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Abstract  
 

In the care for the critically ill patient the next of kin is of great importance. Their 

support, love and care for the patient, increases the wellbeing and makes a connection to 

the patient’s normal lifeworld. For the next of kin to be able to be that support the next 

of kin needs to be helped to maintain the basic need of for example their sleep, food, 

hygiene and psychosocial support. The critical care nurse must see to the patient’s 

whole lifeworld which includes their next of kin. 

 

The aim of the study was to identify the resources available for the next of kin in 

intensive care units in Sweden. The study has its origin in a quantitative approach and a 

multiple choice questionnaire survey was selected as the data collection method. The 

respondents were intensive care employees from all over Sweden. At the time of the 

study, there were 86 intensive care units in Sweden which all were invited to participate 

in the study. Answers were received from 53 respondents representing ~62 % of ICUs in 

Sweden. 

 

The findings revealed that the resources for next of kin among the responding units 

were overall good to maintain the basic needs. The units mainly provided 1-2 rooms for 

the next of kin to use for resting and recovery while staying at the hospital. All the units 

were available to telephone 24 hours a day but there were some units that had 

restrictions when it came to visiting the critically ill patient. All ICUs in Sweden were 

invited to participate in the study but there were 38 % which   chose not to participate. 

The outcome of the study could therefore have been different if the nonparticipant ICUs 

had different resources and opinions when it came to the care for the next of kin of 

patients staying at ICU. The conclusion is that intensive care units in Sweden has 

overall good resources to care for next of kin while visiting and staying at ICUs. 

 

Keywords: Next of kin, Intensive care units, Resources and Needs. 
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FÖRORD 

 
Författarna vill rikta ett stort tack till Göran Karlström på SIR som genom 

sin distribution av studiens enkät har bidragit på ett avgörande sätt till 

undersökningen 
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INLEDNING 

 

När en kritiskt sjuk patient anländer till intensivvårdsavdelningen (IVA) gör den inte det 

som en enskild individ. Närstående i patientens omgivning påverkas lika starkt av 

händelsen och upplever stress precis som patienten själv (Morton & Fontaine, 2009). 

Vårdandets komplexitet grundas i att lyckas förstå hur patientens livsvärld ser ut, vilka 

som befinner sig i den och vad de har för gestalter (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). En kompetent intensivvårdssjuksköterska (IVA-

sjuksköterska) bör därför känna till vikten av att se till intensivvårdspatienten och dess 

familj som en helhet, där vården av de närstående är av lika stor betydelse som vården 

av patienten. För att kunna stödja närstående i den krissituationen som det innebär att ha 

en nära som vårdas på IVA, krävs det att resurser ställs till förfogande. Det är även 

viktigt att vårdteamet skapar en bra vårdrelation så att närståendes kontakt med IVA blir 

så skonsam som möjligt.  IVA-sjuksköterskans utmaning i vårdrelationer ligger i att 

kunna identifiera stressreaktioner och närståendes personliga stresshanteringsmönster 

(Morton & Fontaine, 2009). Då sjuksköterskan bör vårda både patient och närstående 

behövs det resurser till bägge parter. Lika självklart som patienten är i behov av 

utrustning för att vården skall bli optimal krävs resurser för att tillfredsställa de behov 

närstående har. Författarnas intresse ligger i att utröna om intensivvårdsavdelningar i 

Sverige har resurser nog att uppfylla de behov som närstående har givit uttryck för i 

föregående studier. 

 

 

BAKGRUND 

 

Närståendes betydelse för patienten 

Patienten får i närvaro av en närstående en starkare viljekraft att fortsätta kämpa för att 

överleva. Närståendes närvaro återanknyter till patientens normala livsvärld och utgör 

en stor trygghet i den okända och många gånger skrämmande intensivvårdsmiljön 

(Engström & Söderberg, 2007b). Patienten får hjälp med sin verklighetsförankring och 

närstående kan fylla i minnesluckor och därmed stärka patientens kontroll. De har även 
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en viktig roll i att vägleda, uppmuntra, stödja och lugna patienten och skapa ökat 

välbefinnande i stressade situationer (McAdam & Puntillo, 2009, Engström & 

Söderberg, 2007b). Närstående bör därmed ses som en betydelsefull resurs för 

vårdteamet (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Kommunikationen mellan vårdare och 

patient stärks i närståendes närvaro då patienterna känner sig tryggare när de hör 

välkända röster, känner sina närståendes dofter och får beröring som är för dem sedan 

tidigare bekant. De närstående är även de som bäst klarar att tyda patients kroppsspråk 

och mimik (Engström & Söderberg, 2007b). Det är ofta informationen som fås från de 

närstående som är den viktigaste källan när det gäller att få fram anamnes på en kritiskt 

sjuk patient. Att negligera denna kunskap skulle kunna leda till konsekvenser för den 

specifika patientcentrerade vården som ges . Det kan exempelvis röra sig om patientens 

inställning till vård och livsuppehållande behandling eller kunskaper om tidigare 

händelser och sjukdomar som ej finns tillgängliga i det initiala skedet (Halvorsen, Förde 

& Nortvedt, 2009).  Närstående kan förmedla patientens perspektiv på vad som ökar 

välbefinnandet för denne genom sin kunskap om patientens livsvärld (Dahlberg et al, 

2003, McAdam & Puntillo, 2009, Engström & Söderberg, 2007b). En närstående 

behöver inte nödvändigtvis vara en släkting utan är den eller de personer som patienten 

själv anser stå dem närmast. IVA-sjuksköterskan har till uppgift att avgöra vem som är 

närstående om patienten själv är oförmögen att berätta. En sederad patient har inte 

förmåga att hindra en närstående att besöka och i en krissituation, som vårdtiden på IVA 

ofta innebär, kan personer som tidigare haft en nära relation med patienten (exempelvis 

före detta make/maka) ändå vilja besöka. Relationer är svåra att bedöma för 

sjuksköterskan och det kan då uppstå konflikter mellan dessa personer och patienten vid 

uppvaknandet. Begränsningar för vem som får komma och hur länge de får stanna skall 

individualiseras efter patientens önskemål och dagliga hälsotillstånd (Dahle Olsen, 

Dysvik & Saetre Hansen, 2009). Enligt Bergbom och Askwall (2000) vill patienter inte 

ha besök från personer som de inte känner sig riktigt nära med eller personer som de har 

en pågående konflikt med. Författarna hävdar vidare att det är viktigt att patienten kan 

vara sig själv och att de närståendes besök inte ställer några krav på patienten i form av 

att vara pigg, alert och artig under hela besöket. Men det finns tillfällen då även de 

närmaste kan skapa ökad stress och obehag för patienten. För många besökare åt gången 

kan bli för mycket för den kritiskt sjuka patienten och det är viktigt för patienterna att 
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den energin som krävs för besök endast går åt till de allra närmsta och då endast korta 

besök med få besökare åt gången. En del patienter uttrycker även en önskan om att de 

inte alls vill ha besök under vårdtiden då de inte har tillräckligt med krafter och inte 

heller vill att de närstående skall se dem i det tillståndet de befinner sig i, då det kan 

vara upprörande för de närstående att se. Flera patienter uttrycker dock att det är positivt 

med närstående som deltar i omvårdnaden men att det måste vara frivilligt för de 

närstående och en nära relation med naturlig fysisk kontakt bör vara etablerad innan 

vårdtiden för att inte skapa obehagliga situationer för patienten (Bergbom & Askwall, 

2000). För patienten behöver inte besökets längd vara det viktigaste under tiden de 

ligger på IVA, det är betydelsen att de förekommer (Gonzalez, Carrol, Elliott & Vallent, 

2004). 

 

Närståendes upplevelse av IVA 

Många närstående upplever att det är viktigt att kunna vistas i närheten av den sjuke 

under tiden på IVA och beskriver ofta att det var en enorm lättnad att få vistas nära sin 

närstående men ändå ha möjlighet att vila upp sig nära avdelningen. (Kutash & 

Northrop, 2007, Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005). Det kan också uppstå 

svårigheter för de närstående i att befinna sig i den okända miljön som IVA utgör.  

Närstående ställs i en beroendesituation gentemot okända vårdares kunskaper, attityder 

och färdigheter och många närstående upplever en hjälplöshet då de många gånger inte 

vet hur de skall hjälpa patienten i den dagliga vården. Ibland upplever sig närstående 

vara helt utlämnade till vårdarnas kunskaper om omhändertagande av patienten. 

Närstående vill gärna veta att patienten är i goda händer även när de inte är på 

sjukhuset. Att besöka ofta gjorde det möjligt att följa upp behandlingar och se så att 

patienten fick bra vård. Detta fick närstående att känna sig lugnare (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009, Johansson, Fridlund & Hildingh 2005, Kutash & Northrop, 2007). För 

att kunna slappna av och få en god natts sömn är det därför viktigt att de kan känna tillit 

till vårdpersonalen även om de inte befinner sig på sjukhuset (Maxwell, Stuenkel & 

Saylor, 2007, Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005). 

 

Väntan på information om patientens tillstånd eller väntan på att få besöka, kan vara 

mycket stressfyllt för de närstående (Kutash & Northrop, 2007, Takman & Severinsson, 



 4 

2005). Närståenderum som är bekväma och belägna nära patienterna kan underlätta de 

svårigheter som närstående upplever i samband med väntan på patientens bättring. Att 

få möjlighet till ett bekvämt rum att återhämta sig i kan även öka deras välbefinnande. 

Dock framkom det att de närståenderum som fanns i studien sällan var inbjudande att 

vistas i (Sturdivant & Warren, 2009). Närståenderum belägna nära varandra kan 

emellertid skapa en stöttande atmosfär då närstående till de olika patienterna delar med 

sig av sin oro och sina erfarenheter. Närståenderummet anses därför vara av stor 

betydelse under vistelsen på IVA (Kutash & Northrop, 2007, Takman & Severinsson, 

2005). 

 

Närståendes behov på IVA 

 Förmågan att kunna utgöra ett bra stöd för patienten påverkas av de närståendes egna 

nätverk och förpliktelser samt sjukhusets resurser och intensivvårdssjuksköterskans 

kompetens och i kontakt med intensivvården kan det hända att närstående åsidosätter 

sina egna behov till fördel för patientens (Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  Närstående 

till patienter som ligger på IVA kan drabbas av oro och depression vilket kan påverka 

deras förmåga att agera som stöd för patienten (McAdam & Puntillo, 2009).  

 

Intensivvårdssjuksköterskan har förutom sin uppgift som stödjande och 

trygghetsskapande för patienten även ansvar för dess närstående (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Närstående befinner sig många gånger i en stress- och krissituation 

och behöver därmed specifikt omhändertagande då situationen skapar upplevelse och 

ger erfarenheter som kan påverka deras livsvärld. Sjuksköterskans förmåga till att skapa 

en god vårdrelation kan därmed påverka närstående i både positiv eller negativ riktning 

beroende på hur livsvärldsperspektivet bejakas (Dahlberg, et al, 2003) Enligt 

Söderström, Saveman och Benzein (2005) har första interaktionen mellan närstående 

och vårdpersonal en betydande inverkan på vårdrelationen. Den första kontakten skapar 

en utgångspunkt för närståendes fortsatta samspel med personalen och är då denna 

första kontakt negativ, kan det ge allvarliga konsekvenser för vårdrelationens fortsatta 

förlopp. Vårdrelationen och omhändertagandet av närstående bör inriktas på att få de 

närstående att känna sig välkomna och uppskattade på IVA. Känslan av tillhörighet kan 

stärkas av att de erbjuds exempelvis rundvandring i lokalerna samt erhåller information 
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om avdelningen (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Det är alltid vårdarens uppgift att 

skapa en god och positiv vårdrelation och undvika risken för lidande hos både patient 

och närstående (Dahlberg et al, 2003). För att förbättra kommunikationen mellan 

personal och närstående samt öka förståelsen för vårdförloppet behövs liberala 

besökstider och möjlighet till övernattning (Larsson & Rubertsson, 2005).  

 

Närstående hävdar att de är i behov av flera saker under sin vistelse på sjukhuset, 

däribland är det viktigt med tydlig information med besökstider, regler, vad som gäller 

för övernattning, tät läkarkontakt och känslobearbetning (Maxwell, Stuenkel & Saylor, 

2007). I en stress- och krissituation kan det dock vara svårt att ta till sig information.  

Närstående kan därmed vara i behov av både muntlig och nedskriven information 

(Takman & Severinsson, 2005).  Det framgår av studier att närstående känner sig mer 

lugna på avdelningen än hemma under de mest kritiska perioderna för patienten. Med 

denna oro i åtanke belyste närstående vikten av att det finns ett rum i nära anslutning till 

avdelningen där det går att vila och även övernatta. Närstående får då sina behov av 

sömn tillgodosedda samtidigt som de finns nära till hands om tillståndet för patienten 

skulle förvärras (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005).  

 

Intensivvårdssjuksköterskor verkar ofta som psykosocialt stöd då de befinner sig nära 

både patient och närstående. Samtal och stöd från personal har i flera studier uttryckts 

som mycket betydelsefullt för närstående. (Johansson et al, 2005, Takman & 

Severinsson, 2005, Gulbrandsen & Stubberud, 2009, Larsson & Rubertsson, 2005). I en 

vårdrelation där vårdteamet ser de närstående som individer och bekräftar deras känslor 

och upplevelser av IVA blev de närstående styrkta och upplevde en större trygghet och 

ett ökat välbefinnande. De närstående som inte blev bekräftade på samma sätt upplevde 

en ökad frustration och missnöje över kontakten med vårdteamet (Söderström, Saveman 

& Benzein, 2005). Den situation som närstående befinner sig i kan väcka frustration, 

ilska och skuld. Då behovet av psykosocialt stöd inte alltid kan täckas av 

vårdpersonalen på IVA kan det vara värdefull att det finns tillgång till skriftlig 

information om vilka resurser sjukhuset erbjuder i form av psykosocialt stöd (Sturdivant 

& Warren, 2009). Stödpersoner som kan bli aktuella i det psykosociala stödet utanför 
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avdelningen är kuratorer, präster och psykologer (Gulbrandsen & Stubberud, 2009, 

Larsson & Rubertsson, 2005, Takman & Severinsson, 2005).  

 

Då närstående tenderar att pendla mellan hopp och förtvivlan under de mest kritiska 

stunderna på IVA är det av yttersta vikt att få löpande information om patientens 

tillstånd (Kutash & Northrop, 2007). Både sjuksköterskor och närstående anser att det är 

av betydelse att närstående erhåller adekvat information regelbundet av både ansvarig 

läkare och sjuksköterska (Maxwell, Stuenkel & Saylor, 2007) Denna information skall 

vara så ärlig som möjligt trots att detta kan innebära dåliga nyheter då bristande 

information kan leda till ökad osäkerhet och stress (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Telefonsamtal från sjuksköterskor till närstående som inte själva kunde besöka 

patienten upplevdes som mycket positivt av de närstående då samtalet lindrade oro och 

ångest över patientens tillstånd (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005) 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Forskning har visat att närståendes närvaro är av stor betydelse för tillfrisknandet och 

välbefinnandet hos patienter som befinner sig i ett kritiskt sjukdomstillstånd.  Det är 

även mycket vanligt att närstående själva inte vill lämna sjukhuset i oro för den sjuka 

patienten. Således tillbringar de många gånger lång tid på sjukhuset och behöver 

därmed resurser för att kunna tillgodose sina basala behov av exempelvis mat, sömn och 

daglig hygien. Närstående kan också behöva tillgång till psykosocialt stöd då de vill 

kunna agera som ett bra och lättillgängligt stöd för patienten. Som sjuksköterskor har vi 

ett övergripande ansvar om både patienten och dess närstående. 

 

Tidigare forskning har inriktat sig på närståendes upplevelse av att befinna sig på 

intensivvårdsavdelningen samt vilka behov de har uttryckt, men sparsamt med 

forskning kring vilka resurser som erbjuds under vistelsen på IVA. Föreliggande studie 

syftar främst till att undersöka vilka resurser som finns att tillgå såsom möjlighet att 

upprätthålla god hygien, övernattningsmöjligheter, hjälp att tillgodose behov av mat, 
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god tillgång information samt en välfungerande kommunikation med vårdgivare i 

ostörd miljö.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att kartlägga vilka resurser som finns för närstående till patienter 

vårdade på intensivvårdsavdelningar i Sverige.  

 

METOD 

Ansats 

Studien har sitt ursprung i en kvantitativ ansats som syftar till att presentera resultatet 

deskriptivt. Studien syftar till att kartlägga befintliga resurser och utifrån den 

kvantitativa ansatsen avses det därmed inte att undersöka kvalitén på de resurser som 

finns tillgängliga. Den kvantitativa ansatsen skall användas om syftet är att resultatet 

ska kunna kvantifieras och i viss utsträckning kunna generaliseras (Ejlertsson, 2003, 

Cedergren & Bylund, 2003). En kvantitativ studie syftar även till att analysera och 

presentera sitt resultat statistiskt (Creswell, 2009, Hansagi & Allebeck, 1994). 

 

Urval 

Det fanns vid tiden för undersökningen 86 IVA i Sverige och att endast använda en 

urvalsgrupp i undersökningen skulle minska möjligheten till att kunna dra generella 

slutsatser. Författarna valde därför att inkludera alla IVA i Sverige i undersökningen. 

Syftet med den övergripande kartläggningen var att öka studiens reliabilitet. Författarna 

kontaktade svenska intensivvårdsregistret (SIR*) under förberedelserna för 

undersökningen för att erhålla samtliga adresser till IVA i Sverige. SIR erbjöd sig då att 

distribuera ut undersökningen till respondenterna via mail. De som erhöll mail om 

undersökningen var avdelningarnas kontaktpersoner till SIR och därmed uppstod det ett 

urval av respondenter till undersökningen. I mailet stod en uppmaning om att endast en 

person från avdelningen skulle medverka i undersökningen, dock har det inte ställts 

några krav på respondenternas funktion på avdelningen. På de avdelningarna där det 

förekom flera kontaktpersoner var författarnas förhoppning om att den som hade störst 
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insikt i resurstillgångarna skulle väljas som respondent. Detta urval på avdelningarna 

har författarna dock ej kunnat påverka. Kontaktpersonerna tillhörde flera 

yrkeskategorier och svar har kommit från såväl sjuksköterskor, läkare samt 

avdelningschefer och biträdande chefer.  

 

Datainsamling 

Metoden som valts för datainsamling är elektroniska enkäter med flersvarsalternativ.  

Enkätens frågeställningar och inriktning baserades på de studieresultat som framkommit 

vid granskning av vetenskapliga studier inom det valda intresseområdet. Resultaten i 

studierna presenterade vad närstående har uttryckt för önskemål och behov i kontakt 

med intensivvården. Enkäter med flersvarsalternativ ökar möjligheten att sammanställa 

meningsfull statistik då svaren blir lättare att jämföra med varandra och då framträder 

skillnader och likheter tydligare (Kylén, 2004) 

 

Enkäterna distribuerades ut till samtliga IVA i Sverige genom SIR. Medlemsantalet i 

SIR uppgår till 75 av 86 IVA i Sverige. Efter godkännande av undersökningen skickade 

SIR ut enkäten till samtliga 86 avdelningar varav 53 (62 %) svarade. Bortfallet i studien 

uppgick därmed till 38 %. Bortfall skall undvikas så långt det är möjligt i studier som 

skall kunna generaliseras (Ejlertsson, 2003). Till följd av att författarna ej utformat ett 

system för att kunna identifiera respondenterna var det svårt att skicka ut påminnelse 

utan att riskera få flera svar från samma respondent. En annan orsak till utebliven 

påminnelse var även tidsbrist. Svarstiden då enkäten fanns tillgänglig elektroniskt 

uppgick till två veckor.  

 

De som mottog mail om enkäten var SIRs alla medlemmar samt kontaktpersoner på 

övriga intensivvårdsavdelningar som tillsammans uppgick till 101 adresser. Flera 

avdelningar hade under tiden för uppsatsen flera kontaktpersoner och för att minska 

risken att svar uteblev fick därför samtliga kontaktpersoner mail. Det fanns i mailet en 

uppmaning om att endast en från varje avdelning skulle svara på enkäten.  

 

Enkäten utformades i googledocs och respondenterna tog sig till enkäten via länk i 

mailutskicket från SIR. Deltagandet var frivilligt och föregicks av ett informationsbrev 
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från författarna där studiens syfte presenterades. Enkäten var utformad så att en enskild 

avdelning inte kunde bli identifierad utan endast länstillhörighet. För att kunna dra 

slutsatser och samband kring resurserna på stora och små avdelningar ombads 

avdelningarna att uppge antal vårdplatser samt vilken typ av sjukhus de tillhörde.   

 

De frågeområden som inkluderades i enkäten var lokalisation och storlek på sjukhusen, 

tillgängligheten, möjligheter till logi och mat samt tillgång till information och 

psykosocialt stöd. Dessa variabler syftade till att svara på om de basala behoven för 

närstående kan tillgodoses i nära anslutning, eller på sjukhusen. 

 

Analys 

Analysen inleddes genom att granska den sammanställning som googledoc 

tillhandahöll. Därefter lades data in i olika diagram för att på ett enkelt sätt synliggöra 

svaren. Enkätsvaren i sin helhet med kommentarer lades över i ett excel-ark där det 

sedan gjordes en grundligare analys av svaren. Efter sammanställningen i analysen 

jämfördes de olika svaren med varandra genom att använda filterfunktionen i Excel. 

Därigenom kunde författarna dra slutsatser om specifika sjukhus och jämföra resurser i 

olika kombinationer. De svar som framkommit i dessa jämförelser fördes även de in i 

olika diagram för att synliggöra resultatet. Därefter skrevs stora delar av resultaten ned i 

text och endast ett fåtal diagram valdes ut för att tydligare illustrera svaren. Resultatet 

har analyserats med deskriptiv statistik enligt Ejlertsson (2003). 

 

Etiska överväganden 

Studien riktar in sig på de resurser som sjukvården kan erbjuda och har inte för avsikt 

att inkludera patienter eller närstående som respondenter. Frågorna har ställts till 

anställda på de tillfrågade avdelningarna och respondenterna är anonyma. Studien är 

även ett examensarbete och enkäten som skickats ut innehåller inte några känsliga 

frågor.  

 

*” Svenska intensivvårdsregistret har som syfte att utan egen vinning som en ideell förening driva ett 

nationellt kvalitetsregister för intensivvård i Sverige i egen regi eller som upphandlad tjänst för att följa 

och höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda kontinuerligt uppföljda områden. Svenska 
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intensivvårdsregistret skall dessutom främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, framför 

allt inom epidemiologi, men även andra riktade områden där ett deltagande av många centra är en 

förutsättning för genomförande av högkvalitativa vetenskapliga studier.”  

Källa: www.icuregswe.org 

 

RESULTAT 

 

Resultatet sammanställdes efter enkätsvar från 53 (62 %) respondenter med varierande 

yrkeskategori och funktion, som alla är anställda på intensivvårdsavdelningar i Sverige. 

Svaren kom mest frekvent från intensivvårdssjuksköterskor (51 %) därefter läkare (28 

%) och avdelningschefer och biträdande avdelningschefer (21 %). 

 

Sjukhusens lokalisation och struktur 

Svar kom från spridda delar av landet.(se figur 1) Fördelningen av svar från olika typer 

av sjukhus var följande; regionssjukhus 26 %, länssjukhus 47 % och universitetssjukhus 

27 %. Antalet iva-platser på de olika avdelningarna varierade mellan 2 till 14 platser, i 

medeltal sju iva-platser per avdelning. Sjukhusen var till 64 % placerade centralt, 19 % 

var placerade mindre än tre kilometer från centrum, 13 % fanns på tre till fem km 

avstånd och fyra procent var belägna mer än fem km från centrum. Majoriteten av 

avdelningarna (58 %) uppgav att det går att åka mellan centrum och sjukhuset dygnet 

runt och att förbindelserna är täta. Därefter uppgavs täta förbindelser med minst två 

avgångar per timme på vardagar men sämre på helger som det näst vanligaste 

alternativet (34 %). Två procent av respondenterna uppgav att det inte går att åka 

kommunalt mellan sjukhuset och centrum. Flera av avdelningarna på länssjukhusen 

kommenterade att det är promenadavstånd (vilken sträcka detta rör sig om är dock ej 

definierat).  
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Respondenternas (%) fördelning över länen (n= 53). 
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Figur 1 

Övernattningsmöjligheter 

Det uppgavs i 91 % av svaren att det fanns övernattningsmöjligheter utanför sjukhusets 

regi som var belägna inom en mils radie (såsom hotell, vandrarhem eller dylikt). På de 

allra flesta avdelningarna (91 %) fanns det möjlighet för närstående att övernatta på 

sjukhuset när de vakade över sin nära som befann sig i ett kritiskt sjukdomstillstånd. 

Avdelningarna på regionssjukhusen uppgav samtliga att de hade möjlighet att erbjuda 

övernattning för närstående, 72 % av universitetssjukhusen hade samma möjlighet och 

länssjukhusen i sin tur uppgav 96 % möjlighet att erbjuda övernattning. Antalet 

närståenderum som fanns tillgängliga varierade mellan de olika typerna av sjukhus. De 

flesta IVA som erbjöd övernattning på sjukhuset hade i regel två rum avsatta till 

närstående. På länssjukhusen var det vanligast att det stod ett rum till förfogande. På 

både universitetssjukhusen och regionssjukhusen var det vanligast med två rum 

tillgängliga för närstående. (se figur 2) Vid frågan om vad dessa rum innehåller svarade 

96 % att de tillhandahöll riktiga sängar. Bland respondenterna var det 17 % som uppgav 

att de ställde både brits och säng till förfogande och 6 % erbjöd enbart brits. De flesta 

tillhandahöll bord och stol samt toalett och handfat i nära anslutning till rummet. Dusch 

fanns till närstående i 70 % av svaren och 50 % av avdelningarna erbjöd hygienartiklar. 

(se figur 3). Som en kommentar uppgav ett fåtal av avdelningarna att de står under 
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ombyggnation och efter färdigställd byggnation kommer att kunna erbjuda både 

sovrum, dagrum och samtalsrum i nära anknytning till IVA. 

 

Fördelningen över närståenderum på de olika sjukhusen. 

Figur 2 

 

Fördelningen på innehåll i närståenderummen (flersvarsalternativsfråga) 
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Vad finns i eller i anslutning till rummen? 

 

Figur 3 

 

Möjligheter att tillgodose behovet av mat 

Restauranger och caféer som erbjuder mat fanns tillgängligt på 98 % av sjukhusen.  

Öppettiderna på dessa försäljningsställen varierade men i stort var tillgängligheten god 

på vardagar framför allt under lunch och middagstid. På kvällar och helger sjönk 
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tillgängligheten och nattetid var det stängt på samtliga sjukhus.  Möjlighet att förvara 

och/eller värma mat erbjöds på 85 % av avdelningarna och av dessa var det 96 % som 

erbjöd både micro och kylskåp. Flertalet avdelningar hade även pentry (69 %) och 

kaffeautomat (42 %) tillgängligt. Mat erbjöds kostnadsfritt till närstående hos 21 % av 

respondenterna och 11 % uppgav att de erbjuder mat till självkostnadspris. Bland de 68 

% som angav att de inte erbjuder mat var det flera (20 %) som kommenterade att de vid 

krissituationer givetvis erbjuder något lättare att äta, men att närstående i största möjliga 

mån själva ska ordna sina måltider. En del (4 %) kommenterade att de beroende på 

vilken tid på dygnet det är och utifrån patientens tillstånd har möjlighet att erbjuda 

frysta matportioner. De allra flesta avdelningar bjuder på kaffe och smörgåsar vid 

behov.  

 

Information 

Skriftlig information till närstående om avdelningarnas rutiner tillhandahölls hos 94 % 

av respondenterna.  Ett av universitetssjukhusen kommenterade att de ger ut en broschyr 

med viktig information till alla närstående och ett av länssjukhusen nämnde att det finns 

skriftlig information i en anhörigpärm. Utav de som erbjöd skriftlig information var det 

28 % som uppgav att informationen fanns på flera språk. De respondenter som valt att 

kommentera frågan har nämnt att de språk som finns tillgängliga är främst engelska, 

men även tyska och persiska förekommer. Riktlinjer, PM och/eller vårdplaner för 

omhändertagande av närstående på IVA förekom på 38 % av avdelningarna. Som 

tillägg till detta kommenterade två respondenter att de har en aktiv närståendegrupp. 

 

Besökstider och kontakt med avdelningen 

Fria besökstider för närstående finns på 79 % av avdelningarna. Flera respondenter 

uppgav att de önskar begränsa antalet besökare inne hos patienten vid samma tillfälle. 

De begränsningar i besökstiderna som framkom var att avdelningarna framför allt ej tar 

emot besök under viloperioderna på dagen (73 %). En av avdelningarna tillåter bara 

besök under dagtid, ej besök nattetid och ytterligare en av avdelningarna önskar 

begränsa tiden för närstående inne hos patienten.  

Närstående var välkomna att ringa till alla avdelningarna dygnet runt, dock 

kommenterade 8 % att de ej önskade samtal under ronderna. 
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Samtalsrum 

Vid samtal med närstående fanns det på 94 % av avdelningarna tillgång till ostörda 

samtalsrum. En del uppgav att det finns samtalsrum i direkt anslutning till 

närståenderummen. Andra kommenterade att en del närståenderum som finns i 

anslutning till avdelningen även används som samtalsrum och att det då kan finnas 

närstående till andra patienter där samtidigt. 

 

Psykosocialt stöd 

De tillgångar till psykosocialt stöd för närstående som fanns kopplat till intensivvården 

bestod främst av kurator som 88 % har tillgång till. Tjänsteman med religiös anknytning 

fanns på 64 % av avdelningarna och 8 % har tillgång till psykolog. Ett flertal 

respondenter (19 %) nämnde att personal knutna till sjukhuskyrkorna frikostigt ställer 

upp som stöd. Sjukhuskyrkans personal var även de som enligt respondenterna 

mestadels fanns tillgängliga på jourtid.  Flertalet (23 %) har nämnt att det finns 

kuratorer kopplade till patienternas ordinarie vårdavdelningar och att dessa finns 

tillgängliga även under vistelsen på IVA. Respektive kurator från patienternas 

bakavdelning blir därmed inkopplad vid behov. Av de sjukhus som använder sig av 

denna modell fanns det ett fåtal som kommenterade att det tyvärr inte är ett väl 

fungerande system. Stödpersonerna fanns tillgängliga för närstående dygnet runt i 36 % 

av fallen och då även på helger, därefter var det begränsningar i tillgången. 

Stödpersoner som finns tillgängliga på dagtid hela veckan angavs i 15 % av svaren. De 

som uppgav att de endast har stöd vardagar på dagtid uppgick till 34 % och 7 % svarade 

att det endast gick att få hjälp efter tidsbokning.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion   

Ansats 

Då författarna önskar att kartlägga befintliga resurser på alla IVA i Sverige ansåg vi att 

en kvantitativ ansats var att föredra. Den datainsamlingsmetod som vi ansåg vara mest 



 15 

lämplig var enkäter med flersvarsalternativ. Det anses lättare att få fram statistik då alla 

respondenter får samma frågor dock minskar enkät som metod möjligheten att ställa 

följdfrågor (Kylén, 2004).  Enkäter skapar möjlighet för respondenten att svara då denne 

har tid till detta i jämförelse med en intervju som kräver specifik avsatt tid för både 

respondent och intervjuare. Enkäter med öppna frågor skulle kunnat tillämpas men det 

hade försvårat en statistisk analys. Färdiga svarsalternativ kan begränsa respondenterna 

men ger samtidigt svar som är mer statistiskt jämförbara. För att undvika att värdefull 

information sållades bort, utformades kommentarsfält för att öka möjligheten för 

respondenterna att förklara sina svar.  

 

Datainsamlingsmetod 

Elektroniska enkäter som datainsamlingsmetod skapade en lättillgänglighet för 

respondenterna. Det borde sannolikt upplevas lättare att svara på en elektronisk enkät då 

det endast krävs ett par tangenttryck att genomföra jämfört med pappersformat som 

kräver att respondenten postar sitt svar.  Dock visade det sig att det med elektroniska 

enkäter inte gick att genomföra samma kontroll på antalet svar från varje avdelning 

jämfört med enkäter i pappersformat då de elektroniska gick att besvara flera gånger.  

Risken med att enkäten sändes ut till 101 adresser var att det skulle kunna komma flera 

svar från en och samma avdelning vilket också kunde anas i resultatet. Ett av länen var 

klart överrepresenterade bland svaren och antalet sjukhus i området uppgår inte till 

antalet svarande i enkäterna. Det måste då antas att det har uppstått en bias avseende 

selektionen av respondenterna. Uppskattningsvis kan denna bias innebära att upp till 20 

% av respondenterna svarar utifrån en och samma IVA. Kravet på respondenterna var 

endast att uppge länstillhörighet samt vilken typ av sjukhus de tillhörde varför det inte 

var möjligt att kontakta dem för bekräftelse i frågan. 

 

Innan utskicket av enkäterna var intentionen att det skulle sändas ut ett 

informationsbrev till respondenterna. Då det var storhelg i samband med denna fas 

uppstod det tyvärr en kommunikationsbrist mellan författarna och kontaktpersonen för 

SIR vilket resulterade i att informationsbrevet och enkäterna skickades ut samtidigt.  

Det är dock osäkert om svarsfrekvensen som uppgick till 62 % påverkades av denna 

omständighet. Författarna har sett många fördelar med att skicka ut enkäterna genom 
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SIR då de har kontaktpersoner på alla IVA. Studiens syfte och forskningsrelevans 

presenterades för SIR och de ansåg att studien var intressant ur verksamhetssynpunkt.  

Distributionen genom SIRs kontaktnät möjliggjorde även att respondenterna 

behandlades på ett konfidentiellt sätt då författarna ej fick tillgång till avdelningarnas 

adresser.   

 

Bortfallsanalys  

Respondenterna i undersökningen är spridda över hela landet och representerar både 

större och mindre IVA. En stor del av landets olika län (18 av 21) finns representerade. 

Bortfallet i studien uppgår till 38 % och de län som ej finns representerade är; Dalarna, 

Södermanland och Gotland. Det framgår av resultatet i studien att det finns goda 

resurser till närstående. Resurserna på avdelningarna skulle kunna påverkas av 

sjukhusens utformning, lokaltillgångar och landstingets ekonomi. Författarna känner ej 

till vilka resurser som finns på de avdelningar som ej medverkat i undersökningen, antal 

vårdplatser eller sjukhusens lokalisation. Det går därmed inte att dra slutsatser kring hur 

bortfallet skulle kunna påverka resultatet. Om resurserna i bortfallsgruppen entydigt 

skulle visa på stora skillnader i förhållande till resultatet i undersökningen skulle 38 % 

skapa en markant förändring av resultatet. De kommentarer som framkom i 

undersökningen har skapat en bild av att närstående är av stor betydelse för både 

personal och patient. Den sammanställda bilden av närstående skulle kunna förändras 

om bortfallsgruppen är av en annan åsikt. Då det ständigt pågår förändrings och 

förbättringsarbete inom vården kan fokus ligga på flera olika områden. De positiva 

resultaten skulle kunna spegla en stor medvetenhet om vikten av närståendes närvaro på 

avdelningen och nivån av denna medvetenhet hos bortfallsgruppen finns det inga 

kunskaper om. Framstående avdelningar i arbetet med resurser till närstående skulle 

kunna stärka resultatet ytterligare och framföra åsikter av värdefull art för analysen 

medan avdelningar som ej fått samma resurser för omhändertagandet av närstående 

skulle kunna förändra inriktningen av resultatet.   

 

Då det inte ställs några krav på funktion på avdelningen bland respondenterna torde det 

finnas skillnader i kunskaper kring resurserna till närstående. Dock önskade författarna 

att den med störst insikt i området skulle medverka i undersökningen. Delar av 
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bortfallet i studien skulle kunna utgöras av personer som ej känner att de har tillräckligt 

goda kunskaper att besvara frågorna. En annan aspekt skulle kunna vara att de av 

tidsbrist ej svarat på enkäten. Under tiden för undersökning pågick ferier och helgdagar 

som skulle kunna generera att kontaktpersonerna ej fanns tillgängliga på arbetsplatsen 

under undersökningstiden och därmed ej kunnat medverka. En utökad svarstid på 

undersökningen samt påminnelsebrev skulle kunnat minska bortfallet i studien.  

 

Analys 

Det verktyg som användes för enkätens utformande var googledocs. Programmet 

skapade ytterligare anonymitet till respondenten då det inte går att spåra svaren. En 

automatisk sammanställning av svaren fanns sedan att tillgå vilket underlättade 

överblicken över materialet initialt. Nackdelen med programmet var att det försvårade 

möjligheten till att sända ut påminnelser utan att riskera fler svar från tidigare 

respondenter, vilket kan ha lett till minskat material att analysera. Materialet överfördes 

och analyserades sedan i Excel som har en väl utarbetad och välfungerade 

filterfunktion. Denna funktion skapade bra förutsättningar för att kunna göra olika 

jämförelser i materialet som hade varit betydligt mer tidskrävande att genomföra utan 

datoriserad hjälp. En generell överblick över materialet var dock svårt att få på en 

dataskärm då materialet var omfattande.  

 

Validitet och reliabilitet 

Då det troligen har förekommit flera svarande från en och samma avdelning leder detta 

till en bristande extern validitet i studien. Bortsett från det överrepresenterade länet kan 

spridningen på svar över landet ändå anses som bra och reliabiliteten på studien får ses 

som god. Det är en kvantitativ kartläggning som blivit genomförd och det går att se 

utifrån respondenternas svar och kommentarer i studien att de med ganska hög 

sannolikhet har tolkat frågorna på det sätt som avsågs vid framställningen av enkäten. 

Det som skulle kunna påverka svaren från samma respondenter vid en upprepad 

undersökning med samma enkät skulle kunna vara ombyggnationer eller 

förändringsarbeten på avdelnignarna. Respondenternas kunskapsfält kan även förändras 

vilket skulle kunna leda till andra svar.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet i studien pekar på att intensivvårdsavdelningarna som medverkade har goda 

förutsättningar för att tillgodose närståendes behov. Närstående till patienter som vårdas 

på IVA ställs inför utmaningen att både kunna upprätthålla en så normal vardag som 

möjligt, med ansvar för ibland arbete och hem, samtidigt som de lider av stor oro för 

den sjuka patienten (Ågård & Harder, 2007, Wåhlin, Ek & Idvall, 2009, Eggenberger & 

Nelms, 2007). Därför är det viktigt att sjukhuset är lättillgängligt. I resultatet framkom 

att 58 % av de tillfrågade IVA uppgav att det fanns goda kommunikationsmöjligheter 

mellan centrum och sjukhuset, vilket främjar möjligheterna för närstående att kunna 

anpassa sina besök hos patienten. Närstående upplevde ofta en frustration över den tid 

som de lade på att resa mellan hemmet och sjukhuset (Eggenberger & Nelms, 2007, 

Wåhlin, Ek & Idvall, 2009). En bristande tillgänglighet till sjukhusen skulle kunna 

resultera i att närstående inte har möjlighet att besöka lika ofta som de skulle vilja av 

både ekonomiska och tidsmässiga orsaker.  

 

Övernattningsmöjligheter 

Närstående kan många gånger finna sig i en situation där de är trötta och upprivna efter 

många timmars vakande. I de situationerna kan det vara olämpligt att köra bil och 

därmed ser vi det som positivt att hela 91 % av IVA erbjuder övernattningsmöjligheter 

för närstående. Innehållet i övernattningsrummen var positivt överraskande då de till 96 

% innehöll riktiga sängar i stället för författarnas förförståelse som var att avdelningarna 

till stor del endast skulle erbjuda britsar. Det borde underlätta att närstående får en bättre 

återhämtning trots oro då de i alla fall får vila bekvämt. De avdelningar som stod under 

ombyggnation uppgav att de lagt vikt vid bekvämligheter för närstående vilket både 

respondenterna och författarna upplevde som mycket positivt. Närstående har i tidigare 

studier uttryckt att det var positivt att de kunde stanna i närståenderummet nära IVA och 

på så sätt finnas tillhands, men ändå vara för sig själva (Eggenberger & Nelms, 2007, 

Engström & Söderberg, 2004, Kutash & Northtrop, 2007, Johansson, Fridlund & 

Hildingh, 2005). Då de flesta avdelningar tillhandahåller två rum för närstående men har 

betydligt fler patientplatser skulle detta kunna innebära att om det finns flera patienter i 

kritiskt skede måste det sållas mellan vems närstående som kan få tillgång till rummen. 
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Författarna ställer sig frågande till vem som då kan avgöra vilka patienters närstående 

som bäst behöver rummen och därmed blir högst prioriterade? 

    

Möjligheter att tillgodose behovet av mat 

Restauranger och caféer fanns tillgängligt på 98 % av sjukhusen. Dock varierade 

öppettiderna och utbudet till närstående under kvällarna. Nattetid hade samtliga 

restauranger och caféer stängt. De flesta IVA uppgav att de gärna såg att närstående 

själva ombesörjde sina matbehov men de allra flesta erbjöd enklare måltid då inget 

annat fanns att tillgå. I de fall där det var olämpligt att närstående lämnade patienten 

ställde avdelningarna upp på samma sätt.  

 

Det skulle kunna ses som positivt för närstående att få beställa mat genom den 

distributör som lämnar mat till patienterna då detta skulle kunna underlätta för dem att 

få tag i mat, men ur en annan aspekt skulle detta kunna innebära att närstående inte 

lämnade avdelningen. Ett sådant avbrott kan utgöra ett välbehövligt uppehåll i vakandet. 

Närstående som befinner sig under stor stress och oro kan ha svårt släppa fram sina 

behov och behöver stöd och uppmuntran för att bejaka sina behov av exempelvis mat 

och sömn (Wåhlin, Ek & Idvall, 2009, Engström & Söderberg, 2004, Eggenberger & 

Nelms, 2007, Söderström, Saveman & Benzein, 2006). I sjuksköterskans vårdrelation 

till närstående är det viktigt att hjälpa dem att tillgodose sina behov för att upprätthålla 

deras och därmed även patientens välbefinnande (Dahlberg et al, 2003).  

 

Information 

Det är positivt att andelen avdelningar som har skriftlig information till närstående var 

hög. Dock är det påfallande få som har tillgång till samma information på andra språk 

än svenska. Sverige är ett land som är berikat med människor från många andra länder 

och därmed bör det lämpligen finnas information till fler än bara svensktalande. Dock 

har studien inte kartlagt hur ofta tolk används i det dagliga arbetet och om de i så fall 

kan ersätta behovet av skriftlig information.  Det är viktigt för närstående att de 

fortlöpande kan få information om patientens tillstånd då det lindrar deras oro (Ågård & 

Harder, 2006, Engström & Söderberg, 2004, Eggenberger & Nelms, 2007, ). Bristande 

information eller brist på information var det som närstående har uppgivit påverkade 
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deras välbefinnande mest. Brist på information kan leda till att närstående själva 

försöker dra slutsatser om patientens tillstånd som många gånger inte överensstämmer 

med verkligheten. Dessa slutsatser leder till ett ökat lidande för de närstående (Ågård & 

Harder, 2006, Söderström, Saveman & Benzein, 2006). Det är även påfrestande att 

behöva vänta längre tider på att få läkarinformation. Om informationen sedan innehöll 

termer som kunde vara svåra att förstå frågade närstående gärna sjuksköterskorna som 

då kunde förklara på ett enklare sätt (Engström & Söderberg, 2004). 

 

Besökstider och kontakt med avdelningen 

I resultatet framgår att samtliga avdelningar har telefontid dygnet runt vilket visar på 

stor tillgänglighet. Studier visar att vårdpersonal känner till att det är viktigt för 

närstående att få besöka på intensivvårdsavdelningen. Genom att finnas där kunde 

närstående själva få en bild av vad som hände och detta gjorde hela situationen mindre 

full av stress (Kirchhoff, Song & Kehl, 2009, Ågård & Harder, 2006 Söderström, 

Saveman & Benzein, 2006). Fria besökstider har uppgivits i 79 % av svaren, dock är det 

flera avdelningar som utryckt att de önskar begränsa antalet besökare samtidigt inne hos 

patienten. Det är tyvärr få som uppgivit orsak bakom denna begränsning men en tanke 

är att det skulle kunna vara att det är fler patienter befinner sig i samma rum och att det 

då skulle upplevas störande. Fria besökstider kan även diskuteras utifrån vem det 

gynnar. Patienten behöver vila likväl som den behöver stöd av sina närstående. Det 

skulle därför kunna vara värdefullt att sjuksköterskan eller första kontaktpersonen bland 

de närstående koordinerar besöken så att patienten får sammanhängande viloperioder, 

men samtidigt inte går miste om stödet från de närstående. Enligt Kirchhoff, Song och 

Kehl (2009) visade det sig att två närstående inne hos patienten åt gången var 

tillräckligt. Befann det sig fler på rummet upplevdes patienten mer stressad. De 

avdelningar som svarat att de nekar besök under viloperioden agerar i linje med vad 

som framkommit vara främjande då det har visat sig att viloperioden gynnar patientens 

välbefinnande och minskar stress samt skapar möjlighet till återhämtning. En rogivande 

miljö upplevdes stärkande men närståendes närvaro under tiden på IVA var mycket 

betydelsefull för patienten (Wåhlin, Ek & Idevall, 2009). 
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Psykosocialt stöd 

Avdelningar i studien erbjöd också psykosocialt stöd från andra än sjuksköterskan för 

de närstående som hade det behovet. Det borde ingå i den professionella rollen att känna 

till sina egna begränsningar och kunna ta ett steg tillbaka och lämna över när den egna 

förmågan inte räcker till. Därmed bör sjuksköterskan alltid verka för en god vårdrelation 

och bör vara den övergripande länken mellan närstående och vårdteamet. 

Vårdrelationen kan dock påverkas av tidsbrist men vid användandet av vårdteamet på 

ett effektivt sätt minskar risken för försämrat omhändertagande (Dahlberg et al, 2003). 

Det var dock få avdelningar i studien som hade stödpersoner direkt kopplade till 

avdelningen, utan de flesta utnyttjade de kuratorer och präster som även stod till 

förfogande för resten av sjukhuset. Avdelningarna uttryckte i stort att de var nöjda med 

dessa resurstillgångar. Närstående i studier beskrev att när personalen frågade om de 

ville ha samtal med stödperson som t.ex. en sjukhuspräst eller kurator tyckte de oftast 

att det inte behövdes för tillfället då de själva ville välja vem de skulle tala med 

(Engström & Söderberg, 2004, Söderström, Saveman & Benzein, 2006). De 

stödpersoner som närstående valt att anknyta till i första hand var vårdande 

sjuksköterska då de är väl insatta i patientens sjukdom och dennes situation 

(Eggenberger & Nelms, 2007, Ågård & Harder, 2007). Utifrån den aspekten att 

sjuksköterskor är de som närstående helst tyr sig till är det förvånansvärt att mindre än 

hälften av avdelningarna i studien stöttar sina sjuksköterskor med att erbjuda riktlinjer, 

pm och/ eller vårdplaner som stöd i omhändertagandet av närstående. Dock svarar inte 

andelen pm, riktlinjer och vårdplaner på frågan om annan kunskapsbank, stöd och/eller 

utbildning i omhändertagande av närstående erbjuds till intensivvårdssjuksköterskor. På 

en intensivvårdsavdelning krävs det att sjuksköterskan individuellt anpassar sin 

omvårdnad till både patient och närstående. Då situationen är mycket komplex med 

flera aktörer inblandade och det akuta skedet kan framkalla många olika känslor och 

reaktioner kan det vara av vikt att det finns en handlingsplan som stöd. Författarna 

hävdar att sjuksköterskan givetvis bör kunna agera utifrån sina kunskaper men att en 

strukturerad vårdplan ökar helhetssynen över vad avdelningen kan erhålla samt därmed 

kan stärka sjuksköterskans roll.  
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Konklusion 

Resultatet av studien visar att många av avdelningarna har tillfredsställande resurser för 

omhändertagandet av närstående på IVA. Respondenterna tillhör olika typer av sjukhus 

med varierande storlek och lokalisation från både stora och små städer och de kan då ses 

som en representativ grupp för Sverige. Under tiden för uppsatsen gjordes ett 

studiebesök på en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) där det visade sig att 

närståendevården var framstående då de hade ett enskilt rum avsatt för varje patients 

närstående. Deras koncept skulle kunna vara värdefullt att implementera även inom IVA 

för vuxna då forskning har visat att närstående har behov av att finnas nära patienten 

under dennes vistelse på IVA.  

 

Önskan om att göra en övergripande kartläggning blev inte uppfylld då svarsfrekvensen 

var något för låg. Förslag till vidare forskning kan vara att jämföra vilka resurser som 

finns tillgängliga för närstående på IVA och samtidigt intervjua närstående som besöker 

IVA om deras upplevelse av dessa resurser. Resultatet skulle då både spegla vilka 

resurser som finns tillgängliga men också om de möter de närståendes behov. 

Därigenom skulle närstående kunna ge förslag till förbättring som kunde leda till 

utveckling av befintliga resurser.  



 23 

REFERENSER 

Bergbom, I. & Askwall, A. (2000). The nearest and dearest: A lifeline for ICU patients. 

Intensive and Critical Care Nursing 16, 384-395. 

 

Creswell, J.W. (2009). Research design. Qualitative, Quantitative, and mixed methods 

approaches. USA: SAGE Publications Inc. 

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fagerberg, I. (2003).  Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahle Olsen, K., Dysvik, E. & Saetre Hansen, B. (2009). The meaning of family 

member´s presence during intensive care stay: A qualitative study. 

Intensive and Critical Care Nursing, 25,190-198. 

 

Eggenberger, S. & Nelms, T. (2007). Being family: the family experience when an adult 

member is hospitalized with a critical illness. Journal of clinical nursing, 

16, 1618-1628. 

 

Ejlertsson, G. (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Engström, Å. & Söderberg, S. (2004). The experiences of partners of critically ill 

persons in an intensive care unit. Intensive and critical care nursing, 20, 

299-308. 

 

Engström, Å. & Söderberg, S. (2007a). Close relatives in intensive care from the 

perspective of critical care nurses. Journal of clinical nursing, 16, 1651-

1659. 

 

Engström, Å. & Söderberg, S. (2007b). Receiving power through confirmation: the 

meaning of close relative for people who have been critically ill. Journal 

of Advanced Nursing. 59 (6), 569-576. 

 



 24 

Gonzalez, C. E., Carrol, D. L., Elliott, J. S., Fitzgerald, P. A. & Vallent, H. J. (2004) 

Visiting preferences of patients in the intensive care unit and in a 

complex care medical unit. American Journal of Critical Care, 13 (3), 

194-198. 

 

Gulbrandsen, T. & Stubberud, D-G. (2009). Intensivvård; Avancerad omvårdnad och 

behandling. Lund: Studentlitteratur. 

 

Halvorsen, K., Förde, R. & Nortvedt, P. (2009). The principle of justice in patients 

priorities in the intensive care unit: the role of significant others. Journal 

of Medical Ethics, 35(8), 483-487. 

 

Hansagi, H. & Allebeck, P. (1994). Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård. 

Handbok för forskning och utvecklingsarbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, I., Fridlund, B. & Hildingh, C. (2005). What is supportive when an adult 

next-of-kin is in critical care. Nursing in Critical Care, 10 (6), 289-298. 

 

Kirchhoff, K. T., Song, M-K. & Kehl, K. (2009). The meaning of family members’ 

presence during intensive care stay: A qualitative study. Intensive and 

Critical Care Nursing, 4, 190-198. 

 

Kutash, M. & Northrop, L. (2007). Family members ‘experiences of the intensive care 

unit waiting room. Journal of Advanced Nursing, 60 (4), 384-388. 

 

Kylén, J-A. (2004). Att få svar. Stockholm: Bonniers Utbildning AB. 

 

Maxwell, K. E., Stuenkel, D. & Saylor, C. (2007). Needs of family members of 

critically ill patients: A comparison of nurse and family perceptions. 

Heart & Lung, 36(5), 367-376. 

 



 25 

McAdam, J-L. & Puntillo, K. (2009). Symptoms experienced by family members of 

patients in intensive care units. American Association of Critical Care 

Nurses, 18 (3), 200-209.  

 

Morton, Gonce, P. & Fontaine, D.K. (2009). Critical Care Nursing; A Holistic 

Approach. China: Lippincott, Williams & Wilkins. 

 

Sturdivant, L. & Warren, N. A. (2009). Perceived met and unmet needs of family 

members of patients in the pediatric intensive care unit. Critical Care 

Nursing, 32(2), 149-158. 

 

Söderström, I-M., Saveman, B-I. & Benzein, E. (2006). Interactions between family 

members and staff in intensive care units- An observation and interview 

study. International Journal of Nursing Studies, 43, 707-716. 

 

Takman, C. & Severinsson, E. (2006). A description of healthcare providers 

´perceptions of the needs of significant others in intensive care units in 

Norway and Sweden. Intensive and Critical Care Nursing, 22, 228-238. 

 

Wåhlin, I., Ek, A-C. & Idvall, E. (2009a). Empowerment from the perspective of next 

of kin in intensive care. Journal of Clinical Nursing, 18, 2580-2587. 

 

Wåhlin, I., Ek, A-C. & Idvall, E. (2009b). Empowerment in intensive care: Patient 

experiences compared to next of kin and staff beliefs. Intensive and 

Critical Care Nursing, 25, 332-340. 

 

Ågård, A-S. & Harder, I. (2007). Relatives’ experiences in intensive care- Finding a 

place in a world of uncertainty. Intensive and Critical Care Nursing. 23, 

170-177. 



 26 

BILAGA 1  

Tillgängliga resurser för närstående på intensivvården             
 

Vilket län tillhör sjukhuset? 

Vilken typ av sjukhus tillhör ni? 

Universitetssjukhus 

Regionssjukhus 

Länssjukhus 

Kommentarer 

Hur många vårdplatser finns det på intenssivårdsavdelningen? 

Vad har du för funktion på avdelningen? 

Var är sjukhuset placerat? 

Centralt 

Mindre än 3 km från centrum 

3-5 km från centrum 

Mer än 5 km från centrum 

Kommentarer. 

 

Hur ser det kommunala kommunikationsnätet ut mellan centrum och sjukhuset? 

Det går att åka mellan centrum och sjukhuset dygnet runt (täta förbindelser) 

Täta förbindelser (minst 2 avgångar /timme) på vardagarna men sämre på helger 

Förbindelser på vardagar ( minst 7 avgångar/dygn) med obefintliga på helger 

            Ej tillfredsställande förbindelser ( mindre än 5 avgångar/dygn) 

Det går inte att åka kommunalt mellan centrum och sjukhuset 

Kommentarer 

 

Finns övernattningsmöjligheter för närstående inom rimligt avstånd från 

sjukhuset (max 1 mil bort)? 

Ja 

Nej 

Kommentarer 

 

Finns det övernattningsmöjligheter för närstående på sjukhuset? 

Ja 

Nej 

Kommentarer  

 

Om ja, hur många rum är kopplade specifikt till intensivvårdsavdelningen? 

 

Vad finns i eller i anslutning till rummet/rummen? 

Brits 

Stol 
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Bord 

Telefon 

Säng 

Toalett 

Handfat 

Dusch 

Sängkläder 

Hygienartiklar (ex handduk, tvål, kam, tandborste, tandkräm) 

Övrigt 

Kommentarer  

 

Finns restaurang eller café på sjukhuset som erbjuder mat? 

Ja 

Nej 

Nej men varuautomat 

Kommentarer 

 

Om ja, vilka öppetider har dessa? 

Vardagar-Förmiddag 

Vardagar- Middag 

Vardagar- Kväll 

Vardagar- Natt 

Helger-Förmiddag 

Helger-Middag 

Helger-Kväll 

Helger-Natt 

Övrigt  

Finns det möjlighet för närstående att kunna förvara och/eller värma mat på IVA? 

Ja 

Nej 

Kommentarer 

 

Om ja, vad finns tillgängligt? 

Micro 

Kylskåp 

Pentry 

Frys 

Kaffeautomat 

Övrigt 

Erbjuds mat till närstående på IVA? 

Ja 

Ja, till självkostnadspris 

Nej 

Kommentarer 
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Finns det tillgång till skriftlig information till närstående om avdelningens 

rutiner? 

Ja 

Nej 

Kommentarer 

 

Om ja, finns informationen på flera språk? 

Ja 

Nej 

Kommentarer 

 

Har ni riktlinjer, PM och/eller vårdplaner för omhändertagande av närstående på 

IVA? 

Ja 

Nej 

Kommentarer 

 

Har intensivvårdsavdelningen fria besökstider? 

Ja 

Nej 

Om nej, vilka begränsningar gäller? 

Besök endast dagtid 

Ej besök udner viloperiod på dagen 

Begränsad tid inne hos patienten 

Begränsat antal besökare 

Ej besök nattetid 

Ej besök kvällstid 

Kommentarer  

 

Vilka telefontider finns på avdelningen? 

Ok att ringa dygnet runt 

Endast kontakt dag och kvällstid 

Endast kontakt dagtid 

Kommentarer 

 

Finns det tillgång till ostörda samtalsrum i anslutning till avdelningen? 

Ja 

Nej 

Kommentarer 

 

Vilka tillgångar till psykosocialt stöd för närstående finns kopplat till 

intensivvården? 
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Kurator 

Psykolog 

Tjänsteman med religiös anknytning 

Annan proffesionellt utbildad stödperson 

Det finns inga externt kopplade stödpersoner 

Det finns interna stödpersoner på avdelningen 

Kommentarer 

 

Vilka tider finns dessa tillgängliga? 

Dygnet runt även på helger 

Dygnet runt endast vardagar 

Endast dag och kväl hela veckan 

Endast dag hela veckan 

Dag och kväll endast vardagar 

Dagtid endast vardagar 

Tidsbokade besök enbart 

Kommntarer 

Övriga kommentarer och synpunkter på enkäten 

 

 

 

 

 

 


