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Sammanfattning 
På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter som har drabbats av svikt i vitala organ, 
akut försämring av en kronisk sjukdom eller utsatts för ett trauma. De närstående har en 
viktig roll i stödet av den kritiskt sjuka patienten. Kommunikation inom vården är 
komplex och mycket ansvar ligger på intensivvårdssjuksköterskan. I teorin bygger en 
god relation mellan intensivvårdssjuksköterskan och de närstående på bra 
kommunikation. Studier på hur intensivvårdssjuksköterskan upplever det första mötet i 
praktiken är sparsam. Syftet med studien var att utforska intensivvårdssjuksköterskans 
upplevelse av det första mötet med närstående. För att uppnå syftet har en kvalitativ 
studie gjorts med livsvärldsteoretisk grund. Intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor 
har genomförts. En innebördsanalys av datan har gjorts och nya innebörder har 
framträtt. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av det första mötet är att varje möte 
är unikt och behöver anpassas efter varje individ. Det första mötet upplevs vara grunden 
till att bygga en tillitsfull och trygg relation mellan intensivvårdssjuksköterskan och de 
närstående. Faktorer hos de närstående som gör mötet unikt kan vara bland annat 
generationstillhörighet, tidigare erfarenheter, sinnesstämning och språkförståelse. 
Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att inte räcka till på grund av tidsbrist 
diskuteras. I diskussionen lyfts även motsägelsen av att använda de närstående som 
tolkar trots vetskapen om tolkningens brister. Att motverka ohälsa hos de närstående 
belyses ur perspektivet hållbar utveckling. 
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INLEDNING 

Varje år är det tusentals människor i Sverige som är i behov av intensivvård. Mellan 
perioden februari 2017 och februari 2018 skrevs nästan 43 000 patienter in på en 
intensivvårdsavdelning i Sverige (Svenska intensivvårdsregistret (SIR) u.å.). Det 
innebär att i samband med att dessa patienter skrivs in på en intensivvårdsavdelning 
kommer ett stort antal närstående ha ett första möte med en intensivvårdssjuksköterska.  

Det första mötet har sedan urminnes tider varit mycket viktigt. Förr handlade det om att 
på några få sekunder kunna läsa av den andra människan för att ta ställning till om rätt 
strategi är att fly eller fäkta. Än i dag sitter den instinkten kvar hos oss människor 
(Enqvist 2013, s. 442). För att skapa goda förutsättningar för att bygga upp en bra 
relation är det viktigt att parterna bekräftar varandra. Detta kan ske genom ögonkontakt 
och att vara öppna och lyhörda för varandra (Enqvist 2013, s. 442). Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 192) betonar vikten av att mötas ansikte mot ansikte med 
ögonkontakt för att skapa ett gott och vårdande möte. Ett intresse för att studera det 
första mötet i praktiken väcktes hos författarna som valde att genomföra 
livsvärldsintervjuer för att studera intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av 
fenomenet. Resultatet av intervjuerna belyser olika faktorer hos intensivvårds-
sjuksköterskan och de närstående som påverkar det första mötet och bygger en grund 
för en tillitsfull och trygg fortsatt relation.  

BAKGRUND 

Definitioner 
Vem är närstående 

Närstående definieras inom vården som den eller de personer som patienten utser till sin 
närstående och som själv accepterar den rollen. Närstående kan vara en make/maka, en 
förälder, ett barn, en nära vän, en granne m.fl. (Dahlberg & Segesten 2010, s. 119; 
Socialstyrelsen u.å.; Stubberud & Eikeland 2013, s. 218). 

Vad innebär intensivvård 

På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter med svikt i någon av kroppen funktioner, 
som exempelvis andning eller cirkulation och därav är i behov av avancerad vård och 
övervakning (Andersson 2015; Stubberud 2013, s 19). När en patient är i behov av 
intensivvård föregås det av ett allvarligt trauma, akut sjukdom eller akut försämring av 
en kronisk sjukdom som kan uppträda plötsligt och oväntat (Krebs Norton 2013, s. 29). 
Vården på en intensivvårdsavdelning är resurskrävande och högteknologisk och bedrivs 
i syfte att ersätta eller understödja viktiga funktioner i kroppen för att ge patienten 
största överlevnadsmöjlighet (Wickberg 2017). Att arbeta som intensivvårds-
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sjuksköterska innebär inte enbart att vårda en svårt sjuk eller allvarligt skadad patient, 
utan även närstående. De närstående är ett viktigt stöd till den kritiskt sjuka patienten 
(Krebs Norton 2013, s. 29; Stubberud & Eikeland 2013, s. 217). 

Att möta närstående på en intensivvårdsavdelning 
Att kommunicera inom vården är ofta komplex och har sin grund i omständigheter, 
strukturer och händelser som har nära anknytning till kommunikationstillfället. Alla 
parter som deltar i ett möte har olika förutsättningar och förväntningar. Därav är det 
viktigt att alla professionella möten blir individanpassade då dessa olikheter speglar 
genomförandet och resultatet av mötet (Sandberg 2014, s. 21; Stål 2008, ss. 18-19). 

När en patient blir kritiskt sjuk kan en osäker och kaotisk situation framkomma hos de 
närstående, som kan innebära en stor stressfaktor. Känslor såsom ångest, oro, 
frustration, hopp- och maktlöshet, sårbarhet, sorg och skuldkänslor kan uppstå 
(Auerbach et al. 2005; Azoulay et al. 2005). De närstående påverkas inte bara 
känslomässigt utan ofta påverkas hela familjens rutiner, kommunikationer och roller. 
Intensivvårdssjuksköterskan behöver vetskap och kunskap om dessa känslor för att 
kunna bygga en bra relation med närstående (Stubberud & Eikeland 2013, s. 219) och 
förebygga ohälsa hos dem (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Dahlberg och Segesten 
(2010, ss. 118-122) betonar att de närstående är en viktig del av vården och de är viktiga 
för patienten.  

Relationen mellan intensivvårdssjuksköterskan och närstående 
Tiden som intensivvårdssjuksköterskan har till förfogande för de närstående är 
begränsad, då den akut och kritiskt sjuka patientens tillstånd kräver 
intensivvårdssjuksköterskans närvaro och kompetens. Därför är det viktigt att tiden för 
de närstående används på bästa sätt och att mötet blir till nytta för alla parter och att 
närståendes likväl patientens behov blir tillgodosedda (Krebs Norton 2013, s. 32). 
Auerbach et al. (2005) menar att det finns goda möjligheter för intensivvårds-
sjuksköterskan att skapa en bra och öppen dialog med närstående då det under vårdtiden 
kan uppstå en nära relation mellan dessa parter. Krebs Norton (2013, s. 34) poängterar 
att det kan vara relativt lätt att etablera en god relation med närstående under de 
omständigheter som råder på en intensivvårdsavdelning. Patientens allvarliga tillstånd 
kan göra att de närstående är mer benägna att lita på en intensivvårdssjuksköterska som 
visar empati och intresse för patienten. Vid första mötet mellan intensivvårds-
sjuksköterskan och närstående är de främlingar för varandra. Det är därför särskilt 
viktigt att se den närstående som en unik individ för att kunna bygga den relation som 
behövs (Sandberg 2014, ss. 80-81).  
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Den upplevelse som de närstående kommer att ha av vården kan påverkas av det första 
mötet med intensivvårdssjuksköterskan (Sandberg 2014, s. 198). Söderström, Benzein 
och Saveman (2003) betonar att intensivvårdsjuksköterskor som lyckas skapa en god 
relation med de närstående upplever större tillfredsställelse med sig själva och sitt 
arbete. Den goda relationen kan mynna ut i att båda parterna känner tillit och förtroende 
för varandra och utvecklar ett ömsesidigt utbyte som tillfredsställer parternas behov. Så 
som vid exempelvis ett samtal där intensivvårdssjuksköterskan får delge information 
och den närstående får den information, kunskap och förståelse som hen behöver 
(Sandberg 2014, s. 39). 

Hur de närstående upplever intensivvårdssjuksköterskan varierar, men många känner att 
de är osynlig om de inte själva söker kontakt (Wallengren, Friberg & Segersten 2008). 
Närstående värdesätter när de får tydlig och klar information om patientens tillstånd och 
behandling och när informationen förklaras på ett lättförståeligt sätt. Informationen ska 
vara ärlig även om den är negativ och ska inte ge falska förhoppningar. De närstående 
uppskattar också när intensivvårdssjuksköterskan visar intresse för hur de mår (Krebs 
Norton 2013, s. 31; Stubberud & Eikeland 2013, s. 222). 

Intensivvårdssjuksköterskans samtal 
Intensivvårdssjuksköterskan är en viktig informationskälla för de närstående framförallt 
när det gäller patientens aktuella tillstånd och det som kallas för bedside information 
vilket innebär information om vad som händer just nu, en form av lägesrapport. 
Informationen och hur den delges kan underlätta situationen för närstående om de 
behöver fatta avgörande beslut (Iverson et al. 2014; Svensk sjuksköterskeförening 
2014). Under patientens vårdtid på intensivvårdsavdelningen ges information till 
patienten och närstående kontinuerligt av både intensivvårdssjuksköterskan och 
ansvarig läkare. Då det kan vara svårt att förutse resultatet av olika behandlingar eller 
patientens sjukdomsförlopp är det viktigt att intensivvårdssjuksköterskan uppdaterar 
patienten och de närstående om det sker någon förändring i sjukdomstillståndet 
(Wickberg 2015).  

Ett samtal bygger på både ett verbalt språk och kroppsspråk som på olika sätt nyanserar 
det verbala språket. Intensivvårdssjuksköterskans uppgift med samtalet är i de flesta fall 
att informera de närstående på ett sakligt sätt (Sandberg 2014, s. 21), men det 
informerande samtalet har även till uppgift att motivera, stödja, trösta och förklara för 
den närstående (Sandberg 2014, s. 22) samt att vara professionell och visa respekt, 
lyhördhet, trovärdighet och integritet (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

Intensivvårdssjuksköterskan har olika funktioner i samtalet med de närstående. 
Sandberg (2014, s. 78) beskriver dessa som fyra olika funktioner som är; känslomässig, 
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social funktion, förståelse och arbetsfunktion. De fyra delarna innebär att 
intensivvårdssjuksköterskan ska skapa en tillit och trygghet genom att vara tydlig och 
visa respekt för de närståendes känslor och skapa en öppen och tillitsfull relation till de 
närstående (Sandberg 2014, ss. 41, 78). I samtalet har intensivvårdssjuksköterskan även 
en arbetsfunktion som innebär att vara tydlig med varför samtalet hålls och informera 
om de insatser som kommer att göras eller redan har gjorts inom ramen för 
intensivvårdssjuksköterskan omvårdnad och medicinska yrkesroll (Sandberg 2014, s. 
78).  

Information som begrepp 
Det finns olika definitioner för begreppet information (Wilson 2006). Det gemensamma 
för de olika tolkningarna av begreppet är att de strävar efter att skilja på fakta, 
information och kunskap. Wilson (2006) menar vidare att information är obrukbar och 
bortkastad om den inte omvandlas till kunskap, vilket görs av mottagaren som tolkar 
och värderar informationen. I studien har informanterna använt sig av begreppet 
information brett och inkluderar informationsdelgivning, ge kunskap till de närstående 
och att kommunicera genom samtal i begreppet. 

PROBLEMFORMULERING 

Det första mötet är mycket viktigt och det finns teoretisk grund för hur ett lyckat möte 
skall genomföras för att bygga en bra fortsatt relation med de närstående. På en 
intensivvårdsavdelning finns det utmaningar som gör att det första mötet kan upplevas 
som svårt. Det första mötet med närstående på en intensivvårdsavdelning sker ofta i 
ganska snar anslutning till att patienten har skrivits in på avdelningen. Patientens akuta 
tillstånd gör att de närstående kan ha många frågor och önskar svar. Tiden som 
intensivvårdssjuksköterskan har till förfogande för de närstående kan i det initiala 
skedet vara knapp, då patienten har ett stort och akut vårdbehov. Närstående kan var 
stressade, chockade, oroliga och sinnestillståndet som de befinner sig i kan göra det 
svårare att ta till sig information.  

Som intensivvårdssjuksköterska kan det ibland vara svårt att lämna rak och tydlig 
information vid det första mötet då det inte alltid finns svar eller att situationen kräver 
att ansvarig läkare lämnar besked utifrån den medicinska kompetensen. De närstående 
värdesätter när intensivvårdssjuksköterskan är rak och tydlig, men i praktiken uppfattas 
hen inte alltid så (Krebs Norton 2013, s. 31; Stubberud & Eikeland 2013, s. 222).  

I litteratursökningen som gjordes inför denna magisteruppsats hittades ingen forskning 
med fokus på hur intensivvårdssjuksköterskan upplever det första mötet. Författarna 
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tycker därför det vore intressant att studera hur det första mötet upplevs i den praktiska 
vårdmiljön. 

SYFTE 

Syftet var att utforska intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av det första mötet med 
närstående.  

METOD 

Ansats 
Vald ansats i studien är kvalitativ och baseras på en livsvärldsteoretisk grund. Den 
ansatsen valdes då syftet med studien var att utforska intensivvårdssjuksköterskans 
upplevelse av det första mötet med närstående. När det är en upplevelse som skall 
studeras eller när studiens syfte är att finna en mening eller innebörd av ett fenomen är 
en kvalitativ metod att föredra (Dahlberg 2014, s. 20; Kvale & Brinkmann 2014, s. 41).  

Genom att belysa en individs livsvärld och få ökad kunskap om fenomenet kan studiens 
syfte uppnås (Dahlberg 2014, s. 53; Kvale & Brinkmann 2014, ss. 45-47). Livsvärlden 
är den värld som vi alla lever och verkar i. Det är samma värld, men den kan upplevas 
olika och varje människa har en unik livsvärld. Genom att basera en uppsats på en 
livsvärldsteoretisk grund kan ny kunskap om hur vårdandet kan utformas för att vara till 
gagn för alla inblandade parter uppnås (Dahlberg 2014, s. 56). Under hela processen i 
denna studie har författarna försökt ha ett öppet och följsamt förhållningssätt till 
fenomenet (Dahlberg 2014, s. 68). Inga snabba slutsatser har dragits och fenomenet har 
inte förståtts direkt utan förbehåll. Författarna har varit öppna inför det oväntade och 
följsamma mot att se likheter och olikheter i informanternas livsvärldar och upplevelser 
(Dahlberg 2014, ss. 81-82).  

Dahlberg (2014, s. 87) menar att intervjuer är ett lämpligt datainsamlingsverktyg när det 
är fenomen inom hälsa och vårdande som skall studeras. En intervju kan erbjuda unika 
möjligheter att ta del av en annan människas livsvärld och intervjuaren har även 
möjlighet att ställa följdfrågor, som kan ge mer uttömmande och nyansrika svar. 

Arbetet med studien startade med en bred granskning av befintlig forskning och 
litteratur inom ämnet. Även om vetenskapliga publikationer värdesätts högst är det av 
vikt att använda olika typer av litteratur i början av en studie (Dahlberg 2014, s. 18). I 
databaserna Cinahl och PubMed gjordes sökningar med sökorden family, nurse, icu 
nurse, intensive care, meeting, interaction, relation, communication gjordes i olika 
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kombinationer. Till en början beslutades att begränsa vetenskaplig litteratur och 
publikationer till max 10 år tillbaka i tiden, men då det framkom att flertalet av 
artiklarna som publicerats de senaste åren inom ämnet var litteraturstudier och 
metaanalyser av tidigare publicerad forskning fick tidsbegränsningen utökas till 15 år 
för att inte enbart ta del av sekundära referenser. Efter sökningarna erfors att tidigare 
forskning med intensivvårdssjuksköterskans perspektiv av det första mötet med 
närstående var sparsam. 

Deltagare 
En lämplig storlek på antal deltagare i magisteruppsatsen bedöms vara 6-8 informanter 
(Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås 2017). Livsvärlds-
intervjuer som datainsamling, transkribering och senare analys är tidskrävande och 6-8 
deltagare bedöms som ett rimligt antal inom den tidsram som finns till förfoganden för 
en magisteruppsats på 15 högskolepoäng. Syftar en studie till att beskriva ett vardagligt 
fenomen som inte är alltför komplicerat och om den som intervjuar har förmåga att 
genomföra intervjuerna på ett bra sätt kan ett mindre antal livsvärldsintervjuer ge ett 
stort och gediget material att analysera (Dahlberg 2014, s. 87; Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström 2008, s. 175).  
När syftet är att genomföra en studie som belyser människors livsvärld gäller det att 
hitta informanter som är villiga att dela med sig av sina upplevelser (Dahlberg 2014, s. 
80). Författarna hade som önskemål att intervjua fyra intensivvårdssjuksköterskor var 
och valde att kontakta enhetscheferna för två intensivvårdsavdelningar i Västra 
Götalands län. Till enhetscheferna på de aktuella avdelningarna skickades skriftlig 
information (bilaga 1) om uppsatsämnet och studiens syfte, och önskemål om att 
komma i kontakt med 4 intensivvårdssjuksköterskor på respektive avdelning. I brevet 
bifogades ett skriftligt informationsblad till informanterna (bilaga 2) som 
enhetscheferna ombads dela ut.  

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara intensivvårdssjuksköterskor som 
hade erfarenhet av det första mötet med närstående. Inga krav på ålder eller kön 
ställdes. Informanterna som deltog i studien var 5 kvinnor och 2 män. Den yngsta 
informanten var 37 år och den äldsta 59 år, vilket gav en medelålder på 48 år. 
Informanternas yrkeserfarenhet som intensivvårdssjuksköterskor varierade från 7 år till 
20 år, där medel var 16 års yrkeserfarenhet. 

Datainsamling 
Alla utom en informant hade fått informationsbrevet som skickades ut till vederbörande 
enhetschef några veckor innan intervjutillfället. Författarna informerade muntligt om 
studiens syfte samt om att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas av 
informanten utan förklaring. Ett skriftligt tillstånd (bilaga 3) från informanterna om 
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deras deltagande i studien samt att de fått skriftlig och muntlig information om studien 
inhämtas innan intervjun startade. Livsvärldsintervjuerna ägde rum på de aktuella 
intensivvårdsavdelningarna. Via en applikation i författarnas mobiltelefoner gjordes 
ljudupptagning av alla intervjuer. Längden på intervjuerna var mellan 14 - 31 minuter 
med en medellängd på 24 minuter.  

För att uppnå studiens syfte att utforska intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av det 
första mötet med närstående användes en öppen fråga som riktade informanten mot 
fenomenet (Dahlberg 2014, ss. 89-90). Ingångsfrågan i livsvärldsintervjuerna var; Du 
har precis tagit emot en ny patient på en intensivvårdsavdelning och träffar de 
närstående för första gången. Kan du beskriva hur du upplever det första mötet med 
närstående på en intensivvårdsavdelning? Under den resterande intervjutiden användes 
följdfrågor för att skapa möjligheter för informanten att fördjupa sina svar och ge en 
mer ingående förklaring av det okända och oförutsägbara i dennes livsvärld (Dahlberg 
2014, ss. 89-90). För att kunna ställa följdfrågor krävdes att författarna hade allt sitt 
fokus på informanterna under intervjuerna och var koncentrerade och lyhörda inför 
dennes livsvärld (Dahlberg 2014, ss. 82, 89). Exempel på följdfrågor som användes är; 
Hur menar du nu? Kan du utveckla det lite? Du sa tidigare att… kan du utveckla det?  

Dataanalys  
Syftet är att göra en beskrivande innebördsanalys av den insamlade datan för att söka en 
djupare mening och förståelse av det som informanterna har delgett under intervjuerna 
(Dahlberg 2014, s. 111). Under analysarbetet fortsätter författarna av sträva efter en 
öppen och följsam hållning för att kunna finna innebörder i det som sagts, även om det 
handlar om små nyanser. Författarna lägger stor vikt på att undvika att tillskriva datan 
en ny mening om det inte föreligger någon (Dahlberg 2014, s. 112). Genom att bearbeta 
datan genom en innebördsanalys hoppas författarna att få en större förståelse hur 
fenomenet upplevs av intensivvårdssjuksköterskorna (Dahlberg 2014, s. 123). 

Ljudupptagningarna från intervjuerna transkriberades ordagrant, vilket innebär att de 
överfördes till text ord för ord. I det transkriberade materialet noterades även tystnad, 
skratt, suckar och hostningar då det kan ha betydelse för innebörden av det som sägs i 
intervjun (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 234). Det transkriberade materialet 
lästes därefter igenom upprepade gånger för att få en känsla av helheten. Målet var att 
bli välbekant med texterna för att senare kunna göra en analys av innebörden (Dahlberg 
2014, s. 125; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 238).  

När texterna var välbekanta för författarna började arbetet med att bryta ner texterna i 
mindre delar och finna meningsbärande enheter (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, 
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s. 243). De transkriberade intervjuerna lästes nu igenom igen och meningsbärande 
enheter markerades. Det är först då arbetet med att få en djupare förståelse för den 
insamlade datan påbörjas (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 239). De 
meningsbärande enheterna fördes därefter ihop till olika grupper som tycktes ha 
liknande innebörd. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 244) benämner det 
momentet som att klustra, vilket inte är det samma som resultatet av innebördsanalysen, 
utan en del av analysarbetet som underlättar för att hitta strukturer. Alla meningsbärande 
enheter skrevs in i ett nytt dokument, som skrevs ut i pappersformat och klipptes isär. 
Nästa steg i analysen innebar att de meningsbärande enheterna sorterades och fördes 
samman i innebördsteman, som tycktes höra ihop och beskriver liknande innebörd. 
Därefter bearbetades varje del var för sig för att försäkra sig om att de beskriver samma 
typ av innebörd. Arbetet pendlade mellan delar och helhet upprepade gånger (Dahlberg 
2014, ss. 124-126). Syftet med en innebördsanalys är att en ny helhet träder fram som 
resultat, som möjliggör en ny och större förståelse av det studerade fenomenet 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 245). Exempel på analysprocessen presenteras 
i bilaga 4.  

Förförståelse 
De erfarenheter och upplevelser som en människa får under sin livstid utgör en 
förförståelsen för hur saker och ting kan förstås, vilket är värdefullt i det dagliga livet, 
men det kan även innebära ett hinder då risken finns att alltför snabba slutsatser och en 
allt för snabb förståelse av ett fenomen uppstår. Att medvetandegöra förförståelsen 
minskar risken för att ett fenomen misstolkas (Dahlberg 2014, ss. 69-74). 
Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av det första mötet med närstående är ett 
dagligt fenomen på en intensivvårdsavdelning. Under de verksamhetsförlagda studierna 
som ingår i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård har en 
av författarna deltagit i fåtal första möten med närstående, men med undantag från det 
saknas yrkesverksamhet inom området och därför var förförståelse inför det specifika 
fenomenet begränsad. Det finns en viss förförståelse inför det första mötet med 
närstående som besöker patienter som vårdas på vårdavdelningar. Den förförståelsen 
anses inte påverka dataanalys då ett öppet och följsamt förhållningssätt har eftersträvats. 

Etiska övervägande 
Empiriska studier som utförs på avancerad nivå inom ramen för en 
högskoleutbildningen behöver inte etikprövas (CODEX 2018). Författarna till denna 
studie har förhållit sig till och följt Vetenskapsrådets (u.å.) fyra huvudkrav som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Innan kontakt togs med informanterna inhämtas ett skriftligt godkännande av 
vederbörande enhetschef (bilaga 5) efter att hen hade fått ta del av information om 
studien (bilaga 1). Informanterna fick skriftlig och muntlig information om studien och 
deras medverkande godkändes skriftligt (bilaga 2, 3) innan intervjuerna påbörjades. 
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Datainsamlingen som inhämtats under studien har avidentifieras och ingen utomstående 
har haft tillgång till datan som enbart nyttjats till det avsedda ändamålet. 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån följande tema och innebördstema.  

Faktorer hos de närståendes som påverkar det första mötet  
De närståendes sinnesstämning  

När närstående kommer till intensivvårdsavdelningen första gången upplevs de ofta 
befinna sig i ett uppjagat tillstånd som kantas av oro och ovisshet, vilket påverkar det 
första mötet. Närståendes sinnestillstånd är något som intensivvårdssjuksköterskan 
upplever att hen behöver ta hänsyn till och anpassa det första mötet efter. De 
närståendes reaktioner på oro kan vara olika. Intensivvårdssjuksköterskan upplever att 

Tema Innebördstema

Faktorer hos de närstående som påverkar 
det första mötet

De närståendes sinnesstämning 

De närståendes tidigare erfarenheter 

De närståendes familjesituation och 
generationstillhörighet 

Upplevelse av att ha tidsbrist och 
samtidigt finnas till för de närstående

Att vara närvarande trots tidsbrist 

Att vara tillgänglig och flexibel 

Upplevelse av att delge information till de 
närstående

Att vara tydlig och ärlig  

Att använda verbalt och icke verbalt språk 

Att arbeta som ett team 

Det första mötets skapande
Att skapa en relation till de närstående 

Att skapa trygghet, förtroende och tillit 
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även de närstående drabbas av patientens plötsliga insjuknande, vilket kan leda till en 
krissituation hos de närstående.  

Känslor såsom oro, stress, agitation, chock, hysteri och gråt förekommer hos de 
närstående, men intensivvårdssjuksköterskan möter även närstående som är samlade 
och lugna. Att försöka möta närstående där de befinner sig och anpassa det första mötet 
efter deras sinnestillstånd anses vara värdefullt. I de fall där närstående blir agiterade 
och hotfulla kan det vara lämpligt att låta dem smälta informationen och bearbeta sina 
känslor i lugn och ro, exempelvis genom att lämna de närstående ensamma i 
samtalsrummet en stund. 

De närståendes tidigare erfarenheter 

Intensivvårdssjuksköterskan upplever att de närståendes tidigare erfarenheter är mycket 
varierande. En del närstående har stor erfarenhet av sjukvården och patientens 
sjukdomstillstånd, medan andra helt saknar erfarenhet. Det som upplevs viktigt är att ta 
reda på hur mycket de närstående vet och utgå från den nivån när informationen delges. 
Intensivvård är en mycket specifik vård och därför utgår intensivvårdssjuksköterskan 
från att de närstående inte har någon tidigare erfarenhet. I situationerna där närstående 
är yrkesaktiv inom sjukvården är utgångspunkten att de inte har någon förförståelse och 
att informationen anpassas efter individen. Om de närstående upplever att de har blivit 
dåligt bemötta tidigare i vårdkedjan kan intensivvårdssjuksköterskan känna av det 
missnöjet och upplever då att de behöver anstränga sig extra mycket för att göra det 
första mötet så bra som möjligt.  

En otrygghet hos de närstående kan upplevas av intensivvårdssjuksköterskan när en 
patient flyttas från en specialistinriktad intensivvårdsavdelning till en allmän 
intensivvårdsavdelning. De närstående kan då uppleva en skillnad i arbetssättet mellan 
de olika avdelningarna och uppleva att patienten inte får likvärdig vård. Det upplevs då 
viktigt att informera de närstående redan i det första mötet om den nya avdelningens 
arbetssätt för att skapa trygghet.  

De närståendes familjesituation och generationstillhörighet  

De närståendes ålder upplevs påverka det första mötet. De olika generationerna upplevs 
ha olika erfarenheter och anses ställa olika typer av frågor. I de första mötena där 
patienterna har barn som närstående upplever intensivvårdssjuksköterskan att hen tänker 
mer på vad och hur informationen delges. Intensivvårdssjuksköterskan upplever att det 
kan vara stökigare när de närstående tillhör den yngre generationen som ofta påkallar 
mer uppmärksamhet och upplevs vara mer otåliga än den äldre generationen. 
Närstående som tillhör den äldre generationen upplevs mer anpassningsbar, men mer 
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ensam. Intensivvårdssjuksköterskan behöver då tänka mer på att söka upp de närstående 
och uppdatera dem och inte låta tiden rinna iväg. Det upplevs även som ett större ansvar 
att tillgodose de äldres fysiska behov såsom att erbjuda dem att sitta ner på salen och 
erbjuda mat och dryck. 

Upplevelse av att ha tidsbrist och samtidigt finnas till för de 
närstående 
Att vara närvarande trots tidsbrist 

När en ny patient anländer till en intensivvårdsavdelning ombes närstående ofta att sitta 
ner och vänta i någon form av väntrum, medan intensivvårdssjuksköterskan och övriga 
yrkeskategorier ägnar sig åt det akuta omhändertagandet av patienten. Det anses då vara 
mycket viktigt att hålla de närstående uppdaterade om patientens tillstånd och meddela 
varför det dröjer innan de kan komma in på patientsalen. Även om 
intensivvårdssjuksköterskan har mycket ont om tid, anses det vara av stor vikt att gå till 
de närstående och meddela vad som händer inne på salen med patienten. Att de 
närstående inte behöver sväva i ovisshet och vänta längre än nödvändigt. Det kan då 
handla om ett mycket kort möte med syfte att lugna närstående, hålla dem uppdaterade 
och att de inte skall känna sig bortglömda. 

Rent praktiskt anses det vara bättre att närstående kommer in till patienten i ett senare 
skede när det är lite lugnare. De närstående behöver då aldrig ta del av det akuta 
omhändertagandet som kan upplevas dramatiskt. Det händer att patienter som kommer 
till en intensivvårdsavdelning befinner sig i ett så pass allvarligt tillstånd att det är 
osäkert om de kommer överleva. I dessa fall kan det vara lämpligt att det första mötet 
sker samtidigt som intensivvårdssjuksköterskan tar hand om patienten. De närstående 
får då vara med och bevittna det akuta omhändertagandet. Att få se hur alla 
yrkeskategorier gör sitt yttersta för patienten anser intensivvårdssjuksköterskan 
underlätta för de närstående att bearbeta upplevelsen oavsett hur utgången blir för 
patienten. Det första mötet med närstående anses av intensivvårdssjuksköterskan vara 
viktigt och hen är mån om att mötet skall bli så bra som möjligt. Det finns dock 
svårigheter, där tidsbrist och prioritering betonas. Kontakten med de närstående och det 
första mötet kan vara både tids- och energikrävande.  

Ibland kan intensivvårdssjuksköterskan uppleva stress för att hen inte riktigt räcker till. 
Patientens sjukdomstillstånd kan kräva intensivvårdssjuksköterskans närvaro inne på 
salen och det finns inte alltid tid att sitta ner med närstående och verkligen vara 
närvarande i det första mötet. En annan stressfaktor som påtalas är när läget inte är 
under kontroll och intensivvårdssjuksköterskan känner en viss osäkerhet. Det betonas då 
att det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan försöker förmedla ett lugnt intryck till 
närstående, men samtidigt är ärlig och beskriver patientens tillstånd sanningsenligt. De 
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närstående upplevs ha en god förståelse för att intensivvårdssjuksköterskan behövs på 
salen hos patienten.  

Att vara tillgänglig och flexibel  

Intensivvårdssjuksköterskan upplever det viktigt att delge praktisk information i det 
första mötet såsom att informera om de specifika rutiner som gäller på den aktuella 
avdelningen och annan praktiskt information om bland annat telefonnummer och 
besökstider. Att vara tillgänglig och flexibel är viktigt för intensivvårdssjuksköterskan. 
En rutin på de aktuella avdelningarna i studien är att två närstående får besöka 
patientens sal samtidigt. Det av hänsyn till andra patienterna på salen, då många 
patienter vårdas på salar med flera vårdplatser. Ett exempel på flexibilitet som nämns i 
studien är om de närstående är tre personer så lämnas inte den tredje kvar i väntrummet 
efter det första mötet, utan alla tre får följa med in på salen. De gånger som patienten 
vårdas ensam på salen kan antalet närstående anpassas efter situationen, det vill säga 
med förutsättning att verksamheten fungerar ändå. Intensivvårdssjuksköterskan 
upplever det viktigt att informera om att de är tillgängliga dygnets alla timmar och att de 
närstående är välkomna att ringa när som helst på dygnet om det finns behov av det.  

Vid specifika situationer där det finns ett hot mot patienten, som till exempel vid vissa 
våldsbrott, vid brottsmisstanke eller när andra hotfulla situationer uppstår, upplever 
intensivvårdssjuksköterskan det svårt att bemöta närstående. Det kan ibland bli 
nödvändigt att tillkalla väktare alternativt polis till avdelningen. Väktare eller polis gör 
de begränsningar som de anser nödvändiga, det vill säga vem som får komma på besök 
och hur många som får vistas på salen samtidigt. Begränsningarna är då till för att 
skydda patienten och intensivvårdssjuksköterskan.  

Upplevelse av att delge information till de närstående 
Att vara tydlig och ärlig  

Allvaret som det innebär att få en närstående inlagd på en intensivvårdsavdelning kan 
innebära ett stort stresspåslag för de närstående. Det kan komma upp många frågor 
redan under det första mötet och intensivvårdssjuksköterskorna i studien poängterar att 
det är viktigt att vara lugn och informera om patientens tillstånd på ett tydligt sätt, 
oavsett om det är positiva eller negativa besked. Det upplevs viktigt att inte ge några 
falska förhoppningar om sjukdomens förlopp. Erfarenheten är att tillståndet hos 
patienterna som är i behov av intensivvård kan gå från stabil till instabilt tillstånd fort. 
Intensivvårdssjuksköterskan upplever att närstående söker efter positiva besked och kan 
ha svårt att ta till sig negativ information. Det är då viktigt att vara tydlig i 
informationen, men ändå ge lugnande besked om det är möjligt så att hoppet inte 
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försvinner hos de närstående. Viktigast upplevs vara att säga sanningen och vara tydlig 
med att informera om att det kan svänga fort utan att överdriva åt något håll.  

Att använda verbalt och icke verbalt språk 

Det verbala språket upplevs av intensivvårdssjuksköterskan som väldigt viktigt. 
Information ges muntligt och/eller skriftligt vid det första mötet och ska vara saklig och 
tydlig. För att undvika missförstånd upplevs det vara av stor vikt att samma information 
ges till samtliga närstående. För att säkerställa att de närstående har förstått och tagit 
emot informationen finns det ett behov av att upprepa informationen. I studien visade 
det sig att intensivvårdssjuksköterskan upplever att det är bättre att de delger 
information än att de närstående hittar den på egen hand, via exempelvis Google. De 
närstående upplevs vara informationstörstiga och det förekommer att de blir 
överinformerade, men samtidigt upplevs informationsbrist leda till missnöje, agitation 
och misstro.  

När de närstående inte kan kommunicera genom det svenska språket upplever 
intensivvårdssjuksköterskan det som en svårighet i det första mötet. Några 
intensivvårdssjuksköterskor som deltog i studien upplever det som svårt att ge samma 
information på engelska som de skulle ha givit på svenska. Informationen består då bara 
av det allra viktigaste och är svår att nyansera. Att en tolk är med under det första mötet 
upplevs vara ovanligt. Intensivvårdssjuksköterskan upplever att språksvårigheter får 
lösas på bästa sätt i varje situation som uppstår. Ibland används en kollega eller andra 
närstående som tolk. Att närstående tolkar upplevs inte vara optimalt, då det är oklart 
om de närstående som översätter har förstått informationen rätt. Intensivvårds-
sjuksköterskan upplever det mer givande att anlita en professionell tolk när det finns en 
mer samlad bild av sjukdomstillståndet och en första planering finns. Detta tolkade 
mötet inträffar sällan samma dag som patienten skrivs in på intensivvårdsavdelningen.  

Kroppsspråket upplevdes också ha betydelse i det första mötet. I studien betonar 
intensivvårdssjuksköterskan vikten av att visa att hen tar sig tid till de närstående, 
lyssnar på dem och är närvarande genom att använda ögonkontakt med de närstående 
under mötet. För ett lyckat resultat anses det vara viktiga byggstenar.  

Att arbeta som ett team 

I studien framkommer att de närstående skall känna att intensivvårdssjuksköterskan är 
trygg i sin yrkesroll för att mötet ska skapa tillit och förtroende. Intensivvårds-
sjuksköterskan är noga med att informera om att de inte har all medicinsk information, 
men att de är omvårdnadsansvariga intensivvårdssjuksköterskor. De gånger då 
patientens tillstånd är kritiskt är det önskvärt att narkosläkare medverkar vid det första 
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mötet. Erfarenheten är att narkosläkaren då styr mötet och hur mycket 
intensivvårdssjuksköterskan informerar om beror på hur mycket plats hen kan ta. 
Upplevelsen av läkarens medverkan i det första mötet är att de närstående kan känna att 
situationen är mycket kritisk och skapar en oro.  

Att intensivvårdssjuksköterskan medverkar på mötet med narkosläkaren upplevs 
positivt. Intensivvårdssjuksköterskan vet då vad som sagts på mötet och kan senare 
upprepa eller förklara informationen till de närstående. En bra kommunikation i teamet 
är positivt och en enad front som säger samma sak till de närstående kan appliceras.  

I det första mötet kan intensivvårdssjuksköterskan skapa en trygghet hos de närstående 
genom att informera om att patienten är på bästa tänkbara ställe där stora resurser finns. 
Att alla professioner på intensivvårdsavdelningen arbetar som ett team upplevs 
gynnsamt. Genom ett kollegialt samarbete kan den omvårdnadsansvariga intensivvårds-
sjuksköterskan lämna patienten en stund för att ta sig tid för de närstående. Ett annat 
exempel på kollegialt samarbete som framkommer i studien är att en kollega stannar 
kvar hos de närstående och svara på deras frågor efter det första mötet och stötta dem 
när intensivvårdssjuksköterskan behöver återgå till patienten. 

Det första mötets skapande 
Att skapa en relation till de närstående 

I intervjuerna framkommer det att det första mötet kan ha en stor betydelse för den 
fortsatta relationen mellan närstående och intensivvårdssjuksköterskan. När lite extra tid 
och kraft läggs på det första mötet med närstående kan det vara gynnsamt för den 
fortsatta relationen och intensivvårdssjuksköterskorna i studien betonar att det är något 
som bör prioriteras. I intensivvårdssjuksköterskans arbetsuppgifter förekommer det ofta 
en kontinuerlig och nära kontakt med patientens närstående. Närstående anses vara en 
viktig del av arbetet och redan vid det första mötet läggs en grund för relationen med 
närstående. Flera intensivvårdssjuksköterskor som deltog i studien poängterar hur 
viktigt det är att det första mötet blir lyckat för att den fortsatta relationen skall bli 
gynnsam.  

Hur det första mötet med närstående blir och upplevs beror på många faktorer. Några av 
de faktorer som nämns i studien är patientens tillstånd och vad patienten har råkat ut för. 
Intensivvårdssjuksköterskorna i studien betonar att alla möten är olika och det finns 
inga färdiga mallar för hur det första mötet skall utformas. Bemötandet av närstående 
anpassas efter varje situation och varje enskilt möte. Informanterna beskrev att stor vikt 
ligger på intensivvårdssjuksköterskans förmåga att känna in situationen och anpassa sig 
till varje möte. 
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Det anses vara viktigt att det första mötet innefattar ett respektfullt bemötande. En 
naturlig del är att hälsa ordentligt, ta ögonkontakt, presentera sig själv och ta i hand. Det 
upplevs viktigt att de närstående känner sig sedda, respekterade och att 
intensivvårdssjuksköterskan lyssnar på dem. Intensivvårdssjuksköterskan känner en 
glädje när det första mötet blir lyckat, och beskriver det som glädjande och förnöjsamt 
när de närstående känner igen dem och hälsar när de möts på intensivvårdsavdelningen. 
Det upplevs bra att få en bekräftelse på att de närstående är nöjda med bemötandet. 

Att skapa trygghet, förtroende och tillit 

En mycket viktig del i det första mötet med närstående upplevs vara att skapa och bygga 
upp ett förtroende. Intensivvårdssjuksköterskan anser att det är av stor betydelse att de 
närstående känner sig trygga och känner tillit till personalen och till den vård som deras 
närstående får. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever att grunden för förtroende och 
trygghet läggs redan i det första mötet. En strukturell skillnad på en 
intensivvårdsavdelning är att patienterna aldrig lämnas ensamma, vilket upplevs kunna 
bidra till att närstående känner sig tryggare och får ett större förtroende för 
intensivvårdssjuksköterskan.  

I de fall där det första mötet blir mindre lyckat upplevs det svårare att skapa förtroende, 
inge trygghet och att bygga upp en god relation med närstående. Det kan vara 
missförstånd, bristande kommunikation eller felaktig information som orsakar en sämre 
start. Skadorna som ett mindre lyckat första möte kan orsaka kan vara svåra att reparera. 
Intensivvårdssjuksköterskan upplever att hen ofta kan känna på sig om mötet blivit 
misslyckat. Då belyses vikten av eftertanke genom att tänka igenom det första mötet 
och fundera på om det fanns något som hen kunde gjort annorlunda. Det finns dock 
möjlighet att bygga upp en god relation senare och framför allt tydlig information anses 
kunna bidra till att de närstående känner sig mindre oroliga och mer trygga. 

Alla människor har sin personlighet och ibland passar inte dessa personligheter ihop. 
När det händer upplever intensivvårdssjuksköterskan oftast att båda parterna 
respekterade varandra, men att det kan vara svårt att skapa ett förtroende. Detta upplevs 
påverka flödet i informationen negativt. I de fall där personligheterna inte stämmer och 
situationen påverkas negativt upplever intensivvårdssjuksköterskan att hen är 
professionell och bör då välja att inte vara omvårdnadsansvarig för patienten. När 
intensivvårdssjuksköterskan har varit med vid det första mötet, men av olika 
anledningar inte blir omvårdnadsansvarig, är det ändå viktigt att fortsätta hälsa på de 
närstående i korridoren på avdelningen och i samtal visa ett genuint intresse för 
patienten. Det betonas dock att vanligtvis avlöper det första mötet väl och det är i 
undantagsfall som det första mötet med närstående blir misslyckat.  
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Det första mötet med närstående på en intensivvårdsavdelning sker vanligtvis utanför 
patientens sal. I studien betonas vikten av att förbereda de närstående på hur det 
kommer att se ut inne hos patienten. En patientsal på en intensivvårdsavdelning med 
högteknologisk utrustning och mycket ljud, och en intensivvårdspatient som kanske är 
sövd och har en trachealtub och diverse slangar kan upplevas som skrämmande för de 
närstående.  

Är det barn och ungdomar som är närstående upplevs det vara ännu viktigare att 
förbereda dem inför vad de kommer att möta inne på patientsalen. Det förespråkas då att 
visa ett tomt rum, om den möjligheten finns. Barns fantasi kan skapa en värre bild av 
intensivvården än den är i verkligheten.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet beskriver huvudsakligen att intensivvårdssjuksköterskan upplever det första 
mötet med närstående som unikt och mötet behöver anpassas efter varje enskild individ 
och situation. De flesta första mötena upplevs som lyckade. Svårigheter med det första 
mötet upplevs kunna vara tidsbrist och att det saknas fullständig information att delge 
då intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd kan vara ovissa. Språksvårigheter kan vara 
ett annat hinder i det första mötet. I de allra flesta fallen upplever intensivvårds-
sjuksköterskan att deras specialistkompetens ger de närstående en känsla av trygghet. 
Det upplevs bidra till att lättare kunna skapa en tillitsfull relation mellan parterna. 
Intensivvårdssjuksköterskans arbetssätt ger de närstående en trygghet då de ser att 
patienten är övervakad av teknisk utrustning så väl som kompetent vårdpersonal. Den 
komplexa miljön kan dock skapa rädsla och oro när de närstående inser hur kritiskt sjuk 
patienten är och intensivvårdssjuksköterskan upplever därför att det är viktigt att 
förbereda de närstående på vad som kommer möta dem inne på patientens sal.  

Faktorer hos de närståendes som påverkar det första mötet 

Närstående beskriver i en studie av Keenan och Joseph (2010) att deras sinnesstämning 
kan vara uppjagad efter de fått information om att deras närstående blivit inskriven på 
en intensivvårdsavdelning. Deras fulla fokus är att deras närstående ska tillfriskna och 
de har ett starkt behov av vara fysiskt nära patienten. Detta upplever även 
intensivvårdssjuksköterskans i studien, som därav låter de närstående vara med inne på 
patientsalen vid det akuta omhändertagandet vid mycket kritiska tillstånd. De 
närstående i Kennan och Joseph (2010) studie beskriver den kvarstående 
sinnesstämningen som en känsla av osäkerhet. Intensivvårdssjuksköterskorna kan 
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uppleva denna osäkerheten hos de närstående vid de tillfällen när en patient flyttas från 
en specialistinriktad intensivvårdsavdelning till en allmän intensivvårdsavdelning. I 
intervjuerna framkommer det att den osäkerhet som uppstår hos de närstående kan 
skapa en oro och en rädsla för att patienten inte får den bästa vården. 
Intensivvårdssjuksköterskorna betonar hur viktigt det är med tydlig information i 
förekommande fall. För att kunna ge de närstående en ökad känsla av trygghet och en 
lugnare sinnesstämning menar Engström, Uusitalo och Engström (2011) att det är 
viktigt att förklara att det går att utöva en vårdande handling på olika sätt och nå samma 
mål. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever även att de närstående ofta känner sig 
stressade när deras närstående vårdas på en intensivvårdsavdelning. Denna stress kan ta 
sig i uttryck som aggressivitet, som ibland kan riktas mot intensivvårdssjuksköterskan 
enligt Engström och Söderberg (2007). Intensivvårdssjuksköterskorna som deltog i 
studien betonar dock att de är medvetna om de närståendes olika sinnesstämningar. I de 
fall då närstående blir irriterade och aggressiva upplever intensivvårdssjuksköterskan att 
känslorna inte är riktade mot dem som person, utan det är en reaktion på den extrema 
påfrestningen som det kan innebära att ha en närstående som är i behov av intensivvård. 
  

Upplevelse av att ha tidsbrist och samtidigt finnas till för de närstående  

De närstående i Keenan och Joseph (2010) studie upplever en känsla av att de hela tiden 
väntar, exempelvis på information eller resultat av den behandling som patienten får. 
Intensivvårdssjuksköterskorna förefaller vara medvetna om den känslan hos de 
närstående då de har en vilja att hålla de närstående uppdaterade innan det första mötet 
kan äga rum. I intervjuerna beskriver även intensivvårdssjuksköterskorna vikten av att 
informera de närstående redan vid det första mötet om möjligheten att kontakta 
avdelningen via telefon när som helst på dygnet. Intensivvårdssjuksköterskan är mån 
om att vara tillmötesgående och de vill finnas där för de närstående ifall de behöver 
prata. Denna tillgänglighet är enligt Wong, Liamputtong, Koch och Rawson (2014) en 
faktor som bidrar till att de närstående känner sig välinformerade. Det är en tydlig 
paradox att intensivvårdssjuksköterskan vill finns till hands för de närstående, men 
samtidigt kan det vara mycket tidskrävande att ta hand om dem och tiden finns inte 
alltid då patientens sjukdomstillstånd kräver intensivvårdssjuksköterskans fulla 
uppmärksamhet. Enligt Engström, Uusitalo och Engström (2011) kan det vara 
stressande och tidskrävande för intensivvårdssjuksköterskan att prata med de närstående 
i telefon längre stunder. Trots denna paradox betonar intensivvårdssjuksköterskorna att 
det lönar sig att lägga lite extra tid på det första mötet och att vara tillgängliga, då det 
kan vara gynnsamt för den fortsatta relationen med de närstående. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver utöver vikten av vara tillgängliga även 
situationer där de försöker vara flexibla och anpassningsbara mot de närstående under 
förutsättning att det är lämpligt för patienten. Ett exempel som nämns är att fler 
närstående än vad avdelningens rutin egentligen föreskriver tillåts besöka patienten vid 
samma tillfälle. Anpassningar av det slaget kan göras för att inte en närstående skall bli 
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lämnad ensam i väntrummet. Enligt Engström och Söderberg (2007) kan det var en 
kulturell skillnad i hur många närstående som kommer för att besöka en patient och 
även i hur de närstående uttrycker sina känslor. Det ställer höga krav på 
intensivvårdssjuksköterskans förmåga att anpassa det första mötet efter varje enskild 
individ och situation. 

Upplevelse av att delge information till de närstående 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplever inte enbart att delgivningen av information är 
viktigt utan även att sättet den delges på har en stor betydelse för det första mötet med 
närstående och den fortsatta relationen. Upplevelsen är att informationen ska ges på ett 
ärligt och lättförståeligt sätt. Keenan och Joseph (2010) och Wong et al. (2014) menar 
att lättförståelig information gör att de närstående känner att deras informationsbehov 
blir tillfredsställt. Intensivvårdssjuksköterskorna i studien upplever dock att de 
närstående ibland blir överinformerade. Den informationen som efterfrågas av de 
närstående upplever intensivvårdssjuksköterskan är relevant och berör exempelvis 
omfattningen av patientens sjukdomstillstånd och prognos. Förutom att informationen 
ska ges på ett lättförståeligt sätt önskar de närstående att den ges på ett rakt och ärligt 
sätt. Intensivvårdssjuksköterskan upplever att det finns situationer där hen inte kan vara 
helt ärlig mot de närstående. Engström och Söderberg (2007) menar att den känslan kan 
infinna sig när intensivvårdssjuksköterskan vet mer än vad som kan delges de 
närstående då det inte är intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde eller uppgift att 
informera om patientens medicinska tillstånd. Det är ett exempel där intensivvårds-
sjuksköterskan kan uppfattas som vag och otydlig av de närstående, vilket är raka 
motsatsen till vad som efterfrågas i mötet. En del av den informationen som efterfrågas 
om patientens medicinska tillstånd är narkosläkare ansvarsområde. Engström och 
Söderberg (2007) menar att intensivvårdssjuksköterskor upplever att de måste tvinga 
läkaren att ta sig tid att möta de närstående och att väntetiden på det mötet kan bli lång, 
men intensivvårdssjuksköterskorna i studie upplevde snarare raka motsatsen då läkaren 
att ta sig tid till de närstående när det efterfrågas av intensivvårdssjuksköterskan. En 
utveckling kan ha skett där ett gott teamarbete och större förståelse för respektive 
profession har utvecklats vilket skulle kunna ligga till grund för att intensivvårds-
sjuksköterskorna i studien har en god upplevelse av samarbete. När läkarsamtalet 
genomförs kan enligt Engström och Söderberg (2007) intensivvårdssjuksköterskan med 
fördel närvara för att ta del av den information som sägs vid mötet, vilket styrker 
resultatet i studien där intensivvårdssjuksköterskorna upplever att det är en fördel att ta 
del av samma information som de närstående. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever 
att det kan finnas behov av att upprepa informationen senare och det är viktigt att vara 
enade i teamet. 
  
  
En del i att göra informationen lättförståelig upplever intensivvårdssjuksköterskorna är 
att anpassa informationen efter varje närståendes individuella behov och efterfrågan. 
Detta styrks av Wong et al. (2014) studie som menar att de närståendes behov av 
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information är varierande. Några närstående upplever att de vill ha detaljerad 
information om den framtida planen, medan andra närstående enbart klarar av att 
fokusera på den nuvarande situationen (Wong et al. 2014). För att kunna anpassa 
informationen efter varje enskild individ behöver den ibland delges på ett annat språk 
genom en tolk. Intensivvårdssjuksköterskorna i studien upplever att de sällan använder 
en auktoriserad tolk i det första mötet trots att behovet finns. Istället används andra 
närstående eller kollegor som tolkar. Genom att använda en auktoriserad tolk som håller 
sig till tolkseden kan intensivvårdssjuksköterskan lita på att informationen blir så 
korrekt översatt som möjligt och att inga tolkningar eller värderingar i översättningen 
görs (KAMFS 2016:4, 19-20 §§). En tolk som är fysiskt närvarande är att föredra då 
den icke-verbala kommunikationen försvinner genom en telefontolk och att de 
närstående kan ha svårt att lita på information från en person de inte ser (Ekwall 2013, 
s. 284). Närstående kan ha svårighet att vara objektiv och översätter inte alltid utan 
värdering och omformulering. Därför anser Ekwall (2013, s. 295) att närstående inte är 
lämpliga som tolkar. Detta överensstämmer med intensivvårdssjuksköterskans 
upplevelse av närstående som tolkar. Dock framkommer det i studien att intensivvårds-
sjuksköterskorna använder sig av närstående som tolk ändå om inget annat finns att 
tillgå i den situationen. 
  
  
Att få tid till att delge informationen genom ett första mötet kan vara svårt när den 
kritiskt sjuka patienten behöver intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad, samtidigt som 
de närstående väntar på ett första möte. I studien beskriver några intensivvårds-
sjuksköterskor ett kollegialt stöd, där en kollega antingen kan stötta upp inne hos 
patienten när intensivvårdssjuksköterskan möter de närstående eller ta hand om de 
närstående efter det första mötet. Engström och Söderberg (2007) beskriver att det kan 
vara en fördel att vara två intensivvårdssjuksköterskor i det akuta skedet där den ena 
intensivvårdssjuksköterskan tar hand om de närstående och den andra tar hand om 
patienten. Att använda denna lösning kan vara resurskrävande, men det skulle kunna 
minska stressen hos intensivvårdssjuksköterskan som kan uppleva att hen behövs på två 
ställen samtidigt. I förlängningen skulle det kunna innebära att de närstående inte 
behöver vänta i ovisshet lika länge som de annars kanske hade behövt och samtliga 
parters behov blir då bättre tillgodosedda. 

Det första mötets skapande 

I studien framkommer vikten av att ha en rak och tydlig kommunikation med de 
närstående redan vid det första mötet. Grunden för en god relation baserad på förtroende 
och tillit läggs redan vid det tillfället. Det händer att det första mötet blir mindre lyckat. 
Möjligheten för att ändå lyckas skapa en förtroendefull relation senare finns med hjälp 
av god och individanpassad information och kommunikation, även om det kan dröja ett 
tag innan skadan är reparerad enligt Engström och Söderberg (2007). Den känslan som 
intensivvårdssjuksköterskorna i studien upplever stärks av Engström, Uusitalo och 
Engström (2011) och Wong et al. (2014) som betonar att det är viktigt att ha en ärlig, 
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öppen och rak kommunikation med de närstående för att undvika att konflikter mellan 
intensivvårdssjuksköterskan och de närstående uppstår. Wong et al. (2014) beskriver att 
ärlig och rak information till de närstående skapar en mer tillförlitlig relation, vilket 
även upplevs av intensivvårdssjuksköterskorna i studien. 
  
  
De närstående upplever att det är lätt att få förtroende för intensivvårdssjuksköterskan 
då de upplever att hen har relevant och lättförståelig information. Att de närstående 
känner sig väl mottagna på intensivvårdsavdelningen upplevs av de närstående som 
positivt för att kunna skapa en bra relation till intensivvårdssjuksköterskan (Keenan & 
Joseph 2010). De närståendes upplevelse stämmer överens med hur det första mötet 
upplevs av intensivvårdssjuksköterskorna som intervjuats. Förutom en bra och 
förtroendefull relation så upplever intensivvårdssjuksköterskorna att lättförståelig 
information skapar en känsla hos de närstående att intensivvårdssjuksköterskorna 
besitter en stor kompetens. Detta upplevs ge de närstående en trygghet och skapar i en 
större utsträckning en tillit till intensivvårdssjuksköterskan. Kennan och Joseph (2010) 
poängterar dock att om intensivvårdssjuksköterskan inte är helt insatt i patientens 
sjukdomshistoria eller verkar osäker i sitt sätt att uttrycka sig kan detta ge en känsla av 
otrygghet hos de närstående. 

Engström, Uusitalo och Engström (2011) menar att de närstående kan bli rädda av all 
högteknologisk utrustning och främmande ljud som förekommer på patientsalen på en 
intensivvårdsavdelning. Patienten kan vara oigenkännlig när hen är sederad, intuberad 
eller svullen på grund av det kritiska sjukdomstillstånd som hen befinner sig i. Det blir 
då tydligt att det kan vara av stor vikt att förbereda de närstående genom att ge den 
informationen som upplevs behövas för att ge de närstående en ökad trygghetskänsla 
innan de kommer in till patienten på salen, vilket betonas av intensivvårds-
sjuksköterskorna som deltog i studien. Engström och Söderberg (2007) styrker vikten 
av att förbereda de närstående på vilken situation som kommer möta dem när de 
kommer till intensivvårdsavdelningen för första gången. Att finnas tillgänglig för de 
närstående och visa ett genuint intresse för dem menar Engström och Söderberg (2007) 
är värdefullt. 

Metoddiskussion 
Ansats  

Eftersom syftet var att utforska hur intensivvårdssjuksköterskor upplever det första 
mötet med närstående valdes att göra en kvalitativ studie som bygger på 
livsvärldsintervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss.142-143) är det en fördel att 
använda kvalitativa intervjuer när syftet är att studera olika aspekter av fenomenet. 
Författarna har under intervjutillfällena och analysprocessen försökt att ha ett öppet och 
följsamt förhållningssätt mot fenomenet. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 
208-209) finns det olika egenskaper som en bra intervjuare besitter. De egenskaper som 
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författarna upplever att de besitter är; tydlighet, vänlighet, öppenhet och minnesgodhet. 
Detta visar sig i intervjuerna då författarna talar tydligt, använder korta frågor, låter 
informanten tala färdigt och tillåter pauser och eftertänksamhet hos informanten (Kvale 
& Brinkmann 2014, s. 208). Under intervjuerna var författarna öppna mot de aspekter 
av fenomenet som de upplevde var viktiga för informanten och hade en minnesgodhet 
som gjorde att följdfrågor kunde ställas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 209).  

Deltagare 

En av de planerade intervjuerna genomfördes aldrig då inkluderingskraven inte 
uppfylldes. Det slutliga antalet intervjuer blev 7. Enligt Dahlberg, Dahlberg och 
Nyström (2008, s. 175) är det inte möjligt att besluta hur många livsvärldsintervjuer 
som skall genomföras innan projektet har påbörjats. Ett lämpligt antal att börja med när 
det är livsvärldsintervjuer som används som datainsamling i en studie är omkring 5 
stycken. Det är under förutsättning att fenomenet är av vardaglig karaktär och inte allt 
för komplext (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 175). När dataanalysen hade 
genomförts och författarna hade fått en uppfattning om att de 7 intervjuer som 
genomförts hade ett rikt innehåll gjordes ett medvetet val att inte genomföra ytterligare 
en intervju. Dahlberg (2014, s. 87) menar att när det är två personer som genomför 
intervjuerna, även om de bara intervjuar några få informanter var, kan det ge ett bra och 
innehållsrikt material att analysera.  

Dataanalys 

Då ljudupptagning gjordes under intervjuerna fick författarna möjlighet att lägga mer 
fokus på informanten. Samtidigt registrerades inte bara orden, utan även tonfall, pauser 
och dylikt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 218). Under transkriberingen försvinner det 
icke-verbala i samtalet vilket författarna är medvetna om och har därför varit noga med 
att skriva ut tonfall, pauser och ljud såsom ”mm” och ”eh” för att skapa en möjlighet att 
göra en så korrekt tolkning som möjligt under analysfasen (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström 2008, s. 234; Kvale & Brinkmann 2014, ss. 217- 218, 221). 

En utav intervjuerna utmärker sig då den endast varade i 14 minuter. En adekvat fråga 
är om en så pass kort intervju kan vara tillräckligt uttömmande och beskrivande. En 
intervju kan uppfattas som mindre bra vid det första ögonkastet. Den kan dömas ut för 
att den är för kort och ytlig eller att informanten svävar iväg bort från fenomenet, men 
under dataanalysen kan en betydande innebörd framträda och det kan visa sig att 
intervjun bidrar i allra högsta grad till resultatet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, 
s. 243). I samband med att intervjuerna transkriberades uppmärksammades även att en 
informant kan få olika mycket sagt på samma tid, vilket blir tydligt när två intervjuer 
som varade ungefär lika lång tid skiljde sig markant åt i antal sidor transkriberad text. 
Författarna har kommit till insikt att innebörden av det som sägs under intervjun är det 
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väsentliga och det kan vara olämpligt att enbart fokusera på intervjutiden. Däremot 
upptäcktes under dataanalysen av det transkriberade materialet att författarna kunde 
riktat informanterna mer under intervjun, då de lät informanterna sväva ut under 
intervjuerna, utan att avbryta och rikta dem tillbaka mot syftet med hjälp av följdfrågor. 

Hållbar utveckling 
Studiens resultat visar att en tillitsfull relation mellan intensivvårdssjuksköterskan och 
de närstående med god kommunikation, väl avvägd och individanpassad information 
kan få de närstående att må psykiskt och fysiskt väl trots rådande omständigheter. 
Posttraumatiskt stressyndrom kan drabba patienter och de närstående som har varit med 
om svåra upplevelser inom intensivvård och kan ge psykiska symtom (Källström 2018). 
Azoulay et al. (2005), Davidson, Harvey och Schuller (2013) och van den Born-van 
Zanten, Dongelmans, Dettling-Ihnenfeldt, Vink och van der Schaaf (2016) har 
genomfört kvalitativa studier som visar att mellan 20-30 % av de närstående upplever 
posttraumatiskt stressyndrom efter att deras närstående vårdats på en 
intensivvårdsavdelning. Exempel på symtom på posttraumatiskt stressyndrom kan vara 
mardrömmar, koncentrationssvårigheter, social isolering, depression, ångest och 
självmordstankar (Källström 2018). Sömnsvårigheter flera månader efter utskrivning är 
också vanligt förekommande (van den Born-van Zanten et al. 2016). Dessa psykiska 
symtom kan försvinna av sig själv. De gångerna som symtomen inte minskar kan 
psykiatrisk vård behövas. Ett obehandlat posttraumatiskt stressyndrom som inte är 
övergående kan ge svåra former av psykisk ohälsa som även kan yttra sig fysiskt genom 
exempelvis högt blodtryck och hjärtklappning (Källström 2018). 

Psykisk ohälsa, såsom posttraumatiskt stressyndrom kan påverka individens livskvalitet 
likväl som samhällets ekonomi. Enligt Azoulay et al. (2005) upplever många av de 
närstående att den psykiska ohälsan har påverkat deras livskvalitet negativt. Nedsatt 
psykiskt välbefinnande är ett problem som ökar i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2016) 
och kostnaderna är mycket stora för öppenvården inom psykiatrin i Västra 
Götalandsregionen (Sveriges kommuner och landsting 2018). Kostnaderna för vård och 
omsorg är därför av samhällsekonomiskt intresse.  
För att motverka posttraumatisk stressyndrom kan intensivvårdssjuksköterskan försöka 
ge de närstående en positiv inställning genom att stödja och informera de närstående 
(Davidson, Harvey & Schuller 2013). Hur intensivvårdssjuksköterskan delger 
information, hur mycket tid som hen lägger på samtalet och hur ofta 
informationsdelgivningen sker kan minska den posttraumatiska stressyndrom 
(Davidson, Harvey & Schuller 2013). Att uppmuntra de närstående till delaktighet i 
omvårdnaden av patienten kan minska psykisk ohälsa (Davidson, Harvey & Schuller 
2013; Dziadzko et al. 2017). Genom att informera både muntligt och skriftligt till de 
närstående om att fenomenet posttraumatiskt stressyndrom finns kan de hjälpa dem att 

!  22



känna igen symtom och söka rätt vård tidigt. Känslan av att inte vara ensam med denna 
ohälsa kan vara tröstande (Davidson, Harvey & Schuller 2013).  

Att främja psykisk hälsa är viktig för såväl individen, samhällen och världen då det 
påverkar människors förmåga att tänka, interagera med varandra, försörja sig och njuta 
av livet (Världshälsoorganisationen (WHO) 2013). Den psykiska ohälsan som ett 
posttraumatiskt stressyndrom kan innebära att de närståendes förmåga att utöva sitt 
arbete kan påverkas. Flera av de närstående till patienter som har vårdats på en 
intensivvårdsavdelning upplever att de måste gå ner i arbetstid för att kunna hjälpa 
patienten, som kan ha ett större vårdbehov efter utskrivningen jämfört med före 
insjuknandet (Davidson, Harvey & Schuller 2013; van den Born-van Zanten et al. 
2016). 

Det finns ett behov hos både patienten och de närstående att få ett uppföljningssamtal 
med intensivvårdssjuksköterskan efter utskrivning från intensivvårdsavdelningen för att 
kunna hantera sina känslor och tankar. Att föra dagbok under patientens tid på 
intensivvårdsavdelningen som överlämnas till patienten kan också minska 
posttraumatiskt stressyndrom hos patienten och de närstående (Davidson, Harvey & 
Schuller 2013).  

Slutsats 
Det går inte att dra alltför stor slutsats av denna studie då den är väldigt begränsad då 
hela examensarbetet ska rymmas inom ramen för 15 högskolepoäng. Dock anses det att 
det finns en medvetenhet hos intensivvårdssjuksköterskor att det första mötet har en stor 
och viktigt betydelse för att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna skapa en tillitsfull 
och trygg relation med de närstående. För att det första mötet ska ha bästa 
förutsättningar behöver tid prioriteras för det första mötet.  

Det finns ett behov av vidare forskning inom området. Behov av att även undersöka 
området utifrån ett närståendeperspektiv finns och det skulle kunna leda till att resultatet 
blir mer överförbart till vårdvetenskapen. 
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Bilaga 1 

 

Ansökan om tillstånd 

Till: Vederbörande enhetschef 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
ett examensarbete på avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att få en ökad 
förståelsen för intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av det första mötet med 
närstående.  

Tidigare forskning visar att närstående har ett stort behov av information, undervisning 
och delaktighet i vården som bedrivs på en intensivvårdsavdelning och sjuksköterskan 
har en viktig roll i det arbetet, men det första mötets betydelse är mindre utforskat. 
Därav är det av intresse att öka kunskapen om första mötets betydelse.  
  

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ innebördsanalys. Datainsamling kommer att 
ske genom livsvärldsintervjuer med specialistsjuksköterskor inom intensivvård. 
Informanterna bör vara specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot 
intensivvård och de har varit yrkesverksamma på en intensivvårdsavdelning i några år, 
samt besitta erfarenhet av det första mötet med närstående.  

Deltagarnas informerade samtycke inhämtas muntligt och skriftligt. Avidentifiering 
kommer att ske i samband med att intervjuerna transkriberas. Ingen obehörig har 
tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet fortsatt 
vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

Vi hoppas att du som enhetschef har möjlighet att hjälpa oss i kontakten med era 
medarbetare och att ni kan vidarebefordra bifogat informationsbrev till dem. Vi önskar 
att komma i kontakt med 4 eller 5 av dina medarbetare som har en specialistutbildning 
mot intensivvård och har erfarenhet att första mötet med närstående som kan bidra till 
vår studie. För att kunna genomföra vår studie önskar vi få besöka er avdelning under 
vecka 9 eller 10 för att intervjua 4-5 medarbetare. En intervju beräknas ta 30-60 
minuter. För att underlätta er verksamhet vore det praktiskt att genomföra intervjuerna i 
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en lokal i nära anslutning till er avdelning, som vi i så fall önskar hjälp med att boka 
inför mötet.  

Om det finns några medarbetare som är intresserade av att delta i vår studie är vi 
tacksamma om du kan vidarebefordra deras kontaktuppgifter till oss via e-post. Har ni 
några frågor är ni välkomna att höra av er till undertecknade.  

Med vänliga hälsningar, 

__________________________  __________________________  
Emma Karlsson  Mathilda Borgström  
E-post: sXXXXXX@student.hb.se E-post: sXXXXXX@student.hb.se 
Tfn: 0739-XXXXXX  Tfn: 0733-XXXXXX 

Handledare  
Anne-Louise Bergh, universitetslektor  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
Högskolan i Borås  
E-post: anne-louise.bergh@hb.se 
Tfn: 0739-XXXXXX 
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Bilaga 2 

 

Information till dig som specialistsjuksköterska med erfarenhet av första mötet 
med närstående på en intensivvårdsavdelning 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
ett examensarbete på avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att få en ökad 
förståelsen för intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av det första mötet med 
närstående. 

Tidigare forskning visar att närstående har ett stort behov av information, utbildning och 
därmed delaktighet i vården som bedrivs på en intensivvårdsavdelning och 
intensivvårdsjuksköterskan har en viktig roll i det arbetet, men det första mötets 
betydelse är mindre utforskat. Därav är det av intresse att öka kunskapen om 
upplevelsen av de första mötet.  

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ innebördsanalys. Datainsamlingen kommer 
att ske genom intervjuer som planeras att genomföras under vecka 9 och 10 och 
 beräknas ta 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och därefter 
analyseras. Avidentifiering kommer att ske i samband med att intervjuerna 
transkriberas. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer 
det analyserade resultatet fortsatt vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan 
när som helst avbrytas utan förklaring. Samtycke inhämtas dels skriftligt via detta 
formulär samt muntligt vid mötet.  

Om du har intresse att delta i vår studie meddela din enhetschef. Vi kommer därefter att 
kontakta dig via epost och boka ett möte. Förslagsvis kommer mötet att ske i nära 
anslutning till ditt arbetet för att underlätta för dig. Vid frågor eller synpunkter är du 
varmt välkommen att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar, 
__________________________  __________________________  
Emma Karlsson  Mathilda Borgström  
E-post: sXXXXXX@student.hb.se E-post: sXXXXXX@student.hb.se 
Tfn: 0739-XXXXXX  Tfn: 0733-XXXXXX 

Handledare  
Anne-Louise Bergh, universitetslektor  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
Högskolan i Borås  
E-post: anne-louise.bergh@hb.se 
Tfn: 0739-XXXXXX  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Bilaga 3 

 

Skriftligt samtycke om att delta i studie 

Samtycke till att medverka i intervjustudien om intensivvårdssjuksköterskans 
upplevelser och erfarenheter av det första mötet med närstående. Jag är införstådd i att 
deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbryta mitt deltagande utan någon 
förklaring. Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och 
haft möjlighet att läsa igenom informationen och ställa frågor.  

Genom min underskrift samtycker jag till att delta i en intervju som spelas in samt att 
resultatet kan användas för publicering och redovisning i vetenskapliga sammanhang. 

Informantens underskrift:________________________ 
Datum:_______________________  
Namnförtydligande:____________________________  

Jag har förklarat studiens upplägg och syfte för ovanstående person: 
Emma Karlsson/Mathilda Borgström:__________________________ 
Datum:_______________ 
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Bilaga 4 

  
 
 

  

Meningsenheter Innebördstema Tema

Det finns de som är väldigt hysteriska 
och utåtagerande, gråter mycket eller 
ropar eller endel kan bli aggressiva och 
lite hotfulla [...] och de kan ta mer tid än 
den sjuka patienten. Informant nr 1.

  
  

De närståendes 
sinnesstämning

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Faktorer hos de 
närstående som 
påverkar det 
först mötet

Alla är ju väldigt olika, en del är 
stressade andra lugnare, andra kan vara 
agiterade Informant nr 4.

Svårigheterna i det första mötet är just 
om dom har erfarenheten från negativa 
upplevelse av sjukvården. 
Informant nr 5.

  

De närståendes tidigare 
erfarenheter

Vilka faktorer som påverkar det första 
mötet beror jättemycket på hur anhöriga 
är, vilka erfarenheter som de har och 
vilken information de fått. Informant nr 
4.

Är de ensamma så är det också lite 
jobbigt om de inte är fler närstående, de 
sitter själva där [...]. Informant nr 5.

  

De närståendes 
familjesituation och 
generationstillhörighetYngre människor påkallar oftast 

uppmärksamhet mycket snabbare, är 
mycket otåligare, de går gärna mot 
rummet, de börjar vandra runt lite och 
söka sig mot rummet, fem minuter är 
jättelång tid för dem. Informant nr 7.
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Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Mathilda Borgström och Emma 
Karlsson genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivits i brevet om 
Ansökan om tillstånd.  

_______________________________  
Namn  
 
_______________________________ 
Titel/Verksamhet 

______________________________ 
Ort/datum 
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