured 

patients during 

critical and 

acute care: a 

qualitative 

stud 

Att undersöka behoven 

hos familjemedlemmar 

till patienter med svår 

hjärnskada, både under 

sjukdomstiden men 

också under 

rehabiliteringsprocessen. 

Kvalitativ ansats 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

En av tre delstudier 

i en “mixed-

metod” studie. 

Ja 25 (0) Att få besked, att förstå 

beskedet och att gå vidare 

beskrivs som de största 

fynden i studien. Osäkerhet 

upplevdes, framsteg 

uppmärksammades, 

anpassning och förändring 

av livet beskrevs. Behov 

som framgick var 

delaktighet i vården, att 

bibehålla hoppet. Familjer 

behövde information om 

situationen, professionellt 

stöd och stöd från 

samhället. Under den första 

tiden av patientens 

insjuknande var behoven 

intensiva men förändrades 

efter tid. 

7. 

 

Leske, J., 

McAndrew, N, & 

Brasel, K.  

 

2013 

 

USA 

 

Journal of Trauma 

Nursing 

Experiences of 

Families When 

Present During 

Resuscitation 

in the 

Emergency 

Department 

After Trauma 

Att beskriva familjens 

upplevelser av att 

ervjudas närvaro i det 

akuta omhändertagandet 

Deskriptiv 

kvalitativ 

intervjustudie 

Ja 28 (0) Fynden i denna studie 

belyser betydelsen av 

närvaro i ett akut 

omhändertagande. 

Förtroende för 

sjukvårdspersonal kan då 

skapas. 

Informationsbehovet 

tillgodoses och skapar 

möjlighet för anhöriga att 

få finnas nära patienten för 

att ge emotionellt stöd. 
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8. 

 

McCormick, S. & 

Hildeband, A.  

 

2015 

 

USA 

 

Journal of Health 

Care Chaplain 

 

 

A qualitative 

study of 

patient and 

family 

perceptions of 

chaplain 

presence 

during post-

trauma care 

Undersöka hur närvaron 

av en präst erfaras efter 

en traumatisk situation 

Intervjustudie Ja 25 (0) I studien framkom tre 

teman: upplevelser av en 

närvarande präst, vad som 

krävs för att skapa tillit i 

mötet med en präst samt 

prästens tillvägagånggssätt 

att ge stöd till anhöriga i 

mötet. Stödet en präst kan 

ge då anhöriga erfarar en 

livskris förklaras vara av 

stor hjälp, då existentiella 

frågeställningar ofta 

uppstår. 

 

 

9. 

 

Nikki, L., Lepisto, S 

& Paavilainen, E. 

 

2012 

 

Finland 

 

International 

Emergency Nursing 

 

 

Experiences of 

family 

members of 

elderly 

patients in the 

emergency 

department: A 

qualitative 

study 

Att beskriva familjens 

upplevelser då den äldre 

patienten över 65 år 

vårdas inom 

akutsjukvården. 

Intervjustudie Ja 9 (0) Kunskapen kring anhörigas 

upplevelser och närvaro 

inom akutsjukvården 

behöver utökas, då 

anhöriga beskrev känslan 

av att stängas utanför 

situationen. 

Anhöriga kan ses som en 

viktig informationskälla 

kring patienten vilket 

sjukvården bör ta tillvara 

på. 

10. 

 

Wallengren, C., 

Friberg, F. & 

Like a shadow 

– on becoming 

a stroke 

victim's 

Förklara hur 

förändringen mellan att 

vara anhörig och 

anhörig till en 

Intervjustudie med 

fenomenologisk 

och hermeneutisk 

ansatts Öppna 

Ja 16 (0) Anhöriga förklarar att de 

upplevde en vändpunkt 

vilket beskrevs uppstå då 

insikten av deras egen 
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Segesten, K. 

 

2008 

 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. 

relative. strokepatient erfaras, 

samt hur upplevelsen 

förändras över tid. 

intervjufrågor styrka kunde nås då de 

befann sig nära patienten. 

Efter vändpunkten kunde 

anhöriga böra återskapa 

trygghet och säkerhet i den 

kaotiska livssituationen 

som uppstått. 

Vårdpersonalens 

uppmärksamhet och 

lyhördhet för anhörigas 

återhämtning belyses som 

viktig 
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Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategorier 

I was scared when I knew my 

mother was in the 

resuscitation room. I was 

frightened that she would die. 

I should be with her. I would 

hold her hands and tell her I 

was there and that I love her 

whether she was conscious or 

not. I was really down. I felt 

pressure on my heart. My 

mind was blank. 

 

 

Jag var rädd att min mamma 

skulle dö i akutrummet. Jag 

borde vara med henne. Jag 

skulle visa min kärlek även 

om hon var medvetslös. Jag 

var ledsen och kände tryck i 

bröstet, mitt huvud var tomt 

Rädslor och ovisshet Att få besked  

 

Kontroll och trygghet i 

obalans 

Upplevda känslor 

Then I was allowed to go 

inside the room to be with 

him, holding his hands. I held 

my grandfather’s hand tightly 

and told him I was there to be 

with him. I thought he would 

know I was there. I hoped he 

could sense and feel my 

presence even 

if he was not conscious.  

 

 

 

 

 

Jag tilläts gå in till honom. 

Jag höll farfars hand hårt och 

berättade att jag var där. Jag 

tänkte han skulle veta. Jag 

hoppades han kunde känna 

min närvaro även om han var 

medvetslös. 

 

Möjlighet att få 

närvara. 

Närvaro som önskan 

 

Närvaro som rättighet 

Att närvara 
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I could not see what was 

happening inside. I wished 

someone could tell me what 

was happening and my 

mother’s condition. I didn’t 

want her to be left alone. 

After resuscitation, the nurse 

told me what had happened, 

the intravenous therapy, her 

blood pressure, and 

admission for further 

investigations. The nurse’s 

tone was so peaceful, which 

reassured me. I was so 

touched by her kindness.  

Jag visste inte vad som 

skedde och önskade någon 

kunde berätta vad som sker 

med mamma. Jag ville inte 

att hon skulle bli lämnad 

ensam. Efteråt berättade 

sjuksköterskan vad som hade 

hänt. Hennes ton var så 

fridfull, vilket fick mig att 

känna mig lugn. 

Behov av information 

och bli sedd. 

Behov av information  

 

Behov av stöd och 

trygghet 

 

Behov av existentiellt stöd 

Anhörigas behov 

By taking 1 day at the time, 

they managed to distract 

themselves from thoughts 

about the uncertain future.  It 

was less painful to approach 

the realities little by little 

instead of suddenly be 

confronted with a future that 

could entail great difficulties 

and death. All relatives 

planned to continue living 

their own lives, although in 

different ways.  

 

Att ta en dag i taget, 

distraherade tankar om 

framtiden. Det var mindre 

smärtsamt att närma sig 

verkligheten lite i taget 

istället för att plötsligt bli 

konfronterad med 

verkligheten. Alla anhöriga 

planerade att fortsätta sina liv 

på olika sätt. 

Osäkerhet om 

framtiden. 

 Att möta framtiden 


