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Sammanfattning    

 

Miljön på en intensivvårdsavdelning är utformad för att vårda kritiskt sjuka patienter 

med livshotande skador. Rummet är fyllt med högteknologisk apparatur, höga ljud, ofta 

flera patienter på samma sal och personal som ständigt närvarar i rummet. Närstående 

har en stor betydelse för patienten och de har behov av att få vara nära, få information 

och känna delaktighet när deras anhörige är svårt kritiskt sjuk.  Intensivvårdsmiljöns 

påverkan på den närståendes besök är viktigt att lyfta fram för att kunna möta 

närståendes önskan att vara nära samt skapa en vårdande miljö där både patientens och 

närståendes behov beaktas. Syftet med studien var att undersöka närståendes 

upplevelser av att besöka en anhörig i intensivvårdsmiljön. En kvalitativ metod 

tillämpades med intervjuer av sju närstående till patienter på en intensivvårdsavdelning. 

Som analysmetod användes en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade bland annat 

att närstående upplevde det var vårdpersonalens förhållningssätt som till stor del 

skapade miljön på IVA. Även den fysiska miljön påverkade upplevelsen där önskan om 

enkelrum för patienten var stark. Miljön på flerbäddsrum uppfattades i regel som 

stökigare, högre ljudvolym orsakat av mer människor på salen och fler larm. Närstående 

har ett stort behov av att vara nära sin anhörige då denne är svårt sjuk. De närstående 

hänvisas antingen till väntrum, speciella anhörigrum eller till att sitta bredvid patienten 

på rummet när de kommer till IVA. Utformningen av dessa utrymmen skulle kunna 

utvecklas för att på ett bättre sätt möta de närståendes behov och underlätta deras besök 

i intensivvårdsmiljön.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Besök, intensivvårdsavdelning, intensivvårdsmiljö, närstående, anhöriga, 

erfarenheter, intensivvård  

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 2 

Miljön – en del av livsvärlden ________________________________________________ 2 

En vårdande miljö _________________________________________________________ 2 

Intensivvårdsmiljön ________________________________________________________ 3 

Medicinskteknisk utrustning ________________________________________________ 3 

Närståendes behov _________________________________________________________ 3 
Vara nära ______________________________________________________________________ 4 
Delaktighet _____________________________________________________________________ 4 
Kommunikation _________________________________________________________________ 5 

Besökets betydelse för patienten ______________________________________________ 5 

Tidigare forskning kring närståendes upplevelse av besök i intensivvårdsmiljön. _____ 6 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 7 

SYFTE ______________________________________________________________ 7 

METOD _____________________________________________________________ 7 

Ansats ___________________________________________________________________ 7 

Urval ____________________________________________________________________ 8 

Datainsamling _____________________________________________________________ 8 

Förförståelse ______________________________________________________________ 8 

Dataanalys _______________________________________________________________ 9 

Forskningsetiska överväganden ______________________________________________ 9 

RESULTAT _________________________________________________________ 10 

Att möta trygghet och kompetens ___________________________________________ 10 

Att vara nära ____________________________________________________________ 13 

Personalens förhållningssätt skapar miljön ___________________________________ 16 

Den fysiska miljöns betydelse _______________________________________________ 17 

DISKUSSION _______________________________________________________ 19 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 19 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 21 
Närståendes behov i intensivvårdsmiljön _____________________________________________ 22 
Personalens förhållningssätt skapar miljön ___________________________________________ 24 
Den fysiska miljöns betydelse _____________________________________________________ 25 

Vidare forskning _________________________________________________________ 27 

Kliniska implikationer _____________________________________________________ 27 

Slutsatser________________________________________________________________ 28 

REFERENSER: _____________________________________________________ 29 



Bilaga 1 _________________________________________________________________ 33 

Bilaga 2 _________________________________________________________________ 35 

Bilaga 3 _________________________________________________________________ 37 



 1 

INLEDNING 

Närstående är de personer som står patienten allra närmast och vid en svår traumatisk 

eller livshotande sjukdom betyder de mycket för patienten. Närståendes upplevelser är 

viktigt att belysa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. De hjälper till att ge trygghet och 

stabilitet hos patienten samt utgör en viktig faktor för patienten i att återvinna hälsa och 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010). 

 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) framhålls att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att reflektera över, motivera och medverka till att 

utveckla en god vårdmiljö. Miljön på en intensivvårdsavdelning (IVA) är speciell och 

skiljer sig från många andra avdelningar då de är utformade till att ta emot kritiskt sjuka 

patienter med livshotande tillstånd. Utrymmet kring sängen är fylld av högteknologisk 

apparatur, vårdpersonal som är närvarande på rummet samt ofta flera patienter på 

samma sal. Avdelningen präglas av en hög intensitet där människor ständigt är i rörelse. 

Telefoner, ljud och larm från övervakningsutrustningar stör ofta.  

Människan påverkas av den omgivande miljön och dessa reaktioner påverkar hennes 

sinnesstämning (Ylikangas 2012). När närstående kommer på besök till IVA påverkas 

de inte bara av sorgen och den eventuella chock det innebär att ha en nära anhörig 

skadad eller svårt sjuk, utan även av den omgivande intensivvårdsmiljön. Utrymmet för 

närstående är begränsat då det ofta är ont om plats runt patienten och möjlighet till 

avskildhet saknas. Många patienter på IVA är respiratorbehandlade och sederade vilket 

kan innebära en stor svårighet för de närstående i att få kontakt och kommunikation med 

sin anhörige. Undersökningar och omvårdnadsåtgärder kan ytterligare försvåra för 

närstående att vara närvarande hos sin anhörige.  

Vi har från tidigare forskning (Alvarez & Kirby 2006; Blom, Gustavsson & Sundler 

2013; Eggenberger & Nelms 2007) fått kunskap om närståendes behov och besökets 

betydelse (Eriksson 2012) när en nära anhörig vårdas på IVA. Men hur och om miljön 

på intensivvårdsavdelningen påverkar besöket är mindre belyst. Genom att identifiera 

närståendes upplevelser av besöket i intensivvårdsmiljö kan det hjälpa 

intensivvårdssjuksköterskor bli medvetna och kunna utveckla en vårdmiljö som främjar 

närståendes närvaro på en intensivvårdsavdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

BAKGRUND 

Miljön – en del av livsvärlden  

I Wiklund Gustin och Bergbom (red.) (2012) beskriver Bergbom begreppet miljö som 

både den fysiska miljön och till hur omgivningen i vårdandet är. Miljön är delar av ett 

sammanhang och kan aldrig undgå att påverka människan då hon inte kan isolera sig 

från den värld hon lever i. Miljön är en del av vår livsvärld och kan alltså skapa en 

känsla av både trygghet eller otrygghet beroende på olika förhållanden omkring oss 

(Bergbom 2012 & Ylikangas 2012).  

 

Ylikangas (2012) delar in vårdmiljön i olika dimensioner som visar att miljön är allt det 

runt omkring oss; omgivning, omvärld, atmosfär och förhållande. Omgivningen är det 

som finns nära, runt om människan. Omvärlden är den verklighet som finns omkring 

människan och hennes omgivning. Atmosfären beskrivs som en stämning och en anda i 

omgivningen, som påverkar om en människa trivs och hur förhållandena utvecklas. 

Förhållandet innebär en relation som uppträder, en situation där beröring som närhet 

och hänsyn formar människan och i medelpunkten, i miljöns centrum, står människan 

som påverkas av dessa olika dimensioner i miljön. 

 

Asp och Fagerberg (2012) beskriver vår livsvärld som både världen inom oss men 

samtidigt också allt det runt omkring oss och det vi upplever i världen benämns 

fenomen. Kunskap om innebörden i dessa fenomen får vi genom att människor berättar 

om deras upplevelser av ett fenomen, ex. hälsa, lidande eller välbefinnande (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008).  

 

En vårdande miljö  

I miljön på en intensivvårdsavdelning finns medpatienter, vårdare, närstående och 

teknik runt omkring patienten, där alla dessa faktorer påverkar atmosfären och är 

avgörande om det blir en vårdande eller icke vårdande miljö (Eriksson, Lindahl & 

Bergbom 2010; Ylikangas 2012). Människan upplever miljön olika och både påverkar 

och påverkas av den. Ylikangas (2012) menar att när en person kommer in i en ny 

obekant miljö reagerar människan främst med sina sinnen som syn, lukt, hörsel och 

känsel. Men även våra känslor påverkas genom atmosfären och stämningen i rummet. 

Hur miljön upplevs påverkas bland annat av hur vi upplever relationer, kommunikation, 

tillgång till information, attityder, möjlighet att vara tillsammans och till ett privatliv. 

 

För att skapa en god och vårdande miljö krävs att kunna se helheten och förstå vår roll i 

den. Målet är att skapa en miljö som patienter och närstående upplever vårdande. Då de 

närstående känner sig trygga, lugna och delaktiga skapas en positiv atmosfär i rummet 

och skapar välbefinnande hos patient och de nära och kära (Ylikangas 2012). Rätt miljö 

kan sen skapa förutsättningar för tillfrisknande, återhämtning och hälsa (Fridh, Forsberg 

& Bergbom 2009; Ylikangas 2012). Ylikangas (2012) menar vidare att det är 

människorna som är de mest meningsfulla och viktiga komponenterna i miljön. 

Medpatienter, vårdare och de närstående påverkar genom sin närvaro atmosfären och 

stämningen i rummet hos patienten. Avgörande för att skapa en vårdande miljö är enligt 
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Ylikangas (2012) förhållandet mellan patient, vårdpersonal, de närstående och teknik, 

tillsammans med atmosfären, omgivning och omvärlden runt patienten.  

 

Intensivvårdsmiljön 

En intensivvårdsavdelning tar emot, vårdar och behandlar patienter med akuta 

livshotande tillstånd. Många intensivvårdsavdelningar är utformade för att vara så 

lättarbetade för personalen som möjligt med steril och kal miljö för att förhindra 

smittspridning. Patienterna ligger ofta på salar med flera sängplatser vilka är avskilda åt 

med draperi eller liknande och där det alltid är rörelse i rummet (Eriksson, Lindahl & 

Bergbom 2010; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Olausson, Ekebergh & Lindahl 

2012). Kring patienten finns det medicinteknisk utrustning som är placerad i nära 

anslutning till patienten för att kontinuerligt kunna övervaka dennes tillstånd. 

Respirator, infusionspumpar, dialysmaskiner och monitorer m.m. gör att utrymmet 

kring patienten ofta upplevs som trång och kan försvåra för närstående att komma nära 

patienten (Engström, Uusitalo och Engström 2011; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; 

Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko 2010). Olausson, Ekebergh och Lindahl (2012) 

beskriver patientrummet som en kombination av arbetsrum, sjuksal och besöksrum där 

närstående ofta önskar mer avskildhet än den som kan ges.  

 

Intensivvårdsmiljön är även fylld med många olika ljud och larm från de olika 

medicintekniska apparaterna samt ljud från personal och övriga patienterna på salen. 

Detta kan generera en stress för både patienter, närstående och vårdpersonal. Att 

dessutom inte veta anledningen till larmen och om det innebär en fara för sin anhörige 

kan öka stressen och oron (Christensen 2007; Johansson, Bergbom, Persson Waye, 

Ryherd & Lindahl 2012; Olausson, Ekebergh & Lindahl 2012).  

 

Medicinskteknisk utrustning  

Den tekniska utrustningen är något som dominerar i IVA-miljön och kan skapa en 

känsla av obehag och stress hos patienter och dess närstående. För vissa innebär det en 

trygghet när personal ständigt finns där och läser av monitorerna och ett tydligt tecken 

på att vårdpersonalen gör allt de kan för att hjälpa patienten (Eriksson, Bergbom & 

Lindahl 2011; Ylikangas 2012). Den medicintekniska apparaturen är av stor betydelse 

på IVA där den ger möjlighet att övervaka patientens värden kontinuerligt, gör 

behandlingen säkrare och styr den medicinska behandlingen. Brist på plats i rummet 

och oönskade ljud och larm kan däremot påverka atmosfären i salen (Ylikangas 2012). 

Vissa närstående tycker att teknologin på IVA är riktigt spännande och intressant medan 

andra inte förstår eller alls vill veta vad den används till (Eggenberger & Nelms 2007; 

Fridh, Forsberg & Bergbom 2009).  

 

Närståendes behov 

Närstående är de som står patienten närmast, de är ofta familjemedlemmar men de kan 

även vara vänner, grannar eller andra människor med en nära relation (Dahlberg & 

Segesten 2010). I det akuta skedet när en patient läggs in på en intensivvårdsavdelning 

präglas de närståendes upplevelse av mycket väntan, ovisshet, rädsla och förtvivlan. 

Närstående kan lida oerhört mycket när de ser sina anhöriga uppkopplade till 
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medicinska apparater, oförmögna att kommunicera och glida in och ur medvetande 

(Alvarez & Kirby 2006). Tidigare forskning visar att närstående har ett stort behov av 

att få vara nära, få känna sig delaktiga och få mycket information (Alvarez & Kirby 

2006; Blom, Gustavsson & Sundler 2013; Eggenberger & Nelms 2007). Att orka hålla 

ihop för att vara ett stöd för sin svårt sjuke anhörig, ofta trötta efter många timmars 

väntan, restid till och från sjukhus och samtidigt försöka sköta vardagsuppgifter hemma 

leder snabbt till en psykisk utmattning för de närstående. Flera studier visar att det inte 

är ovanligt att närstående till patienter på IVA når kriterier för posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) upp till flera månader efter vårdtiden (Eggenberger & Nelms 

2007; McAdam & Puntillo 2009; Hickman & Douglas 2010). 

 

Att kunna se och ta tillvara på de närståendes behov och önskemål men också kunna se 

och värdesätta det vårdandet som den närstående kan bidra med är ett av målen med 

omvårdnad (Eriksson 2012). Det är känt att närstående till kritiskt sjuka patienter gärna 

ser och försöker uppfylla den sjukes behov, men rankar sina egna behov lågt. Ofta kan 

de se sina egna behov först efteråt, när faran för dess anhöriga minskar (Burr 2001). När 

vårdpersonal har möjlighet att identifiera och möta närståendes behov kan de närstående 

få hjälp att hantera sin oro och vara ett bättre stöd åt patienten (Ågård & Harder 2007). 

Tidigare forskning visar att när familjerna spenderade mer tid på IVA kändes 

intensivvårdsmiljön mindre skrämmande. De vågade ställa fler frågor, kunde slappna av 

och kände en större samhörighet med vårdpersonalen (Alvarez & Kirby 2006). Buckley 

och Andrews (2011) visar i sin studie att majoriteten av sjuksköterskorna var väl 

medvetna om de anhörigas behov. Däremot var det inte självklart att den kunskapen 

omsattes i praktiken.  

 

Vara nära 

När någon som står oss nära blir svårt sjuk finns ett grundläggande behov i oss att vilja 

vara nära (Engström 2008; Fridh 2012). Genom sin närvaro kan familjen känna en 

delaktighet och visa sin omsorg om patienten (Dahle Olsen, Dysvik & Saetre Hansen 

2009). Många närstående kan då arbeta sig igenom sin egen kris som det innebär att ha 

en svårt sjuk familjemedlem på IVA (Vandall-Walker & Clark 2011). Att vilja vaka och 

vilja vara nära menar Fridh (2012) är en kärlekshandling som visar en oro över sin 

anhöriga och en vilja att skydda patienten från faror.  

 

Whitton och Pittiglio (2011) visar i sin sammanställning att närstående har ett starkt 

önskemål om fria besökstider. Att kunna besöka vilken tid som helst gynnar både de 

närstående och patienten, men där sjuksköterskor har upplevt kan vara svårt att tillämpa 

då många faktorer kan påverka familjens möjlighet för besök (Ågård & Terkildsen 

Maindal 2009). Anledningen till restriktiva besökstider kan bland annat bero på att 

besöken sammanfaller med patientens behov av omvårdnad, infektionsrisker, kultur, 

psykisk och emotionell stress för patienten (Alvarez & Kirby 2006; Whitton & Pittiglio 

2011). 

 

Delaktighet 

För de närståendes välbefinnande menar Blom, Gustavsson och Sundler (2013) att det 

är viktigt det skapas en delaktighet i vården av deras anhöriga. Delaktighet kan innebära 
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att ta en aktiv roll och delta i små omvårdnadsåtgärder som att smörja patientens fötter. 

Delaktighet behöver inte nödvändigtvis innebära att de närstående aktivt vill delta i 

omvårdnaden utan kan istället innebära att få fortlöpande information och att bara vara 

nära patienten. Detta kräver att vårdpersonalen är lyhörd för och kan möta den 

närståendes behov (Blom, Gustavsson & Sundler, 2013; Engström, Uusitalo & 

Engström 2011; Eriksson, Bergbom & Lindahl 2011; Ågård & Harder 2007). Miljön 

och bristen på tid är enligt Engström, Uusitalo och Engström (2011) bidragande orsaker 

till varför det är svårt för vårdpersonalen att involvera de närstående mer i 

omvårdnaden. 

 

Kommunikation 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att möta närstående i den oro och stress de känner, 

samtidigt som de har ett medicinskt ansvar för patienten som kräver mycket 

uppmärksamhet (Alvarez & Kirby 2006; Burr 2001; Eggenberger & Nelms 2006). 

Alvarez och Kirby (2006) menar att information är ett av de viktigaste behoven hos 

närstående. Nära och kära använder ofta information som ett sätt att hantera sin stress 

och när informationen är otillräcklig ökar oron. De menar att det inte räcker med att 

bara kommunicera, sjuksköterskan måste försäkra sig om att de närstående förstår vad 

som händer med deras anhörig. Siddiquo, Sheikh och Kamal (2011) visade i sin studie 

att 94 % av de närstående förstod informationen som gavs av sjuksköterskan. 89 % av 

de närstående upplevde att sjuksköterskan uppdaterade dem med information 

regelbundet, 9 % tyckte det inte och 2 % upplevde det varierade. När vårdpersonal 

lyckas kommunicera på ett sätt som blir meningsfullt för den närstående så hjälper det 

dem att hantera sin stress och oro och genererar också en känsla av trygghet och tillit till 

vården (Alvarez & Kirby 2006; Blom, Gustavsson & Johansson Sundler 2013; Siddiqui, 

Sheikh & Kamal 2011). 

 

Besökets betydelse för patienten  

Studier visar att närståendes närvaro och stöd är oerhört betydelsefullt för patienten och 

minskar känslor av ensamhet, rädsla och osäkerhet (Alpers, Helseth & Bergbom 2012; 

Eggenberger & Nelms 2006; Eriksson, Lindahl & Bergbom 2010, 2011). Alpers, 

Helseth och Bergbom (2012) har undersökt hur patienter upplevde närvaron av de 

närstående som enormt viktig. De närstående ger dem tröst, uppmuntran och inger mod 

att fortsätta kämpa för att bli frisk. Besök av närstående som familj, syskon och andra 

släktingar, där relationen kännetecknades av förtroende och en ömsesidighet upplevs 

mycket positivt vilket främjar en inre styrka och vilja att kämpa. Men vissa besök, som 

ex. av mindre barn eller vänner och arbetskamrater kunde i vissa fall uppfattas som 

tröttande (Alpers, Helseth, & Bergbom 2012: Engström & Söderberg 2007; Eriksson & 

Bergbom 2007; Ringdal, Plos & Bergbom 2008).  

 

Ringdal, Plos och Bergbom (2008) undersökte patienters minnen från IVA och deras 

väg efter svår skada där familjen betydde oerhört mycket och hjälpte dem känna en 

tacksamhet över livet trots ovissheten om hur skadan skulle påverka dem i framtiden.  

Efter en vistelse på IVA har patienter ofta korta eller längre minnesluckor från den 

tiden. Dahle Olsen, Dysvik och Saetre Hansen (2009) beskrev hur familjen blev till stor 

hjälp att fylla ut de minnesluckor och även under vårdvistelsen reorientera patienten om 
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vad som hänt. De anhöriga var ett stor stöd i att hjälpa patienten acceptera det som hänt 

och kunde stötta dem när de kommit hem och börjat återgå till livet där hemma 

(Eriksson, Bergbom & Lindahl 2011; Ringdal, Plos & Bergbom 2008). 

 

Tidigare forskning kring närståendes upplevelse av besök i 

intensivvårdsmiljön.  

Det är beskrivet hur närstående känner en rädsla och osäkerhet när de kommer in på 

IVA och hur de upplever denna, för många, okänd miljö. Vissa närstående stirrar mer på 

skärmarna än tittar på deras anhörige och håller också en distans från sängen (Engström, 

Uusitalo & Engström 2011; Eriksson, Bergbom & Lindahl 2011; Olausson, Ekebergh & 

Lindahl 2012). Eriksson, Lindahl och Bergbom (2010) har i sin observationsstudie sett 

hur rummet blir till ett hinder i samspelet mellan de närstående och patienten, då 

rummet ofta är litet och de medicintekniska apparaterna är i vägen då de försökte ta sig 

fram till sängen. Olausson, Ekebergh och Lindahl (2012) visar hur patientrummets 

utformning och platsen närstående ges påverkar de närståendes upplevelse och 

välbefinnande i rummet, och är avgörande för vilket stöd de kan ge till deras sjuka 

anhöriga. Forskning om barn som närstående visar hur vårdnadshavare upplevt barnen 

bli både glada och lugna efter besökt anhöriga i intensivvårdsmiljön. Genom att få se 

och ställa frågor ökade barnets förståelse för situationen och besöket upplevdes positivt 

från vårdnadshavarna (Knutsson & Bergbom 2007). Mycket av den närståendes tid då 

de inte är inne hos patienten spenderas i väntrum eller särskilda anhörigrum. Studier 

visar hur de närstående har ett behov att kunna dra sig tillbaka för att hämta ny kraft, 

men hur många rum är små och saknar vissa bekvämligheter (Alvarez & Kirby 2006; 

Eriksson, Bergbom & Lindahl 2011; Fridh 2009).  

 

Kommunikation med den anhörige försvåras ofta av att han/hon är sederad och 

behandlas med respirator. Sedering påverkar medvetandet i olika grad och vanligt är att 

patienten kan uppfatta lite av vad som sker på rummet utan att vara helt vaken. 

Respiratorbehandling medför att patienten inte kan förmedla sig genom talet. Att som 

närstående möta sin anhörige utan möjlighet till kommunikation eller stora svårigheter 

till detta får ofta de närstående att känna en hjälplöshet och förtvivlan när de inte förstår 

vad patienten vill säga (Dahlberg & Segesten 2010; Eriksson, Bergbom & Lindahl 

2011; Karlsson, Forsberg & Bergbom 2010). Vårdpersonalens förmåga att hitta 

strategier för att underlätta samspelet mellan patient och närstående är viktig för att 

kunna knyta an, då kommunikationen inte alltid består av ord utan exempelvis av 

beröring (Eriksson, Lindahl & Bergbom 2010). Eriksson (2012) beskriver i sin 

avhandling hur det vårdande i besöket är när de närstående kommer och ser patienten 

med egna ögon och bevarar en gemenskap och samhörighet med patienten. Alpers, 

Helseth och Bergbom (2012) menar att närstående också kan bli en hjälp för patienten i 

deras försök att kommunicera med vårdpersonal samt en hjälp för personalen då den 

närstående kan ha lättare att tolka vad patienten försöker förmedla då de känner 

patienten väl. 
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PROBLEMFORMULERING 

När en människa råkar ut för ett trauma eller en svår kritisk sjukdom drabbas inte bara 

patienten utan även dennes närstående i stor grad. Tiden när den närståendes anhöriga 

vårdas på IVA präglas ofta av stress, rädsla och oro över hur den anhöriga mår och 

dennes tillfrisknande. Närstående har i dessa situationer ett stort behov av att få vara 

nära sin anhöriga, aktivt hålla sig uppdaterade på förändringar i patientens tillstånd samt 

vara en resurs och ett stöd (Blom, Gustavsson & Sundler, 2013; Eggenberger & Nelms, 

2007). Samtidigt är intensivvårdsavdelningens miljö utformad för att på bästa sätt möta 

intensivvårdspatientens medicinska behov, präglad av högteknologiska apparater och 

medicinska hjälpmedel som ofta känns främmande för de närstående. 

Intensivvårdsmiljön kan bli ett hinder för de närstående att komma nära sin anhörig och 

den kan skapa en barriär av slangar och apparater där de närstående har svårt att finna 

sin plats (Engström, Uusitalo & Engström 2011; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; 

Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko 2010; Olausson, Ekebergh & Lindahl 2012). 

 

Hur och om miljön på en intensivvårdsavdelning påverkar besöket finns inte mycket 

forskning om. Ökad kunskap om upplevelsen i besöket i intensivvårdsmiljön är viktig 

för att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna skapa en vårdande miljö där både 

patientens och de närståendes behov beaktas samt främjar närståendes närvaro på en 

intensivvårdsavdelning. Det är därför angeläget att undersöka hur närstående upplever 

att besöka en anhörig i denna miljö. 

 

SYFTE 

Att belysa närståendes upplevelse av att besöka en anhörig som vårdas i 

intensivvårdsmiljön.  

 

METOD 

Ansats  

Då studiens syfte är att belysa närståendes erfarenheter av fenomenet att besöka en 

anhörig i intensivvårdsmiljön valdes en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Med en 

kvalitativ metod finns en unik möjlighet att försöka förstå en persons livsvärld och 

utforska hans/hennes upplevelser, tankar och erfarenheter av ett fenomen (Kvale & 

Brinkmann 2009). Som analysmetod valdes en induktiv innehållsanalys där målet är att 

beskriva variationer i texten. I en kvalitativ innehållsanalys sker en så förutsättningslös 

analys som möjligt, med utgångspunkt i intervjumaterialet (Lundman & Hällgren 

Granheim 2012). Som datainsamlingsmetod valdes en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju, där utgångspunkten ligger i informantens berättelser av ett fenomen 

och dess innebörd analyseras. En halvstrukurerad intervju utförs enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) från en intervjuguide som fokuserar på vissa temaområden. Under 

varje tema kan det innehålla förslag på frågor. I den kvalitativa ansatsen pendlar 

forskaren mellan att hålla en närhet och distans under intervjun, för att kunna lyfta fram 

den intervjuades specifika upplevelser av fenomenet. På det sättet blir forskaren i större 

grad också medskapare i forskningsprocessen genom att både låta den intervjuade tala 
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fritt men samtidigt stimulera till fortsatt berättande utifrån syftet (Lundman & Hällgren 

Granheim 2009). 

 

Urval  

Tillstånd för genomförandet av intervjuer om närståendes upplevelse av att besöka IVA 

söktes hos verksamhetschefen på en intensivvårdsavdelning i Västragötalandsregionen 

(Bilaga 1). Inkluderingskriterier var vuxna närstående till en patient som vårdats minst 4 

dygn på IVA där planering för utskrivning från IVA var påbörjad.   

Exkluderingskriterium var patienter som flyttas till annan avdelning i palliativt syfte 

samt där författaren vårdat den närståendes anhörig och träffat den närstående. 

Rekrytering av informanter skedde med hjälp av intensivvårdssjuksköterskor som kom i 

kontakt med de närstående som besökte en anhörig på IVA. Informanten gavs en 

muntlig och skriftlig information av sjuksköterskorna om den planerade studien (Bilaga 

2). Innan intervjun startades försäkrades att den närstående hade förstått informationen 

och hade möjlighet att ställa frågor. Samtliga informanter skrev ett skriftligt samtycke 

att delta i studien.  

 

Datainsamling  

Sammanlagt tillfrågades åtta närstående att delta i studien där en närstående tackade nej. 

Sju intervjuer genomfördes i ett enskilt rum i anslutning till IVA. Två av de sju 

intervjuerna var pilotintervjuer, där frågeställningen sedan ändrades för att få mer 

beskrivande svar. Informanterna var mellan 19 och 72 år, två män och sju kvinnor, 

varav två make/maka, en pojkvän, tre barn till olika patienter och en förälder till en 

patient. Tre informanter uppgav att de hade erfarenhet av sjukvården i sin 

yrkesverksamhet varav en fortfarande var aktiv. Övriga deltagare hade ingen erfarenhet 

av sjukvården alls. Intervjun började med att en öppen inledande fråga ställdes: Hur 

upplevde du dina besök på IVA? Under intervjun användes en intervjuguide för att 

säkerställa att alla områden blev berörda som önskades undersökas (Bilaga 3). För en 

fördjupad förståelse och ett bättre samspel förekom vissa följdfrågor som hur, varför, 

berätta mer (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuerna tog i genomsnitt ca 30 minuter. 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant, inklusive pauser, suckar, 

uttryck som ehm, ah och även skratt för att återge texten så bra som möjligt (Polit & 

Beck 2012). 

 

Förförståelse  

Det är viktigt att identifiera vilken utgångspunkt forskaren har, alltså forskarens 

förförståelse av fenomenet som ska undersökas (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008) 

För att medvetandegöra och minimera förförståelsen påverkan skrevs den ned innan och 

lästes flera gånger under studiens gång. Det framkom då att författarens förförståelse 

antogs visa en svårighet för de närstående att komma nära sin anhörige och viss 

obehagskänslor relaterat till teknik och omgivande ljud. Att lyfta upp och 

medvetandegöra förförståelsen är viktigt och hjälper författaren att både minimera 

risken för påverkan på datainsamling under intervjun samt ha så öppet förhållningssätt 

som möjligt under analysen (Lundman & Hällgren Granheim 2012). 
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Dataanalys  

Analysprocessen började genom att hela texten lästes igenom upprepade gånger. Detta 

för att skapa en helhetsbild samt få en öppen inställning till texten för att inte låta någon 

förförståelse påverka analysen. Ju mer bekant texten blir, desto mindre viktig blir 

förförståelsen (Polit & Beck 2012). Texten analyserades utifrån vad Lundman och 

Hällgren Granheim (2012) skriver om kvalitativ innehållsanalys. Efter att texten lästs 

som helhet identifierades olika meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades, 

vilket innebar att texten kortades ner till det centrala innehållet. Därefter abstraherades 

den kondenserade texten, där innehållet lyftes till en högre logisk nivå och ur detta 

skapades olika koder. Koderna beskrev sammanhanget av texten, som en etikett. Av 

grupper med koder bildades sedan olika underkategorier med liknande betydelse. Från 

de olika underkategoriernas innehåll skapades därefter kategorier. Dessa 

sammanställdes och granskades utifrån likheter och skillnader. Exempel från 

analysprocessen visas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Analysprocessen 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

… skönt å komma 

hit å se hur läget 

är liksom… så man 

sover bättre å inte 

bara ligger hemma 

å funderar…  

Det är skönt att 

komma hit o se 

utvecklingen själv 

Se utvecklingen 

själv 

Att se med egna ögon Att vara nära 

Det är klart där inne 

när det låg ibland 2 

personer till då var 

de ju… skärmar o så, 

o stökigt… det var ju 

mycket lugnare sen…  

När det låg fler 

patienter på rummet 

var det stökigare 

Stökigare med 

fler patienter på 

rummet 

Enkelrummets 

betydelse 

Den fysiska miljöns 

påverkan 

 

Forskningsetiska överväganden  

Ett viktigt etiskt övervägande är att all forskning ska syfta till att förbättra vården 

(Helsingforsdeklarationen 2000). 

 

Tillstånd begärdes skriftligt från verksamhetschefen på avdelningen (Bilaga 1). Alla 

informanter fick information om studiens syfte, metod och tillvägagångssätt inför 

intervjun och lämnat ett skriftligt samtycke (Bilaga 2). Innan intervjun startades 

försäkrades det att informanten förstått informationen. De fick möjlighet att ställa frågor 

och hade möjlighet att när som helst avbryta deltagandet i studien utan vidare 

förklaring, i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 

2002). Materialet har endast använts till studiens syfte och har inte lämnas vidare för 

användning i andra studier, enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Under 

transkriberingen uteslöts namn på informanter och dess familjemedlemmar, namn på 

personal samt sjukhus, för att personer och sjukhus inte ska kunna identifieras 

(Helsingforsdeklarationen 2000). Allt material har behandlats konfidentiellt och lagrats 



 10 

på ett säkert sätt utan tillgång för obehöriga, enligt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

RESULTAT 

Sju intervjuer gjordes där fem av informanterna hade hälsat på sin anhöriga minst en 

gång varje dag. De övriga två uppskattade besöken till 2-3 gånger i veckan. Besöken 

varierade i längd där vanligast var 1-2 timmar men där tre av informanterna var 

närvarande större delen av dagen och två av dem hade andra närstående som bytte av 

varandra för att sitta hos patienten då de inte var där.  

 

Resultatet beskriver närståendes upplevelse av besöket i intensivvårdsmiljön och 

presenteras utifrån 4 kategorier och 17 underkategorier enligt tabellen nedan. 

 

Tabell 2 Underkategorier och kategorier 

 
Underkategori Kategorier 

Att bli omhändertagen och välkomnad 

Att möta kompetent och professionell personal 

Att få information  

 

Att möta trygghet och kompetens 

Att känna behovet av att fysiskt närvara 

Att sätta sig själv i andra hand 

Att ta vara på det friska 

Att se med egna ögon 

Att känna maktlöshet och oro  

Att vänta eller behöva lämna 

 

 

Att vara nära 

Personalen skapar atmosfären 

Personalen avgör tillträde till patienten 

Att visa respekt i ett utsatt läge 

Att märka när sekretessen brister 

 

Personalens förhållningssätt skapar miljön 

Önskan om enkelrum 

Behov av distraktion 

En överväldigande känsla av den fysiska miljön 

Larm och ljud skapar oro  

 

 

Den fysiska miljöns betydelse 

 

Att möta trygghet och kompetens 

När den närstående möttes av trygghet och kompetens i sitt besök i intensivvårdsmiljön 

var det mycket betydelsefullt. Att bli omhändertagen och känna sig välkommen var 

bland det första de intervjuade refererade till på frågan hur de upplevt sina besök på 

IVA och därmed också viktig. Trygghet, förtroende och att få information från 

vårdpersonalen är viktiga delar i hur närstående upplever sitt besök och vad som 

påverkar upplevelsen. 

 

Att bli omhändertagen och välkomnad när den närstående kom på besök i den 

speciella miljö intensivvården erbjuder var oerhört betydelsefullt. Besöken är för många 

ofta känslomässigt tunga då deras anhöriga är svårt sjuka. Flera beskrev hur de 

uppskattade att någon fanns där för dem, brydde sig om och hade tid för dem även 

under de mest kritiska perioderna hos deras svårt sjuka anhörige.  
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Svåra besked lämnades på avdelningen som innebar mycket oro och ovisshet för den 

närstående. En närstående berättade om när hon åkt hem efter läkaren informerat om 

osäkerhet kring om hennes anhörige skulle överleva. En av sjuksköterskorna hade ringt 

upp henne i hemmet och frågat hur hon mådde någon timme efter besöket. Detta var 

något som imponerade på henne och var oerhört betydelsefullt. 

 

Genom att bli sedd och bekräftad i det svåra kände sig många närstående väl 

omhändertagna. Små konkreta handlingar som att de hämtade något den närstående 

behövde, blev bjuden på kaffe och pratade med dem kunde hjälpa närstående känna en 

omsorg. Att som vårdpersonal kunna se och göra det där lilla extra för de närstående var 

mycket betydelsefullt, men som en informant beskrev att graden av omsorgstagandet 

kunde variera beroende på vilken vårdpersonal som arbetade.  

 

”… alltså, dom arbetar på väldigt olika sätt… det är väldigt olika från 

person till person så… En del är ju mycket mer omhändertagande än 

andra…”  

 

Känna sig välkommen och väl bemött hade samtliga informanter upplevt. De hade 

möjlighet att ringa när som helst, personalen hade hälsat på dem när de kom, varit 

trevliga och visat vänlighet. Att ha fått en stol framställd när den närstående kom på 

besök stärkte känslan av välkomnande och att de inte var i vägen eller att de störde. Det 

hände att den närstående fick flytta på sig om sjuksköterskan behövde komma intill för 

att ge någon medicin. Trots detta upplevde inte de närstående att sjuksköterskorna 

tyckte det var besvärligt och de fick upprepade gånger höra att de inte var i vägen. 

 

Att möta kompetent och professionell personal var viktigt och ingav förtroende och 

en trygghet. Två närstående beskrev känslan att lämna över ansvaret för den anhörige 

till vårdpersonalen och hur de kunde slappna av när de för första gången kom till IVA. 

De beskrev både ett lugn och en lättnad i att deras anhörige befann sig på 

intensivvårdsavdelningen och ett förtroende för den vård deras anhöriga fick.  

 

jag kände mig väldigt lugn när jag kom hit… då kunde jag ju lämna över… 

jag tänkte att nu… tar dom hand om de här…  

 

De närstående kände trygghet att vårdpersonal ringde upp dem vid en akut försämring 

vilket hjälpte dem slappna av även hemma. Personalens kompetens och professionalitet 

nämndes i flera sammanhang från de närstående. De hyste stor trygghet i att det ständigt 

fanns vårdpersonal närvarande och övervakade i rummet. En närstående påtalade hur 

oerhört tacksam hon var för att ha möjligheten till den goda vården i Sverige. En annan 

närstående berättade att hon blivit uppringd på natten då hennes anhörige var försämrad. 

Hon hade frågat vårdpersonalen om råd när de tyckte hon borde åka in, vilket de rådde 

henne till innan hennes anhöriga sövdes ned och blev intuberad. Personalens bedömning 

att ringa in henne i det läget var hon oerhört tacksam över. 

 

Att få information var något alla intervjupersoner värdesatte och poängterade vikten 

av. Information innebar att få svar på de frågor man hade, bli uppdaterad, få tydliga, 

raka besked och läkarkontakter. Däremot framkom svårigheterna att ta in information i 
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början av patientens intensivvårdsvistelse och ibland svårigheter att förstå den 

medicinska informationen hos några informanter. 

 

Att bli förberedd på vad som väntade innan den närstående gick in i rummet var viktigt. 

Många av de närstående beskrev första besöket som rätt chockartat och en jobbig 

upplevelse att se den anhörige så svårt sjuk. Att bli förberedd på hur det skulle se ut och 

få besked om hur patienten mådde, vilka åtgärder som var genomförda och vad som var 

planerat värdesattes av den närstående innan de gick in i rummet. 

 

”… att dom förklarar allting att de kommer se ut så här å så här… å då är 

man beredd… så det är rätt bra, så man inte får en chock…”  

 

De flesta närstående tyckte informationen var lättförståelig och språket var anpassat för 

de som inte hade medicinsk bakgrund. En av informanterna uttryckte en svårighet att 

ibland förstå sjuksköterskorna då han inte alls var van vid sjukvård men att de flesta han 

mött försökt förklara med enklare ord. Däremot upplevde flera av informanterna en 

svårighet att kunna ta in den information som gavs första dagen på IVA. Fyllda av oro 

för sin anhöriga kunde tankarna vara på annat håll eller en känsla av tomhet och det tog 

tid innan informationen sjönk in. En närstående beskrev hur hon önskade att hon fått en 

skriftlig information till närstående att ta med hem första kvällen. Eftersom det inte går 

att ta in all information i början önskade hon fått läsa den hemma i lugn och ro.  

 

”… inte förrän tre dar senare när jag satt i de här väntrummet då… så 

hittar jag en liten skrift där det står nånting till anhöriga blabla, å där står 

det ju bland annat de här att man helst ska va två… å jag tänkte en sån 

liten skrift skulle man ju fått första gången o fått ta med hem … den hade 

vart bra o fått samtidigt som de här lilla kortet med telefonnummer å 

tiderna… … jag hade säkert kunnat läst den men inte kommit ihåg nånting 

första dan… … men det som står där om rutiner å att man ska hänga av 

sig där nere… heller nåt som jag inte hade då läst att man helst ska hänga 

av sig sina ytterkläder där nere… å de förstår jag för varje gång har jag 

gått o så tänkt… var ska jag lägga de här nu då å… ja jag lägger de i 

stolen o så står jag… å de stod också där men de, liksom… jag hade ju 

inte läst de….”   

 

Informanterna i studien var nöjda med den kontakt och information de fått av läkare på 

avdelningen. Alla närstående hade träffat läkare minst en gång när de fått information i 

samband med en kraftig försämring hos deras anhöriga eller inför ett beslut gällande 

patientens behandling. Behovet hos den närstående att få tala med läkaren varierade 

däremot mycket där de deltagarna i studien med någon form av sjukvårdsutbildning 

värdesatte läkarkontakten högre och de två yngsta deltagarna, utan bakgrund i sjukvård 

inte upplevde något behov att själva tala med läkare. De var nöjda med informationen 

som gavs och upplevde att de fick del av läkarens information via sjuksköterskorna. 
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Att vara nära 

Få möjlighet att vara nära den anhörige var av mycket stor betydelse för de närstående. 

Att få hjälp att komma nära, få vara delaktig och kunna sitta intill uppskattades från de 

närstående och de uppfattade deras besök betydelsefullt för patienten. Under besöket 

beskrev flera närstående hur de satte sig själva i andra hand och hur deras egen ork 

varierade. De försökte ta vara på det friska hos patienten och att erhålla en respons från 

patienten att de närstående fanns där var av stor vikt och skapade känslan av ett 

betydelsefullt besök. Närstående visade en stor förståelse när de fick vänta på att 

komma in till patienten och det lugnade dem att få se den anhörige med egna ögon. 

Däremot upplever många närstående en känsla av maktlöshet och oro vilket påverkade 

deras upplevelse av besöket.  

 

Att känna behovet av att fysiskt närvara inne hos patienten var en stark upplevelse 

hos informanterna. Avståndet till sjukhuset påverkade bland annat hur ofta de 

närstående hade möjlighet att vara nära. Alla närstående hade på olika sätt fått hjälp från 

vårdpersonalen komma intill sängen, exempelvis genom att fått en stol framställd 

bredvid patienten och sänkt grinden så de kunde komma nära. Flera närstående uttryckte 

hur viktig närheten var både för dem själva men framförallt vilken betydelse de 

upplevde det hade för patienten. Att vara nära för sin egen skull kunde ta sig i uttryck 

som att det kändes betydelsefullt att vara där, att vara lätt tillgänglig, ett sätt att visa 

omsorg om sin anhörige. Att vara nära för patientens skull uppfattades viktig då de 

upplevde deras besök hade en positiv effekt på patientens hälsa och tillfrisknande. Flera 

berättade hur deras anhörige hade blivit glad när de kommit och hur de vaknat till lite 

mer när de sett deras närstående. 

 

”… har man ju märkt att han… har blivit glad å kanske vaknat till lite 

extra så här när man pratat med honom… när han var så… så å säga på 

gränsen till å vakna upp, han fick så där lite lagom med sömnmedel eller 

lugnande så att han inte riktigt var klarvaken, men då kunde han ändå 

vakna till lite kanske å öppna ögonen lite när han hörde de var jag eller 

min syster som kom då… å de har vart bra… de har man fått förklarat för 

sig att… när anhöriga är i närheten så inverkar det positivt… vad jag har 

förstått…”  

 

Den närstående som även hade bakgrund i en annan kultur än svensk betonade hur 

viktig deras närvaro var just för att den anhörige inte skulle känna sig ensam. De såg ett 

behov och kände stor betydelse i att vara där när patienten inte kunde svenska. Både att 

kunna prata och förstå för patientens skull men också tolka åt vårdpersonalen när det så 

behövdes. 

 

”Du vet, han förstår inte svenska, han kan inte språket… … vi är stor 

familj, vi har många, vi är alltid här… vi är alltid omkring honom, 

barnbarnen… han gillar inte att bli ensam… … du vet, han känner inte 

dom då å han kan inte prata med dom… de är därför vi vill att vara nära 

då… … när dom lyfter honom å när dom sätter medicinen till honom, å att 

vi förklara varför dom gör så…” 
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Att sätta sig själv i andra hand tyckte flera närstående var en självklarhet. Mycket 

fokus hamnar på den kritiskt sjuke patienten på IVA, både från vårdpersonalen och de 

närstående. Flera närstående såg detta som naturligt och såg ofta sina egna behov först 

när patienten börjat tillfriskna. Deras egna känslor kom ikapp först efteråt och orken 

kunde variera. 

 

”…. Man är så stark … … men sen när de liksom vänder, då… går liksom 

luften ur en lite va… ….men det går liksom … i olika etapper…”  

 

Att ta vara på det friska när sin anhöriga var svårt sjuk visades viktigt för flera 

närstående. Ta vara på det friska innebar framförallt att prata med den anhörige, låta de 

få höra en känd röst och få en känslomässig respons tillbaka. Det upplevdes 

betydelsefullt att tala med patienten om vardagliga ting, uppdatera dem vad som hände 

där hemma eller ta med saker eller mat som den anhörige tyckte om och som påminde 

om livet innan sjukdom eller olyckan. En närstående beskrev hur det kändes viktigt för 

henne att fråga om annat än om han hade ont eller om han behövde något. Vikten att 

patienten fick höra en igenkännande röst var något fler av de närstående påpekade. Trots 

att patienten gavs sederande läkemedel hade flera informanter hört eller upplevt att 

deras anhörige ändå kunnat höra dem. Att patienten fick höra en bekant röst som den 

kände igen var något som upplevdes lugnande och betydelsefullt för deras anhörige. 

 

”man stryker lite o sånt där o pratar… det vet jag ju eller… vet 

[betoning]… jag har ju fått hört att … att hörseln är väl det sista som man 

kanske ehm… blir av med då o man tror att dom kanske till o med hör då 

när dom … när dom är nedsövda o så här, så de… är ju så vi har gjort… o 

de är viktigt liksom…”  

 

När patienterna var mer vakna beskrev flera informanter hur personalen hjälpt dem få 

en kontakt och hur hjälpmedel som pekbok, whiteboardtavla och att ställa ja o nej frågor 

hade underlättat kommunikationen. En närstående beskrev hur hon ringt till avdelningen 

just när de försökt väcka hennes anhörige. Sjuksköterskan hade då tagit med den 

bärbara telefonen in till patienten och hållit luren intill örat så han hört sin närståendes 

röst. Sjuksköterskan hade sedan sett hur patienten reagerat igenkännande vilket den 

närstående upplevt oerhört betydelsefullt. Hon uttryckte stor tacksamhet för den 

handlingen från sjuksköterskans sida. 

 

Att få en respons, en blick eller ett tydligt igenkännande var oerhört värdefullt för de 

närstående. Flera närstående uttryckte hur det var just bekräftelsen hos den anhörige 

som fick besöket kännas betydelsefullt och fick dem vilja stanna längre. 

 

”… sen så ibland när man märkte att han kanske, man fick lite kontakt de 

här med att han öppna ögonen lite… då kanske man satt där o hoppades 

på ännu mer så kunde man stanna i kanske två, två o en halvtimme kanske 

ibland…”  

 

Att se med egna ögon hur den anhörige mådde var av stor betydelse och många gånger 

lugnande. Trots information på telefon var det många närstående som behövde bilda sig 

en egen uppfattning och få se utvecklingen själva. Gå hemma och tänka var ofta värre 



 15 

för de närstående. Även om patienten ibland mådde sämre uppfattade de närstående det 

ändå positivt att få se det med egna ögon. 

 

”jag känner mig ju lugnare när jag får se patienten… man liksom kan ringa 

till sina barn å säga att så o så mår morfar idag …”  

 

En känsla av maktlöshet och oro var stor hos de närstående som stod nära och såg 

patienten kritiskt sjuk. Att själv inte kunna gripa in eller påverka var frustrerande när en 

nära anhörig är dålig. Många beskrev upplevelsen av att se patienten första gången som 

oerhört jobbig och den första oron när de precis kommit in påverkade upplevelsen av 

besöket. Flera upplevde stor oro, svårigheter att somna och en rädsla att telefonen skulle 

ringa. Att vara närstående och samtidigt utbildad vårdpersonal upplevdes mycket 

jobbigt från en informant. Hon kände frustration i att hålla sig utanför då hon visste vad 

som borde göras, men även maktlöshet och en stress när hon förstod vad värden på 

monitorn betydde. 

 

”… och sen att man är personal och att man förstår mycket av värden och 

ser på honom om han inte mår bra, så var det ju fruktansvärt stressat... 

Just att försöka hålla sig utanför, att man inte ska gripa in … vet vad dom 

ska göra att man nästan vill göra de själv…” 

 

Att vänta eller behöva lämna rummet hade samtliga informanter erfarenhet av. Få sitta 

och vänta på att komma in på patientens rum hände ofta. Trots generösa besökstider 

kunde olika omvårdnadsåtgärder, behandlingar eller undersökningar hindra de 

närstående att komma in och de fick sitta ned i väntrummet en stund. De närstående 

visade dock stor förståelse för väntan och även att behöva vänta eller lämna rummet på 

grund av att något hände en medpatient i rummet kändes självklart.  

 

Det hände att närstående själva valde att lämna rummet. Bland annat upplevde två 

närstående det oerhört jobbigt att se sin anhöriga må dåligt och att de hellre gick ut ur 

rummet när det kändes obehagligt eller när det larmade som mest. Flera närstående 

upplevde inget behov att vara med under de omvårdnadsåtgärder som exempelvis 

tvättning av patienten utan ville hellre lämna rummet i respekt för deras anhöriga. Detta 

gällde två av de närstående vars förälder var patient. De vars make/maka låg inne var 

med vid viss omvårdnad men hade full förståelse för att sitta i väntrummet och kände 

inget större behov av att närvara. Den närstående vars barn var kritiskt sjuk närvarade 

på rummet hela tiden. Ibland kunde personalens rutiner påverka längden på besöket då 

de ibland valde att istället åka hem än att sitta en längre stund i väntrummet. 

 

”å ibland så har dom sagt att vi vill gärna göra den här… kvällstvätten å 

så där å då har man tänkt att… tar de en halvtimme, fyrtio minuter, en 

timme så… kan man, om man redan vart där en timme kan man lika gärna 

åka hem då…”  
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Personalens förhållningssätt skapar miljön 

Närståendes upplevelse av miljön präglades i mångt och mycket av personalens 

bemötande och deras arbetssätt vilket påverkade atmosfären i rummet. Att bli begränsad 

i antal besökande var tråkigt för de närstående då de hade tagit sig tid att komma på 

besök. Även bli visad respekt av vårdpersonalen i de utsatta lägen de närstående och 

patienterna befinner sig i och att värna om sekretessen var oerhört viktigt för de 

närstående. 

 

Personalen skapar atmosfären. De närstående beskrev hur de upplevt atmosfären 

olika beroende på personalens bemötande, deras lugn eller den ljudnivå de orsakade. Att 

kunna prata om annat än bara sjukdom, kunna skoja och skratta tillsammans med 

vårdpersonalen upplevde en närstående var en lättnad mitt i allt det svåra. Atmosfären 

uppfattades positiv vid ett bra bemötande och miljön beskrevs som stel och sämre när 

en närstående inte kände sig välkommen på ett av sjukhusen. Även sjuksköterskors 

frånvaro kunde påverka atmosfären i rummet vilket en informant gav uttryck för. 

 

”Sen jobbar ju… sköterskorna extremt olika… … en del vill va närvarande 

o en del tycker bättre om att va nån annanstans.”  

 

Personalen avgör tillträde till patienten. Flera informanter uppskattade möjligheten 

att fritt få bestämma när de kom på besök. De närstående hade inte upplevt någon 

begränsning i hur ofta de kom, förutsatt att de respekterade den middagsvila som fanns 

på 2,5 timma mitt på dagen eller vid någon enstaka akut händelse. De som inte upplevt 

någon begränsning i hur många de varit samtidigt, hade heller inte varit fler än en till 

två personer åt gången. Två av de närstående hade själva begränsat hur många de varit 

på rummet samtidigt för patientens skull då de velat störa sin anhöriga så lite som 

möjligt. Flera berättade hur de blivit tillsagda att bara vara två närstående i rummet 

samtidigt. De flesta hade förståelse för detta då det kunde ligga fler patienter i salen, 

men hur det kändes tråkigt då en fick sitta kvar och vänta i väntrummet under tiden de 

andra var inne hos patienten. En intervjuperson ignorerade en tillsägelse om att bara 

vara två åt gången då deras vuxna barn hade kommit och inte skulle ha möjlighet att 

komma på besök på en vecka efter det.  

 

”… Så det tycker man ju är lite onödigt när dom nu kom o skulle titta på 

pappa… de, dom störde ju inget å jag kan förstå att man inte kan komma 

hela släkten, det kan jag förstå men … att vi var ju tre då…”  

 

Att visa respekt i ett utsatt läge för den närstående och dess anhörige var av stor vikt. 

Ungefär hälften av de intervjuade berättade hur de fått gå iväg till ett avskilt rum när de 

fått information av sjuksköterskor eller läkare. De uppskattade avskildheten och att inte 

stå precis intill sin anhörige när de ställde frågor. Att möta vårdpersonal som var lugna i 

sig själva ingav ett lugn och en trygghet hos den närstående. På samma sätt kunde flams 

från personalen upplevas respektlöst och jobbigt. En närstående berättade hur hon blivit 

besvärad av att höra personalen skratta utanför rummet då hon satt hos sin anhörige och 

hur respektlös det kändes mot henne och den sjuke patienten. 
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”… men att det är otrolig flamsigt när man sitter här inne o tror han ska 

dö… o så står dom o gapskrattar o flamsar utanför o så att… då har man 

känt sig jävligt utsatt så… man tycket att dom borde förstå… Jag förstår 

att man… men man har fikarum långt där borta o jag har tänk att man där 

kan sitta o flamsa o skratta men man behöver inte göra de här…”  

 

Att märka när sekretessen brister är oerhört allvarligt, vilket närstående upplevde 

några gånger. När det låg fler patienter på salen var det lätt att höra vad som sades om 

de andra patienterna. En närstående hade hört hur vårdpersonalen talat med varandra 

eller i telefon om både andra patienter och sin egen anhörige. 

 

”… när man sitter i det här väntrummet där ute. Man hör vartenda ord 

folk säger o pratar om patienter o sitter liksom o pratar… jag tänkte på 

det att det är mycket, mycket att jag hört mycket jag inte borde höra… det 

kan jag säga… … Ja alltså, när dom står o pratar i korridorerna o dom 

pratar i telefon utanför… man hör väldigt mycket man inte bör höra, jag 

har även hört mycket om xxx …”  

 

Den fysiska miljöns betydelse 

Betydelsen av miljön på de olika rummen varierade men där det lades stor vikt på 

patientrummet och närstående uttryckte en stor önskan om enkelrum för den anhörige. 

Upplevelsen av rummet var ofta skrämmande till en början men där den närstående efter 

hand uppskattade tekniken runt om och tyckte det ingav dem trygghet. Ljud och larm 

upplevdes störande och stressade och även ljuset från fönster i rummet påverkade 

upplevelsen av miljön. Tillgång till anhörigrum uppskattades och önskemål om 

distraktion i väntrum och även i patientrum framkom från närstående. 

 

Önskan om enkelrum var stor för alla närstående utom en. Hon upplevde enkelrummet 

instängt, utan fönster och trångt när de var flera på rummet. Däremot tyckte samtliga att 

de var betydligt lugnare och tystare när deras anhöriga fick ligga ensam. Det blev 

betydligt mer oroligt med fler patienter på salen och ljudvolymen var högre. De 

närstående uttryckte det även smidigare när de var på besök. De behövde inte ta samma 

hänsyn och sitta bakom en skärmvägg för integritetens skull. 

 

”… de hade vart fruktansvärt att få dela rum med nån… det kan jag 

säga… behöva att ta hänsyn till nån …  … Jaaa integriteten blir ju väldigt 

låg då … … min mamma va ju jättechockad då hon vart här varje dag… å 

att vi har ett rum med två att man kunnat ligga två hade hon aldrig kunnat 

föreställa sig på en sal på en intensivvårdsavdelning…”  

 

En närstående vars anhöriges tillstånd förbättrats och inte längre var respiratorbehandlad 

uttryckte när han väl kunnat tala, hur han hade en stark önskan om att få ligga själv utan 

andra patienter bredvid på rummet. Han hade upplevelsen att ha blivit uttittad och 

upplevde det jobbigt i ett så utsatt läge. 

 

Även om de flesta närstående önskade att deras anhöriga skulle ligga ensamma på salen 

så upplevdes rummen olika. Enkelsalen var mörkare och uppfattades mer instängt och 
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flera beskrev hur ljuset från fönster påverkade deras känsla för rummet. Att kunna ha 

dörren öppen ibland och ha mer utrymme runt sängen var positivt. En av patienterna 

hade blivit flyttad till olika salar både på sjukhuset men också till ett annat sjukhus. 

Patientens närstående kunde då jämföra sin upplevelse mellan de olika rummen och 

beskrev hur det ena rummet hade upplevts rymligare då det var högre till tak och flera 

fönster.  

 

Behov av distraktion framkom hos informanterna. Det upplevdes positivt att det låg 

veckotidningar och annat i väntrummet att ha som förströelse när de väntade. När 

huvudet var fullt med annat var det skönt att ha något att skingra tankarna med. Att ha 

något att fästa blicken vid när man sitter och väntar och även för den sängliggande 

patienten var det en närstående som önskade. 

 

”… ibland önskar man att det fanns nåt å titta på till exempel i taket eller 

nånting, det brukar jag tänka på när jag är hos tandläkaren också… 

varför har man inte nåt i taket när man ligger å tittar upp?…”  

 

En överväldigande känsla av den fysiska miljön och mycket att ta in var bland de 

första intrycken hos de närstående under besöket. Den fysiska miljön innefattade 

patientrum, anhörigrum och väntrum, men också tekniken på rummet och hur ljud och 

ljus uppfattades. En informant beskrev känslan för sjukhus som obehagligt men att de 

vande sig efter hand. En del närstående upplevde dock inte miljön speciellt skrämmande 

då flera av dem hade antingen arbetat inom sjukvården tidigare eller besökt en 

intensivvårdsavdelning tidigare. De utan medicinsk erfarenhet beskrev den första 

upplevelsen som mer stressande till en början och en närstående berättade hur besöket 

fick honom att inse hur svårt sjuk hans närstående var. 

 

”… det blir nästan lite överväldigande så här… man är inte beredd på att 

det ska behövas så mycket maskiner å olika hjälpmedel för å hålla nån vid 

liv o så …”  

 

Flera av de närstående var intresserade av skärmarna och tyckte det var intressant att 

lära sig vad värdena betydde. Att både se det positiva och det negativa kunde vara 

jobbigt men innebära en glädje när de såg hur patientens värden förbättrades på 

monitorn. I upplevelsen av miljön nämnde många informanter även ständiga ljud i 

rummet. De flesta ljuden uppfattades komma från de medicintekniska apparaterna. Men 

bortsåg de från larmen upplevdes inte ljuden som störande utan beskrevs som ”ett 

surrande” eller ”respiratorn som andades” i bakgrunden vilket de vande sig vid. 

 

Fyra stycken av de närstående hade någon gång blivit erbjudna ett anhörigrum med 

övernattningsmöjligheter på sjukhuset där de kunde dra sig tillbaka för att vila eller sova 

över. Detta uppskattades mycket från de närstående. Övriga hade inte blivit erbjudna 

anhörigrum varav två inte heller kände behovet då de bodde nära och hellre sov hemma. 

En av de närstående trodde inte det fanns anhörigrum och de använde väntrummet om 

de behövde gå undan en stund eller var många och hälsade på samtidigt. Den 

övergripande upplevelsen av anhörigrummet var att det var utrustat med vad man kunde 

behöva, det kändes bekvämt om än lite kallt på rummet, men praktiskt att det låg nära. 
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Flera uppskattade att de fått behålla samma anhörigrum under hela vårdvistelsen utan att 

någon bett dem lämna tillbaka det när det mest kritiska lagt sig. 

 

Miljön i väntrummet på avdelningen hade flera närstående inga direkta synpunkter på 

då de såg det som mindre viktigt. En informant uppskattade någon distraktion under 

väntan. En annan närstående var beroende av sin rollator och hade svårt att sitta i de 

låga sofforna och önskade det varit mer handikappanpassat. 

 

”… Fast jag sitter lite lågt där ute i väntrummet där. Men då sitter jag på 

min rollator för den har jag ju alltid med mig… … För det kunde ju vara 

en stol som var lite högre…”  

 

Larm och ljud skapar oro, vilket flera av de närstående upplevde. Larmen från 

apparaterna var både stressfullt och jobbigt. De visste inte om något akut hände eller om 

det bara var en sladd som lossnat och de närstående hade svårt att slappna av i den 

miljön. 

 

”Alltså i början när väldigt mycket pep, då visste man ju inte vad de var 

liksom man … reagerade väldigt så här att puls gick upp å man bara shit, 

händer de nånting nu…”  

 

Dock beskrev flera närstående hur de sakta vande sig vid ljuden och inte fick samma 

stresspåslag som i början. Men hur vana de än var så var det svårt att koppla av när det 

larmade. Ljudnivån och antalet larm steg då det låg fler patienter i rummet och flera 

beskrev det som lite mer oroligt runt omkring dem och patienten. Någon närstående 

upplevde hur hon inte trodde ljuden i rummet påverkade hennes anhörige då han hörde 

dåligt. Men däremot upplevde fler att de märkte av att den anhörige blev mer stressad 

och märkbart påverkad av de olika larmen och de närstående hade önskemål om en 

lugnare miljö för den anhörige.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på en människas erfarenheter och berättelser 

av ett fenomen och att granska likheter och skillnader i fenomenet, vilket stämmer väl 

överens med studiens syfte. Genom intervjuer kan vi enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) skapa den mest sanna bilden av en människas upplevelser av sin livsvärld. 

Intervjuer möjliggör för att få rika berättelser om dessa upplevelser och kunna skildra 

sina erfarenheter på ett naturligt sätt (Lundman & Hällgren Granheim 2012). För att 

skapa trovärdighet i studien är det viktigt att alla steg och tolkningar beskrivs så tydligt 

som möjligt för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning (Lundman & 

Hällgren Granheim 2012).  Studien har genomförts utifrån en medvetenhet om 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet och vikten av detta för att öka 

trovärdigheten. 
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Syftet för den kvalitativa innehållsanalysen är enligt Lundman och Hällgren Granheim 

(2012) att beskriva variationer i texten. För att få så stor variation i upplevelser av 

fenomenet som möjligt gjordes urval av intervjupersoner med både män och kvinnor 

med olika bakgrunder, åldersgrupper och relationer till patienten. Detta för att öka 

giltigheten. Olika bakgrund hos intervjupersonerna stärker resultatet (Polit & Beck 

2012). En risk med att låta vårdpersonal välja ut intervjukandidater skulle kunna vara att 

urvalet blir vinklat eller att de missförstått inklusionskriterierna. För att minska denna 

risk påtalades extra tydligt vilka inklusionskriterierna var, att informanten säkert hade 

erfarenhet av fenomenet samt vikten av variation i berättelserna.  

 

En tillgång i studien var att en av informanterna hade ursprung från en annan kultur än 

Sverige och inte talade flytande svenska. En risk under analysen kunde således bli 

missförstånd i tolkningen av innehållet och texten blev svårare att analysera på grund av 

språkförbistringar. Svaren blev heller inte riktigt lika utförliga som de flesta andra 

intervjuerna. Risken för missförstånd av svaret bedömdes dock som liten och intervjun 

bidrog med nya och intressanta aspekter till fenomenet.  

 

Intervjuerna genomfördes på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen vilket medförde en 

mindre variation och minskad möjlighet till överförbarhet än om intervjuerna gjorts på 

olika sjukhus. Däremot hade två av informanterna erfarenhet från två ytterligare sjukhus 

i regionen då deras närstående flyttats dit och tillbaka under vårdvistelsen i samband 

med en operation samt på grund av överbeläggning. 2 pilotstudier genomfördes som 

varade kortare än genomsnittstiden. Efter det ändrades formuleringar i frågeställningen 

för att få mer beskrivande svar. Trots detta togs pilotintervjuerna med i analysen då de 

innehöll ett flertal koder som svarade mot studiens syfte. Intervjuerna transkriberades 

fortlöpande efter de genomförts vilket bidrog till bättre förståelse och intervjuteknik hos 

författaren. Transkriberingen är enl. Polit och Beck (2012) ett av de mest kritiska stegen 

i förberedelsen för analysen och för att vara så tillförlitligt som möjligt skrevs de därför 

ned ordagrant. Kontroll gjordes mot inspelningen för att säkerställa att allt innehållet i 

texten stämde. 

 

Författaren har strävat efter att växla mellan närhet och distans under intervjun, som det 

beskrivs av Lundman och Hällgren Granheim (2012). Under datainsamlingen var 

författaren väl medveten om sin egen förförståelse och försökte så förutsättningslöst 

som möjligt både lyssna och ställa frågor under intervjun och läsa intervjutexten i 

analysfasen. Informanten fick fritt berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Utifrån 

den inledande frågan påbörjan en reflektion hos informanten men för att säkerställa att 

alla frågeområden blev berörda användes en intervjumall, så som Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver en halvstrukturerad intervju. För att på bästa sätt få fram 

informanternas erfarenheter kring fenomenet låg vissa förutbestämda temaområden till 

grund för frågorna och förslag på vissa följdfrågor förekom (bilaga 3). Som Lundman 

och Hällgren Granheim (2012) beskriver gör forskaren sig på det sättet delaktig i 

samspelet med informanten och blir medskapare i forskningsprocessen. Resultatet kan 

alltså inte ses oberoende av forskaren (Lundman & Hällgren Granheim 2012). 

 

För att stärka studiens tillförlitlighet och minimera risken för bias exkluderades de 

närstående som författaren träffat under sin praktikperiod då hon vårdat de närståendes 

anhöriga. En möjlig risk för bias kan vara att de första två intervjuerna gjordes i 



 21 

anslutning till ett arbetspass under praktiken och intervjuaren var då klädd i vårdkläder. 

För att minimera risken för påverkan på svaren, och att tydligt markera att författaren 

inte var en del av personalen på avdelningen skedde resterande intervjuer med privata 

kläder. Samtliga deltagare var oerhört tacksamma för vårdpersonalens arbete som gjort 

att deras anhörige börjat må bättre. Det finns då en risk i att inte våga berätta om sin 

upplevelse helt fritt om de tror att deras kritik riktas direkt mot vården eller att deras 

svar kommer delges för personalen på avdelningen.  

 

Att som läsare utvärdera hur den kvalitativa analysprocessen gått till är enligt Polit och 

Beck (2012) mycket svårt då läsaren inte har tillgång till hela materialet och all 

nödvändig fakta som ligger till grund för de olika koderna och kategorierna. Det är 

därför än mer viktigt att se till hur forskaren har arbetat för att säkerställa en bra 

trovärdighet och tillförlitlighet i studien samt hur väl dokumenterad analysprocessen är. 

Analysmetoden och de olika stegen är detaljerat beskriven i metod delen för att lätt 

kunna följas. För att säkerställa tillförlitligheten har intervjumaterialet lästs upprepade 

gånger och förförståelsen både medvetandegjorts och reflekterats över under 

analysprocessens gång. Då författaren har genomfört studien själv har handledaren varit 

delaktig i analysarbetet för att säkra giltighet och tillförlitlighet. 

 

Under hela arbetet har hänsyn tagits till de etiska övervägande som är beskrivna i 

Helsingforsdeklarationen (2000) samt Vetenskapsrådet (2002). Intervjupersonerna hade 

möjlighet att när som helst avbryta intervjun i enlighet med autonomiprincipen. Alla 

deltagarna valde dock att fullfölja sin medverkan i studien. Intervjupersonerna 

behandlades lika enligt rättviseprincipen och konfidentialiteten har beaktats så att ingen 

obehörig har kunnat få del av något material och ingen identitet kunnat röjas. 

 

Resultatdiskussion 

Studien visar att det är många olika faktorer som påverkar närståendes upplevelse av 

intensivvårdsmiljön. Att möta vårdpersonalen upplevdes vara en mycket viktig aspekt 

för närstående upplevelse. Precis som Ylikangas (2012) beskrev de olika dimensionerna 

i miljön så påverkade omgivningen, atmosfären och olika förhållanden hur miljön 

uppfattades. Trygghet och kompetens från personalens sida var det första de närstående 

mötte och också en del av hur de uppfattade miljön. Hur närstående upplevde besöket 

påverkades även av hur det är att vara närstående och vilka behov den närstående hade. 

Närståendes behov var en del av deras livsvärld och går inte bortse från (Asp & 

Fagerberg 2012). Det som blev framträdande i studien var på vilket tydligt sätt 

personalens förhållningssätt formade den närståendes upplevelse av miljön. Studien 

visar även hur fysiska faktorer i miljön påverkade upplevelsen av intensivvårdsmiljön. 

Intensivvårdsmiljöns påverkan på närståendes upplevelse är viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskor har stor kunskap. Det hjälper till att bidra och påverka till 

en positiv upplevelse och på olika sätt främja närståendes närvaro. En atmosfär och en 

känsla är något närstående bär med sig efter besöket där intensivvårdssjuksköterskan 

har möjlighet att hjälpa och få betyda mycket för de närstående under deras tid av oro 

och kris. 
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Närståendes behov i intensivvårdsmiljön 

Närståendes behov i samband med att en nära anhörig var kritiskt sjuk påverkade 

således upplevelsen av besöket på IVA starkt. Oro, stress och ovisshet för vad som 

skulle hända var stor. Att vara nära den anhörige, visa sitt stöd och få uppdaterad 

information var viktigt och hjälpte de närstående hantera oro och stress. Detta går i linje 

med tidigare forskning om närståendes behov och besökets betydelse för den närstående 

(Engström 2008; Eggenberger & Nelms 2007; Eriksson 2012, Fridh 2009). Att ständigt 

bli uppdaterad om hur den anhörige mår var av stor betydelse för de närståendes 

välbefinnande, vilket bekräftas av Alvarez och Kirby (2006) och Blom, Gustavsson och 

Johansson Sundler (2013). De närstående beskrev hur de till en början kände sig 

blockerade och hade svårt att ta in information. Detta framkommer även i Fridh, 

Forsberg och Bergboms (2009) studie. Det är därför viktigt att informationen ges vid 

upprepade tillfällen då insikten och frågor kommer efter hand. En närstående uttryckte 

behovet av att få skriftlig information om avdelningens rutiner. I de fall diagnosen är 

känd hos patienten kan även information om sjukdomsdiagnoser och behandlingar delas 

ut för att läsa i lugn och ro. Närstående beskrev hur de allra flesta gav lättförståeligt 

information vilket Siddiqui, Sheikh och Kamal (2011) menar är en förutsättning för om 

den närstående ska kunna ta till sig informationen i ett kritiskt läge. Studien visar att 

vissa närstående däremot inte upplevde ett påtagligt behov av att prata med läkare under 

besöket. Detta skulle kunna förklaras av att de hade förtroende för sjuksköterskorna och 

var nöjda med den information som gavs. Närstående med sjukvårdsutbildning 

värdesatte läkarkontakten högre vilket kan antas bero på den yrkeserfarenhet de bar med 

sig samt ett ökat intresse för vilken behandling som gavs till den anhörige. 

 

Studien visar att de närstående kände sig välkomnade och väl omhändertagna när de 

kom till IVA. Få stöd och bli sedd i en tid som är svår upplevdes oerhört betydelsefullt 

och hjälpte de närstående känna trygghet. De uppskattade omsorgen från personal som 

såg det lilla extra. Tvärtom mot tidigare forskning (Eriksson, Lindahl & Bergbom 2010) 

visade denna studie hur samtliga närstående fått hjälp att komma nära och kunnat sitta 

intill sängen utan att de upplevt medicinteknisk utrustning i vägen. De fick stolar 

framställda och grinden på sängen anpassades efter den närstående.  

 

Att se med egna ögon vet vi är viktigt för de närstående (Blom, Gustavsson & 

Johansson Sundler 2013; Engström 2008; Eriksson 2012) och blev tydligt även i denna 

studie. Att få se och bilda sig en egen uppfattning var lugnande och viktigt för den 

närstående för att förstå situationen. Upplevelsen av att se sin närstående så svårt sjuk, 

uppkopplad till respirator och monitorer beskrev många närstående är skrämmande. Tre 

av informanterna i denna studie hade tidigare erfarenhet av vårdyrket där en av dem var 

sjuksköterska och fortfarande yrkesverksam. Studien visade att den närstående som var 

utbildad sjuksköterska visade starkast känslor på maktlöshet. Hon uppskattade 

möjligheten att vara nära samtidigt som det var oerhört jobbigt då hon förstod vad som 

skedde när hennes anhörige försämrades. Takman (2005) lyfter upp hur 

intensivvårdssjuksköterskor med erfarenhet av att blivit vårdad som patient eller vara 

närstående på IVA rankade de närståendes behov på IVA olika. De med egen erfarenhet 

av att vara närstående på IVA påtalade ett högre behov för närstående att vara nära 

patienten, få känna delaktighet och få adekvat information. Behovet av information 

upplevdes än högre då patienten inte var vid medvetande och själv inte kunde ta emot 

information. Trots intensivvårdssjuksköterskors medvetenhet om närståendes behov 



 23 

rankas behoven olika beroende på sjuksköterskans egna erfarenheter. För att samtliga 

sjuksköterskor på IVA ska se och möta de närståendes olika behov krävs stor kunskap 

om detta från intensivvårdssjuksköterskan. Delaktighet och viljan att vara involverad i 

vården bekräftas även detta av tidigare forskning (Blom, Gustavsson & Johansson 

Sundler 2012; Eriksson, Bergbom & Lindahl 2011; Olausson, Ekebergh & Lindahl 

2011) och innebär likaväl regelbunden uppdatering i hur patienten mår och möjligheten 

att få vara nära, som att aktivt få hjälpa till. I denna studie visades detta behov tydligast 

från den närstående med utländsk bakgrund. Deras kultur bjöd till stor gemenskap i 

familjen där det såg än mer viktigt att den anhörige inte är själv då han inte är van vid 

det. Eftersom han heller inte kunde språket kände de ett stort behov att tolka. Engström, 

Uusitalo och Engström 2011 verifierar detta i sin studie där vårdpersonalen uppskattade 

de närståendes delaktighet och blir till hjälp när de kommer från andra kulturer. Høye 

och Severinsson (2010) visar hur kulturella olikheter ibland försvårar kommunikationen 

för vårdpersonal och de närstående. Information kan översättas felaktigt om de inte 

förstår medicinska termer eller att syftet med behandlingen utelämnas då de missförstår 

den givna informationen från personalen. Det krävs en känslighet från vårdpersonalens 

sida att möta olika kulturer och kunna involvera de närstående på ett bra sätt. För att 

vårdpersonal ska ha möjlighet att erhålla denna kunskap är detta ett viktigt ämne för 

framtida forskning i Sverige. 

 

Att ta vara på det friska, som att berätta om livet där hemma och erhålla en respons från 

patienten att de märkte den närstående var där var av stor vikt för den närstående och 

ingav känslan att besöket var betydelsefullt. Sätta sig själv i andra hand när en nära 

anhörig är sjuk var självklart för många närstående. Det viktigaste var alltid att patienten 

togs väl hand om och fick den vård som krävs. Däremot bar många på en oro för sin 

nära och kära och sömnproblem var inte ovanligt. Detta verifieras i tidigare forskning 

om närståendes behov (Burr 2001; Ågård & Harder 2007). Det är därför viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskan är mån om de närståendes behov då de närstående själva 

inte alltid ser dem. Uppmaning till vila och återhämtning samt äta regelbundet är viktigt 

för de närstående ska orka.  

 

Väntan utgör en stor del av den närståendes tid på IVA och innebar både väntan på att 

komma in till den anhörige samt behöva lämna patientrummet och vänta utanför av 

olika orsaker. Att stå utanför rummet och behöva vänta menar Olausson, Ekebergh och 

Lindahl (2011) är mycket frustrerande utan att veta hur lång tid det kommer ta. Väntan 

innebär även en oro om patienten är dålig och den närstående blir exkluderad från 

rummet utan att veta vad som händer med den anhörige. Knutsson, Pramling 

Samuelsson, Hellström och Bergboms studie (2008) om barn som närstående visar att 

barn upplever väntan som jobbig och ökade känslan av osäkerhet. I denna studie visade 

närstående förståelse för att vänta men lyfte fram hur betydelsefullt det var att få raka 

besked och en preliminär tidsangivelse för väntan. Att vårdpersonal som inte är direkt 

involverad i vården av patienten kan gå ut i en akut situation och informera samt 

uppdatera hur det går för den kritiskt sjuke är att beakta. Det är även viktigt att 

vårdpersonalen aktivt arbetar för att minska väntan då det inte är akut. Att varje gång 

göra en bedömning om omvårdnadsåtgärden kan vänta tills efter besöket om det blir till 

hinder för de närståendes besök. 
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Personalens förhållningssätt skapar miljön 

Ylikangas (2012) menar att människor är de viktigaste komponenterna i miljön. Om 

miljöns atmosfär innehåller trygghet, värme och lugn och ro leder den till ett 

välbefinnande och en helande atmosfär för patienten. På samma sätt påverkas även 

patientens närstående av atmosfären i mötet med vårdpersonal. Det blev väl synligt i 

studien hur de närstående blev mottagna, välkomnade och inkluderade inverkade på 

upplevelsen av atmosfären i miljön. Detta har lyfts upp i senare forskning som en viktig 

komponent i miljön (Eriksson, Bergbom & Lindahl 2011; Ylikangas 2012). 

Vårdpersonalens förhållningssätt och närvaro i rummet spelar en betydande roll för 

närstående och är angeläget att lyftas fram. Närstående upplevde skillnad när 

sjuksköterskan gick ur rummet och endast undersköterskan var kvar. Ylikangas (2012) 

menar att när personalen är nära patienten inges trygghet och miljön uppfattas som 

vårdande. Om en sjuksköterska väljer att vara mer närvarande eller frånvarande i 

patientsalen kanske inte omedelbart reflekteras över från sjuksköterskan sida. Arbetsro 

vid dokumentation och telefonsamtal kan vara faktorer som påverkar men som inte 

alltid ses eller förstås från närstående. Det är allvarligt om närstående upplever att 

sjuksköterskan undviker vara på rummet och angeläget att ta reda på varför. En 

kommunikation mellan intensivvårdssjuksköterskan och den närstående är viktig där en 

enkel förklaring kan ges om varför de lämnar rummet. Genom att uppmuntra 

sjuksköterskor till egen reflektion kring sitt agerande, kan detta ibland förändra deras 

arbetsrutiner då beteenden och förhållningssätt i vissa fall går i slentrian. Ekebergh 

(2012) lyfter fram vikten av reflekterande vårdhandlingar och att se patient och i detta 

fall närstående ur ett helhetsperspektiv, vad den närstående har för behov och vad som 

utgör ett hinder för välbefinnande. Genom reflektion över vårdandet från 

intensivvårdssjuksköterskan ökar förståelsen för patientens och närståendes livsvärld 

och möjliggör för ett bättre vårdande (Ekebergh 2009, 2012). Från flera informanter i 

studien bekräftades att när vårdpersonal visade respekt och hänsyn åt de närstående, var 

detta mycket betydelsefullt för hur miljön uppfattades. En närstående kände stor brist på 

respekt när personalen stod och pratade högt eller skrattade precis utanför där den 

närstående satt bredvid sin anhörige fylld av oro. Betydelsen av vårdpersonalens 

bemötande och förhållningssätt är oerhört stor och bekräftas av Ylikangas (2012). 

Vårdpersonalen kan skapa ett lugn och en trygghet i rummet men brist på hänsyn 

påverkar både patient och närstående (Ylikangas 2012). Oerhört många kom och gick i 

rummet vilket ökade hennes känsla av utsatthet. Meriläinen, Kyngäs och Ala-Kokko 

(2010) visar hur mängden direkta kontakter med olika människor och patienten varierar 

mellan 41-165 stycken per dygn. Allt från några sekunder till flera minuter. Att visa 

respekt är alltid viktigt på IVA då det ofta inte går att veta hur patienter eller närstående 

mår i rummet eller ibland sängen bredvid. Det är därför angeläget att vårdpersonal 

arbetar för att hålla en låg ljudvolym. En strävan i att minska antal personer som 

passerar i rummet är också viktigt för att skapa en lugnare miljö för den närstående och 

patienten. 

 

Att de närstående begränsats i hur många som fick besöka patienten samtidigt visade sig 

studien både förståeligt men samtidigt tråkigt. Flera närstående upplevde att de själva 

kände av gränsen när deras besök tröttade ut deras anhöriga och tyckte att man ibland 

får gå utanför den begränsning som var satt av personalen, så länge det gagnar 

patienten. Ågård och Terkildsen Maindal (2009) menar att huvudanledningen till att 

styra närståendes besök är patientens tecken till trötthet och för att värna om patientens 
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integritet. Det är viktigt att sjuksköterskorna är känsliga för situationen kring antalet 

besökande samt alltid har patienten i fokus. Vad patienten orkar varierar mellan dagar 

och ibland timmar. Där är det viktigt att göra närstående uppmärksam när patienten 

visar tydliga behov av vila. 

 

Denna studie visar hur sekretessen blev betydligt svårare att hålla när det låg fler 

patienter på samma sal. Detta är oerhört viktigt att ta i beaktande och lite forskning har 

gjorts kring detta ämne. De närstående blev hänvisade att sitta bakom skärmväggar för 

att inte se men kunde för den skull inte undgå höra vad som sades om övriga patienter 

på rummet. En närstående berättade hur hon hörde personalen tala i telefon eller med 

varandra ute i korridoren där väntrummet låg precis bredvid. Personalens 

förhållningssätt är oerhört viktig för att inte undanröja känslig information. Samtidigt 

försvårade den fysiska miljön upprätthållandet av sekretessen då läkare och 

sjuksköterskor ibland går ur rummet för att tala om vård och handläggning med kollegor 

eller informera varandra. Väntrummet låg skymt bakom en vägg och en risk fanns att 

personalen inte tänkte på om det satt närstående där. 

 

Den fysiska miljöns betydelse 

Närståendes upplevelse av den fysiska miljön varierade beroende på vilka rum de tyckte 

var viktiga. Väntrummet var ett rum flera närstående inte ansåg sig ha åsikt om så länge 

det var funktionellt. Det som blev synligt i denna studie var behovet av distraktion i 

väntrummet då huvudet ofta är fullt av tankar. Alvarez och Kirby (2006) skrev hur 

fokusering på detaljer, något att fästa blicken på i väntrummet kunde minska något av 

den stress familjer upplever och var viktigt att ta i övervägande. Ändå förblir många 

väntrum med kala vitmålade väggar och trångt med utrymme och Olausson, Ekebergh 

och Lindahl (2011) lyfter fram hur närstående ofrivilligt får sitta väldigt nära andra 

besökare. Att väntrummet inte är handikappanpassat upplevs endast som ett problem 

när vi är i behov av det. Högre och anpassade stolar i anslutning till väntrummet där det 

finns plats för en rollator framför är önskvärt vilket blev framträdande i denna studie. 

Befolkningen blir äldre i Sverige och patientklientelet i svenska sjukhus blir också 

äldre, vilket kan leda till att fler äldre i behov av handikapphjälpmedel kommer på 

besök till IVA.  

 

Att erhålla ett anhörigrum med övernattningsmöjligheter när närstående satt och vakade 

hos sin nära och kära upplevdes tacksamt och förenklade deras möjlighet att vara nära. 

Att en del närstående blev erbjudna dessa anhörigrum men inte andra behövs sättas i 

relation till hur kritiskt sjuk patienten var och antal lediga anhörigrum vid tillfället. 

Ibland kan prioritering behöva göras till de närstående som bor längre ifrån sjukhuset 

samt de som vakar vid sin anhörigas sida där utgången är oviss. 

Intensivvårdsavdelningar i Sverige har inte alltid möjlighet att tillhandhålla 

övernattningsrum. Tillgången till anhörigrum för de närstående var därför mycket 

positivt med den aktuella avdelningen. Miljön på anhörigrum ansågs bra och tillgodosåg 

den närståendes omedelbara behov. En närstående hade besökt en 

intensivvårdsavdelning där anhörigrummet hade soffor och fönster ut. Rummet 

upplevde han väldigt positivt, bekvämt och främjade lugn. Att skapa en avslappnande 

och lugn miljö i anhörigrummen påverkar de närstående och är viktigt att ta i beaktande. 

Avståndet till sjukhuset inverkade på närståendes möjlighet att komma på besök och hur 
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ofta de kom. Detta är viktigt att lyfta upp då många sjukhus flyttar sina patienter mellan 

olika intensivvårdsavdelningar då det är överbeläggning på det egna sjukhuset. Detta 

kan bli ett hinder för de närståendes besök och kraven på att kunna tillhandahålla 

anhörigrum åt fler ökar. 

 

Det är svårt att ha konkreta åsikter om den fysiska miljön på rummen om man inte har 

något att jämföra med. Detta blev väldigt tydligt i denna studie då de två närstående 

som hade erfarenhet av två andra intensivvårdsavdelningar på andra sjukhus var de som 

gav mest detaljerade beskrivningar av miljön på både patientrum och anhörigrum. 

Olausson, Ekebergh och Lindahl (2011) forskning verifierar denna studies resultat om 

hur interiören och rummets utformning påverkade de närstående. En önskan om något 

att titta på i taket för patienten och tavlor på väggarna blir en betydelsefull distraktion. 

Informationen om vart de närstående skulle hänga av sig jackan blev viktigt för en 

informant i studien då hon fick lägga jackan i stolen bredvid patienten och istället stå 

under sitt besök. Olausson, Ekebergh och Lindahl (2011) skriver just om hur det borde 

finnas en liten reserverad plats för närstående att få lägga sina tillhörigheter i och en 

krok att hänga jackan på under besöket. Detta för att bejaka närstående behov av att 

hitta sin plats i intensivvårdsmiljön.  

 

Utrymmet runt sängen var till stor del fylld av medicinteknisk apparatur och studien 

visade hur de närståendes till en början kände det till överväldigande och skrämmande. 

Detta bekräftas från tidigare studier om närstående (Eriksson, Bergbom & Lindahl 

2011; Fridh 2009; Olausson, Ekebergh & Lindahl 2011). Däremot berättade de 

närstående i studien hur de vande sig vid fort vid tekniken och den istället ingav dem 

trygghet. Genom att de fick värden på monitorerna förklarade skapas ett intresse hos de 

närstående. Däremot upplevdes ljudnivån och alla larm som besvärande för samtliga 

närstående. Oväntade larm, om personalen talade högt eller ljud från medpatienter 

upplevdes stressande. Johansson et al. (2012) såg i sin studie hur den uppmätta 

ljudnivån i patientrummet överstiger 55 dB i 77-89 % av den uppmätta tiden vilket 

resulterar i oerhört liten tid med lugn och ro på rummet. Även om flera närstående 

beskrev att de vande sig vid ljuden fanns där ändå en stress vid mycket larm och en oro 

över något allvarligt. En lugn miljö skapar trygghet vilket är ett grundläggande behov 

hos människan och påverkar både närståendes och patientens upplevelse av 

välbefinnande (Ylikangas 2012). Att kunna reglera ljudnivån på larmen är angeläget och 

viktigt att överväga vid nya inköp av medicinteknisk apparatur. 

 

Önskan om enkelrum för patienterna var mycket stor och framkom upprepade tillfällen 

under intervjuerna. Enkelrum upplevdes skapa en mer lugn och läkande miljö som 

bättre skyddade integriteten för både patient och närstående. Känna avskildhet i ett rum 

med fler patienter och deras närstående var svårt och Olausson, Ekebergh och Lindahl 

(2011) styrker närståendes önskemål om enkelrum i sin studie. Undantaget i denna 

studie var en av de närstående som tyckte det var bättre när hennes anhörige fick flytta 

från enkelsal till en större sal. I det sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att hon 

upplevde enkelsalen på avdelningen var liten, trång och fönsterlös. Hon uppskattade ett 

rum med fönster och mycket ljus och uppfattade att den anhörige mådde bättre då. 

Bristen på ljus och känslan av att rummet blir större med fönster bekräftades från fler 

informanter i studien. Ljuset betydelse i rummet och möjligheten att se ut var viktig för 

upplevelsen av rummet och styrks av Olausson, Ekebergh och Lindahls (2011) 
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forskning. Genom att kunna se ut minskar känslan av instängdhet och påminner oss om 

livet utanför sjukhuset. 

 

Vidare forskning 

Forskning kring hur miljön på rummet påverkar patienten är av stort intresse och hur 

man på ett effektivt sätt kan arbeta för att sänka ljudnivån på rummet. Även vidare 

forskning kring hur patienter och närstående från andra kulturer upplever 

intensivvårdsmiljön och hur de på ett bra sätt kan bli delaktiga i vården är viktigt.  

 

Kliniska implikationer 

 

 Att se till hur vi i den fysiska miljön kan underlätta för närståendes behov att 

vara nära, känna delaktighet och trygghet. 

 Närstående visade stor förståelse för väntan då de fick en förklaring till varför de 

väntade. Likväl bestod närståendes tid av besöket till stor del av just väntan och 

detta är angeläget att arbeta för att minska tiden närstående får vänta då det utgör 

ett hinder för besöket. 

 Att vid ombyggnation planera att samtliga patientsalar är rymliga, har fönster ut 

och anpassas utifrån patient och närståendeperspektiv.  

 Möjligheten till fler enkelsalar eller mer avgränsade sängplatser på rummet. 

 Att utformning av väntrum och anhörigrum görs utifrån närståendes behov och 

om möjligt kan ligga mer avskilt från patientsalarna för att den fysiska miljön 

inte ska bli ett hinder för sekretess. 

 Utforma någon form av distraktion i taket hos patienterna samt tavlor på väggar 

i patientsalar och i väntrum.  

 På ett medvetet sätt arbeta för att sänka ljudvolym, både från larm samt från 

personal.  

 När det är möjligt, kunna avvakta med kvällstvätt tills närstående åkt hem om 

det hindrar besöket. 

 Dela ut närståendeinformation för att ta med hem i samband med den 

närståendes första besök på IVA. 

 Att vårdpersonal gör en individuell bedömning för hur många närstående som 

får besöka patienten samtidigt. 

 De närstående upplevde besöken betydelsefulla när de fick kontakt med sina 

anhöriga. Intensivvården strävar mot att hålla patienter så lätt sederade som 

möjligt. Om mer vakna patienter får längre besök ställs större krav på den 

fysiska miljön på IVA. 

 Studien riktar sig till vuxna närstående, men där det även är viktigt att lyfta fram 

barns behov att vara nära och få tillfälle att besöka patienten. Där har 

intensivvårdssjuksköterskan en viktig roll i att skapa möjlighet för detta. 

 Mer kunskap om andra kulturer och hur man kan främja den delaktigheten i 

intensivvårdsmiljön. 

 Arbeta för att förbättra intensivvårdssjuksköterskornas förhållningssätt för att på 

bästa sätt skapa en trygg och positiv upplevelse för närstående av 

intensivvårdsmiljön. 
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Slutsatser 

Närståendes behov i samband med att en anhörig är svårt kritiskt sjuk och inneliggande 

på IVA påverkar de närståendes upplevelse av besöket och går således inte bortse ifrån. 

Närstående i denna studie upplever sig vara välkomnade och bli omhändertagna på 

IVA. De får hjälp att komma nära patienten och upplever besöken positivt. Önskan 

finns om skriftlig information till närstående att ta med hem vid deras första besök. 

Personalens förhållningssätt visar sig vara en stor faktor i hur de närstående upplever 

miljön på IVA. Att närstående möts av respekt och visas hänsyn från vårdpersonal är 

oerhört viktigt. Ljudnivå, integritet och behov av lugnare miljö för både närstående och 

patient påverkar upplevelsen och önskan om enkelrum för patienten är stor. Däremot 

kan fönsterlösa och trånga rum ge instängdhetskänslor. Väntrummets fysiska placering 

kan bli ett hinder i att upprätthålla sekretessen och är viktigt att ta hänsyn till. 

Närstående känner tacksamhet för tillgång till övernattningsrum och det finns stor 

förståelse när de får vänta på att komma in till patienten. Närståendes önskan att få vara 

fler än två besökare i rummet samtidigt kan tas i beaktande. Även behovet av distraktion 

i väntrum och på patientsalar och utrymmet för de närstående går att utveckla för att 

bättre möta den närståendes behov. Ett bra förhållningssätt från 

intensivvårdssjuksköterskan och en lugn miljö bidrar till att närstående kan känna 

trygghet i intensivvårdsmiljön. 
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Bilaga 1 

 
 
Som en del i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård på Högskolan i Borås, 

skriver jag, Kristina Wernvik, ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Bakgrund och syfte 

Vi vet att närståendes besök är mycket viktiga både för patientens återhämtning och för de närståendes 

hälsa på kort och lång sikt. Studiens syfte är att undersöka hur och om faktorer i intensivvårdsmiljön 

påverkar de närståendes upplevelse av att besöka sina anhöriga på en intensivvårdsavdelning. 

 

Förfrågan om deltagande 

Rekrytering av informanter kommer att ske med hjälp av sjuksköterskor som kommer i kontakt med 

närstående som besöker anhöriga som vårdas på intensivvårdsavdelningen. Sjuksköterskorna informerar 

muntligt de närstående om den planerade studien och om intresse finns att delta i studien förmedlar de 

kontakt med undertecknad som ger ytterligare information, muntligt och skriftligt.  

 

Hur studien kommer gå till 

Datainsamling kommer att ske genom intervjuer med närstående till patienter som vårdats på IVA under 

minst fyra dagar. Detta för att de närstående ska ha hunnit bilda sig en uppfattning om avdelningen. Den 

närstående ska vara över 18 år. Intervjuerna kommer äga rum på IVA eller på överenskommen plats. 

Intervjuerna skrivs ut ordagrant och kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Hantering av data och sekretess 

Materialet kommer endast användas till studiens syfte och inte lämnas vidare för användning i andra 

studier. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och lagras på ett sätt så att det inte går att 

identifiera uppgifterna i materialet. (Vetenskapsrådet, 2002; Helsingforsdeklarationen, 2000). 

 

Information om studiens resultat 

Studiens resultat lämnas ut till informanterna om så önskas. 

 

Frivillighet 

Forskningspersonsinformation (FPI) samt blankett för skriftligt samtycke kommer lämnas till 

informanterna med information om möjlighet att närsomhelst avbryta studien utan vidare förklaring. 

 

Ansvariga 

Ansvarig för studien är Kristina Wernvik med sin handledare Isabell Fridh, på Högskolan i Borås. 

Kontaktuppgifter, se nedan. 
 
 

Hälsningar 

 

 

__________________________  

 

Kristina Wernvik 

E-post: kristina.wernvik@vgregion.se 

Tfn xxx 

 

Handledare Isabell Fridh 

PhD, lektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: isabell.fridh@hb.se 

mailto:isabell.fridh@hb.se
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Samtyckesformulär 
 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Kristina Wernvik genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

 

 

Skövde     /    2013 

  

 

 

_______________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet 
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Bilaga 2 

 
 

Informationsbrev till närstående 
 
Som en del i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård på Högskolan 

i Borås, skriver jag, Kristina Wernvik, ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

I min studie vill jag rikta mig till Dig som närstående av en patient på IVA. När en människa 

råkar ut för ett trauma eller en svår kritisk sjukdom drabbas inte bara patienten utan även 

närstående i hög grad. Vi vet att närståendes besök är mycket viktiga både för patientens 

återhämtning och för närståendes hälsa på kort och lång sikt. Mer kunskap behövs om hur och 

om faktorer i intensivvårdsmiljön påverkar närståendes upplevelser av att besöka sina anhöriga. 

Studiens syfte är därför att belysa närståendes upplevelse av besöket på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

Du är tillfrågad med anledning av att Du som närstående besökt en anhörig som vårdas/har 

vårdats på IVA. Du kan när som helst avbryta studien utan vidare förklaring. Vill Du i efterhand 

ta del av studiens resultat kan Du kontakta mig på nedanstående uppgifter.  

 

Intervjuerna kommer äga rum på IVA eller på överenskommen plats. Intervjuerna spelas in och 

skrivs sedan ut ordagrant. Ljudupptagningarna kommer att avidentifieras och inga personliga 

uppgifter som går att härleda till dig eller till din anhörig kommer att finnas med när 

intervjuerna sammanställs. Materialet kommer endast användas till studiens syfte och inte 

lämnas vidare för användning i andra studier. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt 

(Vetenskapsrådet, 2002; Helsingforsdeklarationen, 2000). 

 

Ansvarig för studien är Kristina Wernvik med sin handledare Isabell Fridh, på Högskolan i 

Borås. Kontaktuppgifter, se nedan. 

 

Hälsningar 

 

_________________________  

 

Kristina Wernvik 

E-post: kristina.wernvik@vgregion.se 

Telefon xxx 

 
Handledare  

Isabell Fridh leg. sjuksköterska och lektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: isabell.fridh@hb.se 

Telefon: xxx 

mailto:kristina.wernvik@vgregion.se
mailto:isabell.fridh@hb.se
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Samtyckesformulär 
 

Undertecknad godkänner härmed att Kristina Wernvik genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

Skövde    /      2013 

 

 

_______________________________ 

Namn 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Ingångfråga: Hur upplevde du besöket/besöken på IVA? 

 
 

Teman: Följdfrågor: 

Vad påverkade besöket? Hur ofta kommer du? 

Hur länge stannar du? 

Känns besöket betydelsefullt? 

Upplevelsen av besöket Fick du hjälp att komma nära din anhörige? 

Upplevelsen av tekniken på rummet  

Upplevelsen av information/ 

kommunikation  

Kommunikationen mellan patient/ 

sjuksköterska/läkare? 

Upplevelsen av miljön på IVA Interiört, väntrum, anhörigrum, patientrum 

etc. 

Upplevelsen av att den anhörige låg på 

ensamt/delat rum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


