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Sammanfattning    

I en akut situation har det genom alla tider varit patienten som står i centrum för 

vårdpersonalen. Viktigt att tänka på är att det i skuggan finns flera personer som berörs 

av situationen trots att de inte har någon fysisk skada, vi tänker på patientens 

närstående. Syftet med uppsatsen är att beskriva närståendes upplevelser i en akut 

situation. För att på ett tydligt och beskrivande sätt belysa närståendes upplevelser 

gjordes en litteraturöversikt med nio kvalitativa artiklar. I resultatet identifierades fyra 

olika teman: att uppleva ett kaos, att vilja vara nära, att vänta på information och att 

vilja bli uppmärksammad. Den akuta situationen skapar ett lidande som inte bara 

påverkar patientens utan även närståendes livsvärld. Sjuksköterskan behöver vara 

medveten om och lyhörd för närståendes behov i ett tidigt skede och skapa en vårdande 

relation där närstående känner att de blir sedda. Genom att göra närstående delaktiga i 

situationen kan det leda till ett minskat lidande samtidigt som närstående kan tillföra 

något som sjuksköterskan saknar. Det kan vara information om patientens historia och 

eventuella önskemål som patienten själv kan ha svårt att förmedla i den akuta 

situationen. Kunskapen om hur närstående upplever och påverkas i den akuta 

situationen ger sjuksköterskan ytterligare verktyg om hur hon kan bemöta närstående på 

ett professionellt sätt för att minska deras lidande. En fortsatt forskning om hur 

närstående upplever en akut situation genererar en ökad kunskap och förståelse för hur 

viktiga närstående är inom vården.  

 

 

Nyckelord: Närstående, Akut situation, Upplevelse, Behov, Uppmärksamhet, 

Information 
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INLEDNING 

Varje dag utsätts många människor för situationer och händelser som kan leda till ett 

tillstånd vilket kräver akut sjukvård. Det kan vara en trafikolycka, ett hjärtstopp eller 

annan plötslig sjukdom. I den akuta situationen går allt väldigt fort och vårdpersonalens 

fulla uppmärksamhet är riktad mot patienten. Oftast finns det någon eller några tysta 

personer i bakgrunden som ännu inte förstått vad som pågår eller vad de ska förvänta 

sig. De närstående har, till skillnad från vårdpersonalen, inte haft tid att förbereda sig för 

hur de kommer reagera och inte heller för hur de ska kunna hantera situationen.  

 

En akut situation är en del av sjuksköterskans vardag. Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska beskriver att sjuksköterskan skall ”undervisa och stödja 

patienter och närstående … i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa” 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 12). 

 

Vi som sjuksköterskestudenter har under praktikperioderna uppmärksammat att trots 

tydligheten gällande närstående i sjuksköterskans kompetensbeskrivning fungerar det 

inte alltid i verkligheten. I dagens medier kan vi ofta läsa om besparingar inom 

sjukvården vilket leder till nedskärning av vårdpersonal och det påverkar i slutändan 

patienten och även närstående. Vi har observerat ett behov från närstående om att bli 

mer sedda i den akuta situationen där allt fokus är riktat mot patienten och närstående 

hamnar i patientens skugga. Närstående är inte förberedda på situationen och inte heller 

medvetna om att det kan komma att förändra och påverka framtiden när patienten skrivs 

ut och kommer hem igen. Det skapas då en ny vardag och ett ansvar för den närstående 

att stötta patienten under tillfrisknandet. Närstående är ofta en viktig del i patientens liv 

och därför bör även närstående bli mer uppmärksammade. Vi vill i uppsatsen belysa hur 

närstående upplever en akut situation. En ökad kunskap om närståendes upplevelser i en 

akut situation kan hjälpa sjuksköterskan att ge ett medvetet stöd till närstående som 

leder till en ökad trygghet både för patient och närstående.  

 

BAKGRUND 

I Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus visar en rapport från år 2010 att 

275 000 personer drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus varje år i Europa (Herlitz, 

2010). Samtidigt uppskattar Socialstyrelsen (2011) att år 2010 fick 658 000 personer i 

Sverige uppsöka akutsjukvård efter att ha blivit skadade. Det handlar då om olycksfall 

såsom trafikskador eller andra skador som uppkommer vid exempelvis fritidsaktiviteter. 

I rapporten ingår inte skador som uppkommit i samband med eller som en följd av 

medicinsk och kirurgisk vård.  

 

Flertalet patienter som kräver akutvård har en eller flera närstående med sig in till 

sjukhuset, det innebär att antalet personer som sjukvården måste ta hänsyn till ökar till 

antalet. Den akuta situationen är en extremt stressande händelse även för närstående 

vilket betyder att även de behöver bli omhändertagna och stöttade. Därmed är det viktigt 

att även skapa en vårdande relation till närstående (Wåhlin, Ek & Idvall, 2009). Alla 

människor riskerar att hamna i situationen av att vara närstående till någon som drabbas 

av en sjukdom eller skada. Oavsett vilken roll den närstående har i patientens liv så är 

de, både för patienten men även för hälso- och sjukvården, en väldigt betydelsefull 
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grupp. Närstående har information om patienten som sjukvården inte har tillgång till 

eller som patienten är oförmögen att berätta på grund av sitt tillstånd. I den akuta 

situationen har närstående en förmåga att ge känslan av trygghet och skydd till patienten 

som annars kan känna sig osäker och utelämnad i situationen. Under de senaste 

årtiondena har nedskärningar av personal skett inom hälso- och sjukvården vilket 

inneburit att närstående kommit mer i fokus. De har fått bära ett större ansvar kring 

patientens vård eftersom sjukvården inte kunnat stötta tillräckligt efter utskrivning från 

sjukhuset (Östlinder, 2004). 

 

Närstående 

Socialstyrelsen (2004) beskriver i sin termbank olika begrepp inom hälso- och 

sjukvården. Innebörden i ett visst begrepp kan uppfattas olika beroende på vem som 

skall förklara det, därför anser Socialstyrelsen att det krävs en tydlig definition för att 

undvika onödiga missförstånd och diskussioner. I termbanken beskrivs begreppet 

närstående som en person som patienten anser sig ha en nära relation till. Begreppet 

anhörig förklaras istället som någon inom patientens familj eller någon av de närmaste 

släktingarna. Enligt Östlinder (2004) beskriver Svensk sjuksköterskeförening att 

begreppet närstående används allt mer för att ersätta begreppet anhörig i lagstiftande 

texter samt vetenskaplig litteratur. Närstående är ett bredare begrepp som syftar till 

patientens närmaste sociala nätverk och de personer som patienten själv anser vara sin 

familj. En närstående kan vara en person med släktskap likväl som en vän, granne eller 

kollega. Vi har i den här studien har valt att använda oss av begreppet närstående.  

 

Sjuksköterskan 

I kompetensbeskrivningen
1
 för legitimerad sjuksköterska beskriver Socialstyrelsen 

(2005) sjuksköterskans olika arbetsområden. Vikten av att ha en helhetssyn och ett 

etiskt förhållningssätt betonas samt att sjuksköterskan skall ta vara på den erfarenhet 

och kunskap som patienter och/eller närstående har sedan tidigare. 

Kompetensbeskrivningen redogör också att sjuksköterskan vid behov skall föra 

patientens och/eller närståendes talan och betonar vikten av att ge adekvat information 

och undervisning till både patienter och närstående samt se till så att den givna 

informationen är förstådd. Hon ska även ta hänsyn till när och hur hon ger 

informationen samt varför.  Stöd och vägledning möjliggör en ökad delaktighet i vården 

både för patienten och/eller närstående. I beskrivningen gällande bemötande, 

information och undervisning skall sjuksköterskan vara lyhörd, kommunicera på ett 

respektfullt sätt samt ta hänsyn till både patient och närstående. Även i Socialstyrelsens 

ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård (SOSFS 2005:12 

§1) tydliggörs det att närstående skall visas både omtanke och respekt samt göras 

delaktiga i vården av patienten.  

 

                                                 
1
 Författarna till uppsatsen har den 22 mars 2012, haft telefonkontakt med både representant från 

Socialstyrelsen samt representant från Svensk sjuksköterskeförening för att få reda på vilket år närstående 

skrevs till i kompetensbeskrivningen. Tyvärr kunde de inte svara på frågan.  
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Forskning 

Tidigare forskningsstudier visar att närstående har en viktig roll i den akuta situationen 

(Chiang, 2011; Engström & Söderberg, 2007; McClement, Fallis & Pereira, 2009; 

Ågård & Maindal, 2009). Närstående är viktiga för patienten vid ankomsten till 

sjukhuset men även i ett längre perspektiv när det handlar om rehabilitering. Samtidigt 

finns en generell uppfattning om att det främjar både patient och närstående då 

närstående kan hjälpa till med mindre omvårdnadsåtgärder (Ågård & Maindal, 2009). 

Det finns begränsat med forskning inom området närståendes upplevelser av akuta 

situationer där studierna har ett tydligt närståendeperspektiv. Tidigare forskning är ofta 

baserad på vad andra tror att närstående upplever eller vad de har för behov. Det kan 

bero på att patienten alltid stått i centrum för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal 

(Paul & Rattray, 2008). 

  

Sjuksköterskor antog att det kunde vara positivt för patienten att ha någon i närheten 

som de kände igen, inte bara okända människor i form av vårdpersonal (McClement et 

al., 2009; Ågård & Maindal, 2009). Närståendes närvaro vid en akut situation, såsom 

återupplivningsförsök upplevdes av sjuksköterskor som både positiv och negativ. Det 

positiva beskrevs genom närståendes upplevelser av trygghet då de visste att 

vårdpersonalen gjort allt som stod i deras makt för att patienten skulle överleva. En del 

sjuksköterskor upplevde det även som positivt då närstående var med i den akuta 

situationen. Sjuksköterskorna påmindes då om att patienten var en människa som någon 

annan var beroende av och älskade. I kritiska och akuta situationer ansåg sjuksköterskor 

att vårdpersonal ibland bara arbetar och genom att se patienten som ett objekt stängde 

de ute sina egna känslor. De sjuksköterskor som ansåg det negativt att närstående fanns 

med i den mest kritiska situationen var sjuksköterskor som inte arbetat så länge och 

sjuksköterskor som inte kände sig säkra på sina egna kunskaper i en akut situation. 

Sjuksköterskor påtalar också att närstående verkar uppleva det positivt att få kunna prata 

med patienten eller bara finnas där som ett psykologiskt stöd (McClement et al., 2009).  

 

Patienterna upplevde den närstående som ett stöd genom att närstående gav dem den 

styrkan som behövdes för att orka fortsätta kämpa (Engström & Söderberg, 2007; 

McClement et al., 2009). Genom att ha en närstående vid sin sida kunde patienterna 

känna sig säkrare och tryggare då de slapp känslor som ensamhet och rädsla. De 

närstående var patientens verktyg för att kommunicera under den tid då de själva inte 

kunde och samtidigt var närstående den person som förstod vad patienten kände och 

menade (Engström & Söderberg, 2007; McClement et al., 2009). När den närstående 

fanns vid patientens sängkant upplevde patienterna något mer än att bara vara patient, 

de upplevde att deras egen identitet stärktes (Chiang, 2011; Mossin & Landmark, 2011). 

 

Närstående har och kommer förmodligen alltid att ha en central del i vården av 

patienten (Chiang, 2011; Ågård & Maindal, 2009). Det finns en hel del forskning gjord 

kring närstående och den forskning som är gjord är oftast relaterad till närståendes 

upplevelser men även till deras situation som vårdare. På grund av den åldrande 

befolkningen och den ökade livslängden så består en stor del av vårdandet i att vårda 

personer med kroniska sjukdomar (Schulz & Martire, 2004). Följden av de kroniska 

sjukdomarna är att närstående får ta över en stor del av omvårdnaden från 

vårdpersonalen då patienten istället vårdas hemma. Utan stödet från vänner och familj 

har patienten ingen möjlighet att vårdas hemma, därmed får närstående en mycket viktig 
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roll då och kan bli en mer eller mindre frivillig vårdgivare (Linderholm & Friedrichsen, 

2010).  

 

Inom området närståendes upplevelser i en akut situation finns det dock mycket 

begränsad forskning i dagsläget. Forskning kring närståendes upplevelser finns gällande 

diagnoser såsom psykisk ohälsa (Møller, Gudde, Folden, & Linaker, 2009), demens 

(Schulz & Martire, 2004), stroke (Van der Smagt-Duijnstee, Hamers, & Abu-Saad, 

2000) samt kring närståendes upplevelser inom den palliativa vården (Brobäck & 

Berterö, 2003; Linderholm & Friedrichsen, 2010) eller cancer (Mossin & Landmark, 

2011). När det gäller forskning kring hur närstående upplever den akuta situationen så 

är den oftast inte skriven ur ett närståendeperspektiv utan istället om hur sjuksköterskan 

eller patienten tror att närstående upplever situationen (Paul & Rattray, 2008).  

 

Begreppen helhetssyn, livsvärld och lidande 

En akut situation är något som inte enbart påverkar patienten utan det påverkar även 

människor i patientens omgivning såsom närstående. Närstående är samtidigt också den 

eller de som i slutändan kan påverka hur patienten upplever och hanterar sin egen 

situation (Östlinder, 2004). Inom vården handlar helhetssynen om att det inte bara är 

patientens tillstånd som är inkluderat utan även att de resurser som patienten har sedan 

tidigare skall tas tillvara på, såsom närstående (Dahlberg & Drew, 1997). Vården kring 

patienten bör utgå utifrån ett helhetsperspektiv där även den närståendes livsvärld och 

situation involveras (Östlinder, 2004).  

 

Människan är en helhet av kropp, själ och ande. Det är genom kroppen som vi upplever 

världen och en förändring av kroppen påverkar därmed människans tillgång till livet 

(Eriksson, 1993). När en förändring sker i människans liv påverkas synen på 

verkligheten vilket ger en förändrad livsvärld. Livsvärld innebär att beskriva världen 

såsom den erfars utifrån varje enskild individ och det är genom livsvärlden som våra 

upplevelser samt erfarenheter framhävs. För att förstå människans livsvärld så måste 

den dagliga upplevelsen förstås (Dahlberg & Drew, 1997). Ett helhetsperspektiv innebär 

förståelsen för att inom vården påverkar allt varandra. Patienten påverkar närstående 

och närstående påverkar patienten. De närstående bör vara inräknade i vårdandet 

eftersom målet med vården är att lindra lidandet, både för patienten och för närstående 

(Eriksson, 1993).  

 

Närstående kan uppleva ett lidande genom känslan av osäkerhet inför framtiden. Genom 

en delaktighet i patientens vård kan närstående finna en mening i lidandet vilket kan 

medverka till att deras egen hälsa bibehålls (Östlinder, 2004). Lidandet är en del av 

människans liv och det kan beskrivas som en inre process, en känsla av kontrollförlust. 

Lidande är inte bara symtom som går att observera utan kan också upplevas när 

människan känner sig hotad. Lidandeprocessen pendlar mellan bitterhet och ödmjukhet. 

Bitterheten speglar förakt mot andra och sig själv medan ödmjukheten ger människan 

modet att närma sig och våga ta sig igenom lidandet. Att själv lida eller att känna 

medlidande skiljer sig genom att medlidandet kan förhindras om den närstående själv 

blir påverkad av patientens lidande. För att känna medlidande måste närstående möta 

sitt eget lidande. Genom att berätta om sitt lidande för någon annan och därigenom få 

det bekräftat så kan lidandet vända och istället bli en positiv kraft. För att kunna möta 
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sitt eget lidande så krävs ett hopp om att kunna övervinna det. Lidandet kan lindras 

genom att sjuksköterskan inger den tröst och det hopp som krävs (Eriksson, 1994). 

 

PROBLEMFORMULERING 

När en människa genomgår en kritisk situation, exempelvis blir akut sjuk, drabbas inte 

bara människan själv utan även närstående. De vardagliga rutinerna åsidosätts och blir 

oviktiga. För patienten kan det handla om en kamp mellan liv och död medan det för 

närstående skapas en tillvaro där livsvärlden kan komma att förändras radikalt och de 

ställs inför känslor såsom oro, ängslan och otillräcklighet. 

 

I dagens sjukvård är ofta personalen stressad på grund av bristen på tid vilket delvis kan 

bero på nedskärningar av personal. Det leder till att sjuksköterskor får ett ökat ansvar 

över fler patienter och samtidigt deras närstående. I en akut situation kan tidspressen 

märkas tydligare och närstående hamnar som en skugga bakom patienten då de inte 

alltid uppmärksammas tillräckligt av vårdpersonalen. 

 

Forskningen kring upplevelser i den akuta situationen är ofta beskriven utifrån 

patientens eller sjuksköterskans perspektiv. Vi vill uppmärksamma hur närstående 

upplever den akuta situationen. Genom att uppmärksamma närstående och deras behov 

kan vi genom vår studie bidra med en ökad kunskap om hur närstående erfar en akut 

situation. Sjuksköterskor kan med hjälp av resultatet i vår studie nå ytterligare kunskap 

om hur närstående upplever en akut situation och därigenom agera professionellt och 

stöttande utifrån en helhetssyn som inkluderar både patient och närstående.  

 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att beskriva närståendes upplevelser i en akut situation.  

 

METOD 

Vi har i uppsatsen valt att göra en litteraturstudie för att ge en ökad förståelse för hur 

närstående upplever en akut situation. En litteraturstudie ska enligt Axelsson (2008) 

vara baserad på publicerade artiklar som är primärkällor där artiklarna som ingår i 

litteraturstudien är kvalitetsgranskade.  

 

Litteratursökning 

För att undersöka vilken och hur mycket forskning som redan fanns gällande 

närståendes upplevelser i den akuta situationen började vi med att göra en ostrukturerad 

sökning. Det visade sig vara ett bra sätt att hitta lämpliga sökord för att finna artiklar 

som motsvarade studiens syfte. Vi valde att använda oss av databaserna Cinahl och 

PubMed då de har ett brett urval av artiklar som är skrivna utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. Sökorden som användes var family, next of kin, critical illness, critical care, 

experience, needs, information. För att få träffar som motsvarade studiens syfte använde 

vi oss även av trunkering och boolesk sökteknik. Inklusionskriterierna för artiklarna var 

att studierna skulle vara granskade i form av att vara peer-reviewed, publicerade tidigast 

år 2000, vara skrivna utifrån ett närståendeperspektiv samt vara publicerade på svenska 
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eller engelska. Sökorden kombinerades på olika sätt (se bilaga 1) och vid 

litteratursökningen valde vi att granska abstrakt och titel först för att se om artikeln 

kunde motsvara uppsatsens syfte. Inledningsvis hittades även flera artiklar som var 

skriva utifrån ett sjuksköterske- eller patientperspektiv där de uppgav hur de trodde att 

de närstående upplevde situationen, dessa exkluderades. Litteratursökningen resulterade 

i nio artiklar och slutligen gjordes även manuella sökningar vilka ledde fram till 

ytterligare tre artiklar, alltså totalt 12 artiklar vars abstract svarade mot syftet. Artiklarna 

lästes igenom av författarna var för sig flera gånger för att vara säkra på att de 

motsvarade syftet. Det resulterade i att tre artiklar exkluderades. De bortvalda artiklarna 

betonade inte närståendes upplevelser utifrån ett närståendeperspektiv. Uppsatsens 

resultat skulle därmed utgöras av nio artiklar där samtliga var kvalitativa. 

 

Analys 

Artiklarna granskades och värderades gällande deras kvalitet genom Fribergs (2006) 

granskningsmall. En överblick gjordes av artiklarnas syfte, metod och resultat som 

sedan sammanfattades i en litteraturöversikt (se bilaga 2). Artiklarna var publicerade i 

Sverige, Belgien, USA, England samt Danmark.  

 

För att analysera artiklarnas resultat läste vi igenom artiklarna ytterligare gånger fast 

denna gång för att lägga fokus på vad som var framträdande och svarade mot vårt syfte. 

Vi jämförde därefter våra enskilda noteringar och gjorde en sammanställning för att 

skapa en överblick över likheter och skillnader (Axelsson, 2008). Härigenom 

identifierades fyra gemensamma teman som kom att utgöra resultatet.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån fyra teman som beskriver närståendes upplevelser i 

samband med en akut situation: Att uppleva ett kaos, Att vilja vara nära, Att vänta på 

information och Att vilja bli uppmärksammad. 

 

Att uppleva ett kaos  

Samtliga artiklar beskriver rollen som närstående i den akuta situationen som 

chockartad och kaotisk vilket uttrycks på olika sätt i artiklarna. Närstående uppgav att 

de inte hade kontroll över situationen och därmed var tvungna att lita helt på personalen 

vilket resulterade i en maktlöshetskänsla (Eggenberger & Nelms, 2007; Johansson, 

Fridlund & Hildingh, 2005; Verhaeghe, van Zuuren, Grypdonck, Duijnstee & Defloor, 

2010). Den akuta situationen upplevdes mycket psykiskt påfrestande framförallt när 

patienten hade svårt att andas och närstående inte kunde göra något själva för att 

underlätta för patienten. Närstående kände sig hjälplösa och uttryckte sig med ord som 

att det var ”fruktansvärt” och ”hemskt” att inte ha någon kontroll i den akuta situationen 

(Eggenberger & Nelms, 2007).  

 

Närstående uppgav att de upplevde flera olika känslor på samma gång. Chock, skräck, 

sårbarhet, frustration, ledsamhet och skuld beskrivs men även symtom som utmattning 

och trötthet (Eggenberger & Nelms, 2007; Engström & Söderberg, 2004; Fontana, 

2006; Hughes, Bryan & Robbins, 2005). Närstående kände sig mer känsliga än vanligt 
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men upplevde samtidigt en styrka inom sig som de tidigare aldrig haft (Engström & 

Söderberg, 2004). 

 

Den främmande miljön i kombination med den kritiska situationen skapade en oro som i 

sin tur gjorde både närstående och deras familjer sårbara (Nelms & Eggenberger, 2010). 

Om patienten flyttades till en annan avdelning exempelvis en intensivvårdsavdelning 

upplevdes det som stressande för närstående. De kom till insikt om att situationen 

verkligen var allvarlig eftersom de visste att på en intensivvårdsavdelning vårdas endast 

mycket svårt sjuka och skadade patienter (Eggenberger & Nelms, 2007; Hughes et al., 

2005).  Känslan av att inte veta vad de kunde förvänta sig och att patientens tillstånd 

snabbt kunde förvärras, upplevdes som ytterligare ett stressmoment vilket gav upphov 

till ängslan och oro hos närstående (Eggenberger & Nelms, 2007).  

 

Närstående förklarade upplevelsen av att driva en kamp där deras uppgift var att både se 

till att patienten men också att övrig familj fick sina behov uppfyllda (Eggenberger & 

Nelms, 2007). Den ständiga kampen gjorde att närstående kände sig känslomässigt 

dränerade då mycket energi krävdes från dem för att kunna hantera alla nya känslor och 

intryck de ställdes inför (Verhaeghe et al., 2010). I den akuta situationen kände 

närstående att de tappade bort sig själva, de var förvånade över sina reaktioner och de 

hade svårt att hitta sin nya plats i tillvaron (Fontana, 2006; Verhaeghe et al., 2010).  

 

Närstående beskrev tiden precis efter de fått beskedet om att något hänt som ett kaos där 

allt förändrades och fick en ny mening, där de inte visste hur de skulle bete sig i sin nya 

roll (Eggenberger & Nelms, 2007; Fontana, 2006; Verhaeghe et al., 2010). Basen i 

deras liv förändrades och inget var som förr, patientens situation överskuggade det 

vardagliga livet. Allt förändrades och vardagssysslor fick en ny innebörd, det kunde 

handla om oro över hur räkningar skulle betalas, arbete, relationer, behov av mat och 

liknande (Eggenberger & Nelms, 2007; Verhaeghe et al., 2010). I den akuta situationen 

drabbades inte bara den enskilde patienten utan även närstående påverkades genom 

bland annat att fördelningen av ansvar förändrades i relationen (Eggenberger & Nelms, 

2007; Fontana, 2006). 

 

Den nya situationen hanterades genom att närstående skapade nya strategier som 

exempelvis kunde vara att distansera sig. Att distansera sig i den akuta situationen var 

smärtsamt men hjälpte enligt Ågård och Harder (2007). Närstående behövde tid för 

reflektion och ibland en stund för sig själva för att klara av den stressande kritiska 

situationen (Engström & Söderberg, 2004). 

 

Hoppet blandades med förtvivlan och närstående var rädda att hoppas för mycket, för att 

slippa besvikelser om de drabbades av ett bakslag (Eggenberger & Nelms, 2007; 

Engström & Söderberg, 2004; Fontana, 2006; Johansson et al., 2005). Närstående kände 

att de fick energi att fortsätta kämpa från familj och vänner (Verhaeghe et al., 2010) och 

att det alltid fanns ett hopp om att patienten skulle bli fullt återställd igen (Engström & 

Söderberg, 2004). Närstående upplevde en rädsla för komplikationer och eventuella 

funktionsnedsättningar samt hur det skulle kunna påverka deras framtid (Eggenberger & 

Nelms, 2007; Engström & Söderberg, 2004; Fontana, 2006; Johansson et al., 2005).  
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Det kändes viktigt och betryggande när sjuksköterskan visade patienten respekt och 

agerade precis som om patienten skulle vara vaken och uppfatta det som sades och 

gjordes (Engström & Söderberg, 2004). 

 

Att vilja vara nära 

I sex av artiklarna uppgav närstående att det viktigaste i den kritiska situationen var att 

få vara nära patienten, de kände ett behov av att finnas där samtidigt som de upplevde 

det som en ovan situation som ibland var väldigt skrämmande (Eggenberger & Nelms, 

2007; Engström & Söderberg, 2004; Johansson et al., 2005; Nelms & Eggenberger, 

2010; Verhaeghe et al., 2010; Ågård & Harder, 2007). Det upplevdes skrämmande att se 

patientens kropp omgiven av all medicinsk-teknisk utrustning, samtidigt ville de inte 

lämna patienten ensam i den okända miljön. Närstående kände en trygghet när 

sjuksköterskan förklarade för dem hur den tekniska utrustningen hjälpte patienten 

(Eggenberger & Nelms, 2007; Engström & Söderberg, 2004).  

 

Trots känslor som avsky över ben som var ur led eller djupa sår ville närstående vara 

nära och delta i vården (Eggenberger & Nelms, 2007; Engström & Söderberg, 2004). 

Det fanns ett behov att skydda patienten och att se till att patienten fick bästa möjliga 

vård. Närstående uppskattade tips från sjuksköterskan om vad de kunde göra för att 

hjälpa till och stötta patienten när de satt bredvid. Fukta patientens läppar, läsa ur en 

tidning, massera för att motverka trycksår eller bara torka av ansiktet var enkla men 

betydelsefulla omvårdnadsåtgärder som närstående kunde utföra. Små 

omvårdnadsåtgärder gav en större känsla av delaktighet och en känsla av kontroll 

(Eggenberger & Nelms, 2007; Engström & Söderberg, 2004; Johansson et al., 2005; 

Ågård & Harder, 2007). Närstående önskade att deras kunskaper gällande patientens 

historia och önskemål skulle värdesättas mer av sjuksköterskan då det i vissa fall kunde 

vara till hjälp i patientens tillfrisknande (Eggenberger & Nelms, 2007).  

 

Patientens kritiska tillstånd var anledningen till att närstående ville vara nära och inte 

lämna patientens sida (Nelms & Eggenberger, 2010). De kände ett lugn av att vara nära 

patienten, trots att det kunde kännas konstigt att prata eller röra någon som inte 

reagerade (Engström & Söderberg, 2004). Samtidigt kände närstående ett tvång och en 

stress av att alltid behöva vara hos patienten för att slippa skuldkänslorna om något 

skulle hända då de inte var på plats (Eggenberger & Nelms, 2007; Verhaeghe et al., 

2010). Närstående ansåg att det underlättade om det fanns ett speciellt rum avsatt för 

närstående. Fördelen med rummet var att det låg nära avdelningen och att närstående på 

så sätt kunde vara nära patienten om någonting skulle hända. Här kunde de närstående 

få lite andrum i den stressande situationen (Engström & Söderberg, 2004; Johansson et 

al., 2005)  

 

Att vänta på information  

Sju av artiklarna menar att närstående upplevde väntan på olika typer av information 

som jobbig och svår. När närstående tvingades vänta på information om patientens 

tillstånd, kommande behandlingar och provtagningar uppgav de att det tog mycket av 

deras energi och de kände att mycket tid gick åt just till väntan (Eggenberger & Nelms, 
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2007; Engström & Söderberg, 2004; Fontana, 2006; Hughes et al., 2005; Ivarsson, 

Larsson, Lürs & Sjöberg, 2011; Nelms & Eggenberger, 2010; Ågård & Harder, 2007).  

 

Artiklarna visade att närstående ville ha konsekvent, korrekt och relevant information 

(Eggenberger & Nelms, 2007; Engström & Söderberg, 2004; Hughes et al., 2005; 

Ivarsson et al., 2011; Ågård & Harder 2007). Några närstående ville veta allt och 

önskade så mycket information som möjligt, både muntligt och skriftligt medan andra 

endast ville veta det nödvändigaste (Fontana, 2006; Hughes et al., 2005). Informationen 

de fick behövde upprepas vid mer än ett tillfälle och sjuksköterskan skulle se till så att 

närstående förstått vad som sagts (Hughes et al., 2005).   

 

I den akuta situationen var det viktigt att tydliggöra för närstående vem som var 

ansvarig sjuksköterska för patienten, dels för att underlätta en snabbare kommunikation 

men också för att de närstående skulle veta vem de skulle vända sig till för att få svar på 

sina frågor (Ivarsson et al., 2011). Närstående kände annars att de behövde fråga flera 

olika sjuksköterskor om samma sak då de kunde få olika svar, det upplevde 

sjuksköterskorna som otacksamt och de kände sig inte betrodda av de närstående. 

Närstående uppskattade rak och ärlig information från sjuksköterskan även när det 

handlade om negativa besked (Hughes et al., 2005).  

 

En önskan fanns om att väntan skulle ta slut men samtidigt var närstående rädda för att 

få beskedet om patientens tillstånd och att beskedet kunde påverka deras framtid. 

Närstående uppgav att de hade en känsla av ”om”, om allt skulle bli bra igen eller om 

någon komplikation skulle tillstöta. Närstående upplevde en trygghet när sjuksköterskan 

uttryckte att de kunde ringa när som helst på dygnet om de var oroliga eller hade några 

frågor (Fontana, 2006). 

 

När information uteblev eller förmedlades sent tolkade närstående istället 

sjuksköterskornas och läkarnas tonlägen, miner eller deras åtgärder (Fontana, 2006). 

Närstående gjorde då egna tolkningar av monitorerna som patienterna var kopplade till. 

Det gjorde närstående för att skapa sig en förståelse över hur patienten mådde. 

Tolkandet ledde ibland till missförstånd och onödigt lidande för de närstående (Ågård & 

Harder, 2007). 

 

Närstående avstod ofta att fråga sjuksköterskan efter information då de var rädda att 

störa personalen och att det då kunde påverka vården av patienten (Hughes et al., 2005; 

Verhaeghe et al., 2010). Närstående önskade att sjuksköterskan istället skulle bjuda in 

dem till samtal när samtalet inte skulle påverka vården av patienten (Johansson et al., 

2005; Nelms & Eggenberger, 2010). När den mest kritiska situationen lagt sig och 

närstående fått ett bättre grepp om situationen kände de att de kunde ta till sig och förstå 

informationen bättre (Verhaeghe et al., 2010).  

 

I förberedande syfte och för att lättare kunna känna sig delaktiga upplevde närstående 

att pre- och postoperativ information var mycket viktigt för dem att ta del av (Ivarsson 

et al., 2011). Preoperativt handlade det om att en del närstående önskade skriftlig 

information om kommande ingrepp och eventuella risker. De som önskade mindre 

information undvek detaljerna då de kände att de förlorade hoppet om de fick för 

mycket information (Fontana, 2006; Ivarsson et al., 2011). 
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Att vilja bli uppmärksammad 

Sex av artiklarna betonar att närstående vill bli uppmärksammade och sedda av 

sjuksköterskan på ett eller annat sätt i ett tidigt skede (Eggenberger & Nelms, 2007; 

Hughes et al., 2005; Ivarsson et al., 2011; Johansson et al., 2005; Nelms & 

Eggenberger, 2010; Verhaeghe et al., 2010). I den akuta situationen upplevde 

närstående att vårdpersonalen enbart fokuserade på patienten vilket ledde till att de 

kände sig bortglömda (Ivarsson et al., 2011).  

 

Närstående upplevde en känsla av kontroll och de kände sig mer delaktiga när 

sjuksköterskan bjöd in till samtal och frågade dem vad de ansåg om patientens tillstånd 

(Johansson et al., 2005). Det uppskattades när sjuksköterskan gav närstående tid att få 

ställa sina frågor, visade att hon såg dem, brydde sig och tröstade dem om de var ledsna 

(Ivarsson et al, 2011; Eggenberger & Nelms, 2007). Små gester som en klapp på axeln 

eller inbjudan till ett djupare samtal gav närstående en känsla av att vara sedda samt 

orken att fortsätta kämpa (Johansson et al., 2005). 

 

I en akut situation upplevde närstående att de lättare blev förstådda av andra patienters 

närstående som befann sig i en liknande situation (Engström & Söderberg, 2004). 

Förståelsen de fick från andra närstående upplevdes som stärkande (Eggenberger & 

Nelms, 2007; Engström & Söderberg, 2004). Närstående ville få en bekräftelse från 

sjuksköterskan om att deras beteende var ett uttryck för deras sätt att hantera situationen 

och att de blev accepterade för sitt eget tankesätt och agerande (Johansson et al., 2005). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen och belysa de närståendes upplevelser i en 

akut situation. En lämplig metod för att undersöka fenomenet hade varit genom en 

empirisk metod, vilket samtidigt varit intressant då författarna själva fått intervjua de 

närstående. Uppsatsen skulle skrivas under en begränsad tid vilket gjorde att vi istället 

valde att skriva en litteraturstudie. Vi ville undersöka vårdsituationer som inte alltid 

inträffade på sjukhuset utan även akuta situationer som inträffade utanför sjukhusets 

väggar. Vårt mål var att ge en allmän bild av hur närstående upplever en akut situation 

vare sig det är på sjukhus eller inte. Forskningen kring allmänna platser var dock 

begränsad och träffarna utgjordes nästan bara på studier inom intensivvården.  

 

Det slutgiltiga antalet artiklar som användes för att skapa vårt resultat blev nio stycken. 

Vi tyckte att det var ett hanterbart antal för att kunna göra en ordentlig analys av 

artiklarna samt forma ett resultat till vår litteraturstudie. Inklusionskriteriet att enbart ta 

med artiklar som var publicerade från år 2000 var för att vi önskade så aktuell data som 

möjligt. Ett annat inklusionskriterium var att studierna skulle vara publicerade på 

svenska eller engelska. Vi är medvetna om att det kan ha haft betydelse för resultatet av 

denna litteraturstudie då vi kan ha missat artiklar som var skrivna på andra språk som 

skulle påverkat resultatet i en annan riktning.   
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Sökorden gav artiklar som svarade bra mot uppsatsens syfte om att belysa närståendes 

upplevelser i en akut situation. Att översätta ordet närstående till engelskan var en 

utmaning. Vi valde till en början family men provade oss även fram med significant 

other, relative och next of kin. Begreppet family gav oss flest träffar och i de artiklar 

som framkom vid litteratursökningarna inkluderades inte bara familjen utan även 

personer som patienten ansåg sig ha en nära relation till. Antal deltagare i studierna var 

till största delen kvinnor. I resultatet kunde vi inte urskilja några skillnader i hur kvinnor 

respektive män upplevde den akuta situationen, då ingen av artiklarna belyste detta.  

 

I början av litteratursökningen fann vi både kvalitativa och kvantitativa artiklar som 

verkade motsvara syftet. Vid en närmare granskning av artiklarnas resultat framkom 

dock att de kvantitativa studier som vi valt inte passade in mot vårt syfte gällande att ha 

ett närståendeperspektiv. Till slut fick vi enbart kvalitativa artiklar men värt att nämna 

är att även kvantitativa artiklar kunde varit en styrka i vårt resultat för att belysa och 

förstärka resultatet.  

 

De utvalda artiklarna var publicerade i Sverige, Danmark, Belgien, England och USA. 

Samtliga artiklar är skrivna i västvärlden vilket gör att vi inte kan påtala att resultaten 

från vår uppsats är generellt överförbara i resterande delar av världen. Vi hade önskat 

fler artiklar från olika världsdelar för att kunna jämföra artiklarna och därigenom 

möjligen funnit skillnader. Vi är medvetna om att våra artiklar från USA skulle kunna 

skilja sig något då USA har ett annat sjukvårdssystem än övriga länder som är 

representerade i vår studie. Inga skillnader påträffades i artiklarna från USA jämfört 

med övriga artiklar beträffande närståendes upplevelser i den akuta situationen och 

därmed kan inga slutsatser dras. Det finns likheter i de upplevelser som närstående 

beskriver i artiklarna trots att studierna är gjorda i olika länder. Eftersom samtliga 

artiklar belyser liknande upplevelser så styrks uppsatsens resultat och vi anser att det 

kan vara överförbart till svenska sjukhus.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår litteraturstudie bygger på nio artiklar med kvalitativ ansats som alla 

svarar mot syftet som var att beskriva hur närstående upplever en akut situation. 

Studiens resultat tydliggör att det inte enbart är patienten som drabbas i den akuta 

situationen utan att den även drabbar närstående. I bakgrunden förklaras att patienter 

och deras närstående är en utsatt grupp relaterat till de nedskärningar som skett av 

vårdpersonal inom sjukvården i Sverige. De närstående tvingas ta ett ökat ansvar kring 

patienten. Det är därför viktigt att vården kring patienten utgår från ett helhetsperspektiv 

där även närstående inkluderas. 

 

I studiens resultat visar samtliga artiklar att närstående upplever den akuta situationen 

som en chock vilket skapar ett kaos av olika känslor. Det handlar bland annat om en 

känsla av maktlöshet då de inte har någon kontroll över situationen. Patientens behov 

kommer i första hand och överskuggar den närståendes alla vardagssysslor, vilket leder 

till att närstående åsidosätter sig själva och deras vardagsliv förändras. Det bekräftar 

Urizzi och Corrêa (2007) som förklarar att den akuta situationen gör att närstående blir 

obekväma då tryggheten i livet förändras eller till och med kan försvinna. Linnarsson, 

Bubini och Perseius (2010) förklarar upplevelsen som en berg- och dalbana där den 
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inledande osäkerheten är den värsta och svåraste känslan att hantera. Den kaotiska tiden 

tillsammans med en stark osäkerhet leder till känslan av att vara otillräcklig då de inte 

kan hjälpa till.  

 

Studiens resultat visar att den närstående inte känner sig ha någon kontroll över vad som 

händer eller vad som kommer att ske i framtiden. Det handlar om en känsla av 

kontrollförlust, som Eriksson (1993) förklarar som ett lidande. Vidare förklarar 

Eriksson (1994) att lidandet kan lindras genom att sjuksköterskan inger hopp och tröst. 

Resultatet i studien indikerar att det finns olika behov hos närstående i den akuta 

situationen, såsom att vara nära, att få information och att bli uppmärksammad. När 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal kan tillgodose behoven så lindras samtidigt 

närståendes upplevelse av kaos och därmed lindras även deras lidande. Lidandet kan 

bero på en oro som lindras genom kontinuerlig information om patientens tillstånd. 

Sjuksköterskan har möjligheten att lindra närståendes lidande genom att ge dem styrka 

att våga tro på hoppet. Verhaeghe et al. (2005) påtalar att hoppet är väldigt viktigt för 

närstående vid akuta situationer.  

 

Den inledande upplevelsen av den akuta situationen handlar i stor mängd om negativa 

känslor, samtidigt upplever närstående att det är positivt i form av en lättnad när 

patienten till slut får hjälp av vårdpersonalen (Åstedt-Kurki, Lehti, Paunonen & 

Paavilainen, 1999). Studiens resultat visar att närstående upplever lidande i olika former 

då patienten befinner sig på sjukhuset vilket även Urizzi och Corrêa (2007) förtydligar i 

sin artikel. Eriksson (1994) förklarar att lidandet är en inre process med en känsla av 

kontrollförlust och att när sjuksköterskan möter en lidande människa är det viktigt att 

hon bekräftar lidandet. Sjuksköterskan kan bekräfta närståendes lidande genom att se 

den närstående och genom att ta sig tid att lyssna och prata med denne. När närstående 

får sitt lidande bekräftat så kan det vända och användas som en positiv kraft i patientens 

vård. Därmed visar studiens resultat att vården kring patienten skall bedrivas enligt en 

helhetssyn där närstående involveras och deras behov uppfattas och tillgodoses.  

 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning tydliggörs hennes ansvar gentemot närstående. 

Sjuksköterskan har en skyldighet att bemöta närstående på ett empatiskt, lyhört och 

respektfullt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Studiens resultat påvisar att det är viktigt att 

närstående vet vem som är ansvarig sjuksköterska för patienten. Det skapar en trygghet 

när de vet vem de skall kontakta och att de får ringa avdelningen och tala med ansvarig 

sjuksköterska när som helst på dygnet. Resultatet visar också att det ger närstående en 

känsla av trygghet i den akuta situationen då de blir omhändertagna och sedda. Att som 

sjuksköterska ta sig tid för den närstående är en liten del i omvårdnaden kring patienten 

för sjuksköterskan, samtidigt kan det för närstående vara en avgörande del. Genom en 

god relation mellan närstående och sjuksköterska så kan även sjuksköterskan på ett 

enklare och snabbare sätt förmedla närståendes talan om det behovet uppstår.  

 

Information är ett återkommande problem i resultatet som visar att behovet är 

gemensamt men att mängden information närstående önskar få varierar. Gemensamt för 

närstående är att alla har någon form av informationsbehov. Sjuksköterskan bör därmed 

vara medveten om det för att förstå vikten av att informera och undervisa närstående i 

en akut situation. Resultatet påvisar att närstående vill ha en ärlig, rak och tydlig 

information. Att behöva vänta på information upplevs stressande och närstående börjar 
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istället tolka monitorer och vårdpersonal. Det betyder att sjuksköterskan bör bli mer 

observant på närstående och deras önskan om att få bli mer delaktiga. Linnarsson et al. 

(2010) tydliggör att informationen som gavs i början när kaoset var som starkast gjorde 

att närstående hade svårt att förstå situationen eftersom känslorna var i vägen för att ta 

in informationen. Verhaeghe et al. (2005) påtalar att informationen är ett av de 

viktigaste behoven för närstående. De vill kunna ta kontakt med sjuksköterskan när de 

vill samtidigt som de vill få kontinuerlig information.  

 

Resultatet visar att närståendes behov måste tillgodoses. För att kunna tillgodose 

behoven och hantera det kaos som den akuta situationen innebär bör det finnas en 

avsedd person på avdelningen som tar hand om närstående. Resultatet indikerar därmed 

att behoven bör uppmärksammas och diskuteras inom vårdpersonalen. Närstående 

kommer i fokus och vårdpersonalen kan innan den akuta situationen sker planera för hur 

de bäst informerar och involverar patientens närstående i ett tidigt skede för att göra 

dem mer delaktiga.  

 

SLUTSATSER 

Närstående upplever ett kaos i den akuta situationen som kan lindras genom att 

sjuksköterskan tillgodoser deras individuella behov av att få vara nära, bli informerade, 

få uppmärksamhet och bli sedda i situationen. Sjuksköterskan bör se närstående som en 

resurs även i den akuta situationen. Det genererar i sin tur en mindre stressad närstående 

som kan fokusera på att finnas på plats som ett stöd för patienten i dennes svåra och 

utsatta situation. Närstående är en viktig del i patientens liv och genom att 

uppmärksamma dem så kan vården bli bättre. Då närstående får möjligheten att delta i 

omvårdnaden får de en känsla av att bli sedda och uppskattade. Upplevelsen av ett kaos 

ger närstående ett lidande som kan lindras genom att sjuksköterskan är uppmärksam och 

tillgodoser närståendes individuella behov.  

 

Fortsatt forskning bör ske inom området kring hur närstående beskriver sina egna 

upplevelser i den akuta situationen, det för att generera en ökad kunskap och förståelse 

hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Den ökade kunskapen kan ge 

vårdpersonalen förmågan att förebygga och förhindra onödigt lidande för både patienter 

och närstående. Forskningen bör användas för att skapa riktlinjer och rutiner för hur de 

närstående skall tas om hand när de först kommer till sjukhuset. 
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BILAGA 1 - Litteratursökning 

 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

120313 Cinahl Family (MJ) 

AND critical 

illness (MJ) 

AND 

experience* 

År 2000-2012 18 3 

120313 Cinahl Family (MJ) 

AND critical 

care (MJ) 

AND 

experience 

År 2000-2012, 

linked full text, 

abstract 

available 

16 2 

120313 PubMed Family 

critical 

illness 

experience* 

År 2000-2012 4 2 

120313 PubMed Next of kin* 

critical care 

needs 

År 2000-2012 12 1 

120313 PubMed “next of kin” 

critical care 

information 

År 2000-2012 16 1 

120313 Manuell 

sökning 

 År 2000-2012  3 
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BILAGA 2 – Litteraturöversikt 

 Etik Syfte Metod Resultat 

Titel: Being 

family: The 

family 

experience 

when an adult 

member is 

hospitalized 

with a critical 

illness 

Författare: 

Eggenberger, S. 

& Nelms, T. 

Tidskrift:  

Clinical 

Nursing 

År: 2007 

Land: USA 

Etiskt godkänd 

från 

gransknings- 

nämnden på 

universitetet och 

den kliniska 

fakulteten. 

Tillåtelse från 

sjuksköterske-

avdelningen. 

Barn mellan 13-

18 år fick 

skriftligt 

godkännande av 

sina föräldrar att 

delta i studien. 

Att förstå kärnan 

av och 

tolka/förklara 

familjers levda 

upplevelse när 

en vuxen 

familjemedlem 

vårdas för en 

kritisk sjukdom.  

Att få en 

ökad/djupare 

förståelse, att 

finna en mening 

med upplevelsen 

och att hitta 

dolda fenomen. 

 

Hermeneutisk-

fenomenologisk 

metod. 

Deltagarna var 41 

närstående, 13-79 

år, varav 18 män 

och 23 kvinnor. 

Alla talade 

engelska och hade 

en anhörig över 18 

år som vårdades på 

en intensivvårds-

avdelning.  

Datan samlades in 

under sex månader. 

Studien 

presenterades 

skriftligt för 

sjuksköterskorna 

som ombads välja 

ut potentiella 

deltagare. 

Intervjuerna 

spelades in och 

varade 30-90 

minuter.  

Fyra teman:  

- den fysiska 

platsen 

- den levda 

relationen 

- subjektiva 

kroppen 

- de 

närståendes 

egentid 

Titel: The 

experiences of 

partners of 

critically ill 

persons in an 

intensive care 

unit  

Författare:  
Engström, A. & 

Söderberg, S. 

Tidskrift:  
Intensive & 

Critical Care 

Nursing 

År: 2004 

Land: Sverige 

Cheferna för 

fyra 

intensivvårds-

avdelningar i 

norra Sverige 

gav deras 

tillstånd samt 

den etiska 

kommittén på 

universitetet 

godkände 

studien. 

Deltagarna blev 

informerade om 

att deltagandet 

var frivilligt och 

att de kunde dra 

sig ur när de 

ville. 

Att beskriva 

partners 

upplevelser när 

deras kritiskt 

sjuka makar fick 

vård på en 

intensivvårds-

avdelning 

Kvalitativa 

forsknings-

intervjuer som 

genomgick en 

tematisk 

innehållsanalys. 

Deltagarna var sju 

närstående, 22-63 

år varav sex 

kvinnor och en 

man.  

Tre teman: 

- vara 

närvarande 

- att sätta sig 

själv på andra 

plats 

- att leva i 

osäkerhet 
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 Etik Syfte Metod Resultat 

Titel: A 

Sudden, Life-

Threatening 

Medical Crisis – 

The Family´s 

Perspective 

Författare: 

Fontana, J.  

Tidskrift:  

Advances in 

Nursing Science 

År: 2006 

Land: USA 

Studien var 

godkänd av ett 

universitets 

gransknings-

nämnd. 

Skriftligt 

samtyckte 

erhölls från de 

deltagande.  

Att beskriva 

upplevelsen av 

en plötsligt 

livshotande 

medicinsk kris 

ur närståendes 

perspektiv. 

Ostrukturerade 

intervjuer 

tillsammans med 

sex närstående, 36-

67 år varav fem 

kvinnor och en 

man. Deltagarna 

valdes ut genom 

snöbollsteknik på 

ett stort sjukhus 

med en 

traumaavdelning. 

Intervjuerna blev 

inspelade 

Tio 

huvudteman: 

- Oförmåga att 

känna 

- Skräckslagen 

väntan 

- Förstå det 

outtalade 

- Kontrollerad 

informations-

sökning 

- Skydda 

andra 

- Isolerad och 

ensam 

- Att hålla sig 

sysselsatt 

- Arbeta mot 

systemet 

- Utmattning 

- Den nya 

vardagen 

Titel: Relatives 

experiences of 

critical care 

Författare: 

Hughes, F., 

Bryan. K. & 

Robbins, I. 

Tidskrift:  

Nursing in 

critical care 

År: 2005 

Land: England 

Etiskt godkänd 

från en 

forskningsetisk 

kommitté.  

Deltagarna fick 

muntlig och 

skriftlig 

information om 

syftet med 

studien samt 

möjlighet att 

avbryta om de 

önskade. Garanti 

om anonymitet. 

Närståendes 

helhets-

upplevelse i en 

akut 

sjukvårdsmiljö. 

Försök att 

identifiera om 

de närstående 

upplevde 

händelsen 

traumatisk. 

 

Att utforska hur 

personalen 

uppfattade dess 

upplevelser. 

Kvalitativ studie 

med Grounded 

theory metod. 

Intervjuer som 

spelades in.  

 

Prov A: Åtta 

närstående, 18-65 

år där patienten 

skulle ha vårdats i 

minst 48 timmar på 

en IVA-avdelning. 

De närstående 

kontaktades av 

personalen först. 

 

Prov B: Fem 

sjuksköterskor, 18-

65 år från en 

intensivvårds-

avdelning där alla 

var kvinnor. 

 

 

Tre tema: 

- närståendes 

oro 

- emotionella 

reaktioner 

- kontakt och 

information 
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 Etik Syfte Metod Resultat 

Titel: Serious 

complications in 

connection with 

cardiac surgery-

Next of kin’s 

views on 

information and 

support 

Författare: 

Ivarsson, B., 

Larsson, S., 

Lührs, C. & 

Sjöberg, T. 

Tidskrift:  

Intensive and 

critical care 

nursing 

År: 2011 

Land: Sverige 

Etiska 

kommittén på 

den medicinska 

fakulteten i 

Lund godkände 

studien. 

Beskriva 

närståendes 

upplevelse av 

den information 

och det stöd de 

fick när en 

allvarlig 

komplikation 

hade inträffat 

under de 30 

första dagarna 

efter en 

hjärtoperation. 

En kvalitativt 

beskrivande metod 

som är baserad på 

konkreta och 

faktiska 

beskrivningar av 

upplevelsen. 42 

närstående i åldern 

38-87 år, varav 34 

kvinnor och 8 män. 

De blev kontaktade 

via post och fick 

svara på tre öppna 

frågor gällande 

deras upplevelse av 

information och 

stöd. 

Tre teman: 

- förtroende 

under väntan. 

- engagemang 

under 

vårdtiden 

- känslan av 

att vara 

övergiven 

Titel: What is 

supportive when 

an adult nest-of-

kin is in critical 

care? 

Författare: 

Johansson, I. 

Fridlund, B. & 

Hildingh, C. 

Tidskrift:  

Nursing in 

Critical Care 

År: 2005 

Land: Sverige 

Etiska nämnden 

gav tillstånd till 

studien. 

Informerat 

samtycke erhölls 

även från de 

som deltagit i 

tidigare 

intervjuer från 

tidigare studier. 

Att utveckla en 

teoretisk 

förståelse av 

vad anhöriga 

upplever som 

stödjande när 

man står inför 

situationen att 

ha en vuxen 

anhörig på 

intensivvård. 

 

Grounded theory 

metod. Studien 

bygger på den 

sekundära analysen 

av två tidigare 

studier gjorda av 

samma forskare.  

Intervjuer med 29 

närstående till 

vuxna patienter på 

en intensivvårds-

avdelning i 

sydvästra Sverige. 

Deltagarna var 22-

79 år gamla varav 

19 kvinnor och 10 

män. 

Fem teman: 

- De 

närståendes 

situation 

- Den 

allmänna 

teoretiska 

förförståelsen 

av vad 

anhöriga 

anser 

stödjande 

- Att lita på 

sig själv 

- Att möta 

välgörenhet 

- Att möta 

vårdpersonal 

- Ges 

möjlighet att 

deltaga 

- Att möta 

säkerhet 
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 Etik Syfte Metod Resultat 

Titel: The 

essence of the 

family critical 

illness 

experience and 

nurse-family 

meetings 

Författare: 

Nelms, T. & 

Eggenberger, S. 

Tidskrift:  

Journal of 

Family Nursing 

År: 2010 

Land: USA 

 Att förklara 

upplevelsen för 

familjen när en 

anhörig drabbas 

av en kritisk 

sjukdom samt 

familjens vision 

om vilka behov 

och önskemål 

de hade från 

sjuksköterskan.  

 

 

 

En sekundär analys 

på en orginalstudie 

som var 

hermeneutisk-

fenomenologisk 

studie.  

Gruppintervjuer 

med 41 individer, 

20-79 år som har en 

anhörig på IVA.  

Sjuksköterska

ns omvårdnad 

av familjen är 

viktig för att 

behålla 

familjehälsan 

när en anhörig 

drabbats av en 

kritisk 

sjukdom.  

Titel: The focus 

of family 

members´ 

functioning in 

the acute phase 

of traumatic 

coma. Part One 

Författare: 

Verhaeghe, S. 

van Zuuren, F. 

Grypdonck, M. 

Duijnstee, M. & 

Defloor, T.  

Tidskrift:  

Journal of 

Clinical Nursing 

År: 2010 

Land: Belgien 

Studien 

godkändes av 

den etiska 

kommittén på 

båda sjukhusen 

samt en etisk 

kommitté på ett 

Universitetssjuk

hus.  

 

Identifiering 

och beskrivning 

av den 

grundläggande 

psykologiska 

process i 

samband med 

fokus på hur 

familje-

medlemmar 

fungerar under 

den akuta fasen 

i traumatisk 

koma. 

Kvalitativa 

djupintervjuer i 

enlighet med 

grounded theory 

metoden. 24 

djupgående 

intervjuer med 22 

familjemedlemmar 

19-71år gamla 

varav 7 män och 15 

kvinnor. 

 

Den första 

fasen handlar 

om att skydda 

patientens liv, 

att skydda de 

andra 

närstående 

och att inte 

kunna klara 

av vad de 

anser är sitt 

ansvar.  
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 Etik Syfte Metod Resultat 

Titel: Relatives´ 

experiences in 

intensive care – 

Finding a place 

in a world of 

uncertainty. 

Författare: 

Ågård, A. & 

Harder, I.  

Tidskrift:  

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

År: 2007 

Land: Danmark 

Deltagarna var 

informerade 

muntligt om att 

de är anonyma 

samt kan avbryta 

intervjun eller 

helt hoppa av 

studien när de 

vill. Personalen 

var informerad 

att deltagarna 

kunde behövde 

extra 

psykosocialt 

stöd.  

Att undersöka 

och beskriva 

övergripande 

erfarenheter, 

uttryck och 

behov hos 

närstående för 

kritiskt sjuka 

patienter på en 

intensivvårdsav

delning.  

 

 

 

Kvalitativa 

djupintervjuer 

genomfördes med 

grounded theory 

metoden. Sju 

närstående, varav 

fem kvinnor och två 

män i åldern 39-72 

år. Intervjuerna 

genomfördes när 

patienten varit där 

en vecka.  

Tre 

huvudteman: 

- Bestående 

osäkerhet 

- Sätta sig 

själv åt sidan 

- Skapa egna 

rutiner  

 


