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Abstract  

Patients in intensive care are often intubated, and therefore unable to speak, which leads 

to difficulties in communication. The ICU is a very stressful environment and can be 

experienced as foreign and frightening by both patients and their close ones. The ICU 

nurse’s caring responsibilities includes both the care of the critically ill patient and the 

support of relatives who are often in shock. This balance is not always straightforward, 

and acting professionally in both instances can lead to problems. The professional 

competence of an ICU nurse has been described as a calm surface, beneath which rages 

a conflict between medical and ethical issues. As such, communicating professionally 

with relatives is a challenge that rivals the nurse’s medical responsibilities.  

The aim of the study was to describe the significance of the nurse's communication with 

close relatives in the ICU patient room.  

The study was conducted using a qualitative and inductive approach. A non-participant, 

semi-structured, observational method was used. Seven observations were conducted. 

The results of the study are presented in five categories: to prioritise attention; be 

available for relatives; listen, inform, be sensitive and responsive; to value the meeting 

and to juxtapose between compassion and objectivity. We have found that the nurse 

possess the power to make a difference in how the relation between the nurse and close 

ones turns out and also that several factors can affect their relation. 

Keywords: observation, qualitative research, intensive care, communication, close 

relatives, critical care, close ones, environment.  
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Inledning 

Som blivande intensivvårdssjuksköterskor ställs vi inför många nya erfarenheter och 

utmaningar. En stor utmaning som vi delade fascination för var att möta närstående i deras 

situation hos sin kritiskt sjuka nära och kära. Vi ville veta mer om hur sjusköterskan handlar i 

detta möte därtill hennes betydelse och möjlighet att påverka hur detta möte blir. Det är 

vanligt förekommande med kommunikationssvårigheter relaterat till att patienten ofta är 

intuberad inom intensivvården och saknar röst. IVA är en mycket stressig miljö och kan 

upplevas som mycket främmande, skrämmande och obekant för patienten samt närstående. 

Sjuksköterskans arbete på IVA innebär att vårda kritiskt sjuka patienter men samtidigt ta hand 

om, bemöta och informera deras närstående som ofta är upplever chock och stark oro (Burr, 

2001; Larsson & Rubertsson 2005). 

 

BAKGRUND  

Intensivvårdsavdelningen 

På intensivvårdsavdelningar (IVA) vårdas och övervakas patienter med akuta livshotande 

tillstånd. För att en avdelning skall kunna benämnas som en IVA skall man där kunna 

behandla manifest svikt i flera organ (SIR, 2009). Kring varje patient finns medicinteknisk 

utrustning som är nödvändig för att kontinuerligt övervaka patientens fysiologiska tillstånd 

(Bennun, 2003). Den medicintekniska utrustningen är oftast placerad i nära anslutning till 

patienten, vilket gör att det kan kännas trångt i utrymmet kring patienten. Dock kan detta 

innebära att avståndet mellan närstående och patient ökar (Wikström & Sätterlund Larsson, 

2003). 

 

 Det är en stor utmaning för sjuksköterskor att skapa en vårdande miljö som bemöter både 

patienters och närståendes behov på intensivvårdsrummet där teknologiskt utrustning och 

humanistisk vård skall samspela. Det är lätt hänt att den teknologiska utrustningen gör så att 

upplevelser och erfarenheter åsidosätts när vården av den kritiskt sjuke måste prioriteras 

(Eggenberger & Nelms, 2006).  

 

En intensivvårdavdelning kan lätt uppfattas som en teknifierad och objektifierande plats, det 

vill säga en märklig och annorlunda värld som man som sjuksköterska, närstående och patient 

tvingas förhålla sig till och fungera i. Denna värld kan benämnas livsvärld (Bengtsson, 1999, 
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Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 2003, van Manen, 1994). Livsvärlden 

beskriver en relation mellan världen och subjektet. Genom teorin om livsvärlden betonas 

upplevelser och erfarenheter hos människor (Dahlberg et al, 2003).  När Bengtsson (1999) 

talar om livsvärlden beskriver han hur ting har både fysiska och psykiska egenskaper som 

tillskrivs dem när vi erfar dem som subjekt. Man får med andra ord alltid mer intryck av något 

man som subjekt beskådar än det man ser på som rörelser, exempelvis att någon spelar golf 

eller tar ett blodprov (Bengtsson, 1999).  

 

Livsvärlden är enligt van Manen (1994) inte något man vanligtvis reflekterar över, trots att 

den till stor del påverkar hur vi mår. Den innefattar enligt van Manen (1994) fyra olika teman; 

levd plats och rum, levd kropp, tid samt levd relation. van Manen gör liknelser med hur stora 

byggnader får oss att känna oss små, hur öppna platser kan få oss att känna oss exponerade 

eller fria. Att gå ensam i en stad vi inte känner till i rusningstrafik kan få oss att känna oss 

vilsna, ensamma och sårbara. Jämfört med hur vi i hemmets ”trygga vrå” kan vara den vi är. 

När man vill förstå vad som ryms i en händelse eller i en berättelse är det till stor hjälp att 

söka förstå det upplevda och sedan försöka återge dess egentliga mening (van Manen, 1994).  

 

IVA är en plats där närstående till den kritiskt sjuke möter en hel del föremål och företeelser 

som på olika sätta kan påverka dem både fysiskt och psykiskt. van Manen (1994) liknar detta 

fenomen vid hur en plats kan se geografiskt nära ut, men en flod gör att platsen upplevs som 

långt bort och svår att komma åt (van Manen, 1994).   

 

Levd tid har en förmåga att gå fort när man har roligt och långsamt när man har tråkigt. Levd 

relation upplevs i det mellanmänskliga utrymmet som vi delar med andra människor. 

Tillsammans utgör dessa begrepp livsvärlden, vår levda värld (van Manen (1994).   

Sjuksköterskan på IVA 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och vårdform  

präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap, evidensbaserad 

erfarenhet och kunskap samt genomföras i enlighet med gällande författningar, lagar, 

förordningar, föreskrifter och andra riktlinjer (SOSFS, 2005:1). Sjuksköterskans 

kompetensområde indelas i kategorierna: omvårdnadens teori och praktik, forskning, 

utveckling, utbildning och ledarskap (SOSFS, 2005:1). Vidareutbildning inom intensivvård 

krävs för att kunna tjänstgöra som sjuksköterska på en IVA. Den skall innefatta både teori och 
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praktik (SIR, riktlinjer för svensk intensivvård, 2009). Intensivvårdssjuksköterskor står inför 

ett livslångt lärande och intensivvårdssjuksköterskan bygger med tiden upp en reell 

kompetens baserad på och utvecklad av erfarenhet (Larsson & Rubertsson, 2005). 

 

Parallellt med att vårda så svårt och kritiskt sjuka patienter som dagens högteknologiska 

teknik möjliggör förväntas sjuksköterskan delta i beslut som rör liv och död. 

Intensivvårdssjuksköterskan förväntas också utföra flera helt olika uppgifter samtidigt som 

patienter ständigt övervakas. Därtill måste sjuksköterskan bemöta känslomässiga reaktioner 

hos patienter och deras närstående i samband med svår sjukdom. Sjuksköterskor på IVA 

möter närstående som ofta mår mycket dåligt, och som ofta uppvisar symtom på bland annat 

ångest, depression, irritabilitet och posttraumatisk stress. De behöver också samtidigt ägna tid 

åt att bemöta informationsbehov om behandlingsstrategi och övervakningsutrustning med 

mera (Larsson & Rubertsson 2005).  I Ääris et al (2007) studie framkommer att kompetens 

generellt definierats som en slags tillräcklighet och kapacitet. Sjuksköterskor förväntas kunna 

integrera kunskap, värderingar och förmåga i olika kontextuella situationer (Ääri et al, 2007).  

Ääri et al (2007) ger en skildring av hur kompetens beskrivits på olika sätt, till exempel som 

förmåga att utföra en uppgift med önskvärd utgång under de speciella förhållanden som råder 

i det verkliga ögonblicket. Vad gäller professionell kompetens tycks den handla om vilket 

förhållningssätt sjuksköterskan har till sina arbetsuppgifter, kunskaper och förmågor samt 

beslutsfattande (Ääri et al, 2007).  

Att vara närstående på IVA 

Eggenberg & Nelms (2006) hävdar att omvårdnadsforskning inom intensivvård mestadels 

varit inriktad mot patienten. Forskning som har beskrivit närståendes perspektiv har skildrat 

att ovisshet, väntan och osäkerhet präglar närståendes upplevelser av intensivvård. Alla 

påfrestningar som närstående beskriver orsakar dem lidande och sårbarhet. Familjer har i 

tidigare studier delgivit att de upplever information, bekräftelse, närhet, stöd och tröst som 

viktigt (Eggenberger & Nelms 2006). I fall där patienten var svårt sjuk har närstående upplevt 

att de fick mer tid för kommunikation med intensivvårdssjuksköterskan. Detta resulterade i en 

närmare kontakt dem emellan, vilket upplevdes av närstående som något positivt (Stricker, 

Kimberger, Zwalen, Mohr & Rothen, 2009). Daren, Heyland och Rocker (2002) har i sin 

forskning intervjuat närstående som beskrivit att de är nöjda med vården när 

intensivvårdssjuksköterskan tar sig tid för kommunikation, ger fullständig information, visar 

respekt och medkänsla samt är lyhörd för deras och patientens behov.  
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Närstående har även beskrivit hur de känt behov av att vara nära och skydda sin kritiskt sjuka 

närstående. De har känt ansvar att vara med och bestämma vad som skulle vara bäst för den 

sjuke. Närstående har också uttryckt att de sett när en sjuksköterska fått bra kontakt med deras 

sjuke närstående och visat dem respekt. Det har framkommit i intervjuer med närstående hur 

de försöker skydda andra familjemedlemmar från att lida av situationen (Eggenberger & 

Nelms 2006). I Eggenberger och Nelms (2006) studie berättade närstående om vilka fysiska 

och psykiska påfrestningar de upplevde genom att resa till och från sjukhuset och få det 

sociala livet att fungera samt ta hand om andra familjemedlemmar  

Bemöta lidande 

Sjuksköterskor på IVA möter dagligen lidande människor; både patienter och deras 

närstående. Lidandet kan vara så väl psykiskt som fysiskt.  Eriksson (1994) beskriver hur 

lidande tillsammans med liv, död och lust fungerar som kärnan till allt mänskligt liv. Genom 

en kamp dem emellan där livet segrar har lidandet fungerat som en kraftkälla till nytt liv. När 

kampen som Eriksson (1994) benämner lidandets drama är som mest intensiv kan det vara 

svårt att förmedla sitt lidande till en annan människa. Lidandet är av ondo men genom att gå 

igenom sitt lidande kan man tillskriva det mening (Eriksson, 1994).  

 

Morse (2001) beskriver lidande utifrån en modell innehållande två olika beteenden. Det ena är 

ett tillstånd som kännetecknas av att uthärda lidande med undantryckta känslor och det andra 

kännetecknas av ett mer aktivt och känslomässigt lidande där man agerar ut (Morse, 2001). 

Lidande personer rör sig mellan dessa stadier i förhållande till vilket kontext de befinner sig i, 

vilken nivå av acceptans de uppnått samt hur de blir bemötta och bekräftade (Morse, 2001). 

Att förstå lidande och att bemöta olika behov i samband med lidande är sjuksköterskans 

uppgift. Att lindra lidande är sjuksköterskans motiv till omvårdnad. Sjuksköterskan är ofta det 

enda stödet som finns tillhands för patienten och de närstående och hon är expert på att 

uppfatta ickeverbala antydningar till behov av omvårdnad (Morse, 2001). 

 

Ibland är närståendes lidande svårare än det som patienten upplever. Eriksson (1994) skriver 

att man i allt för liten utsträckning beaktat detta och menar att egentligen är närstående också 

patienter i behov av vård och hjälp. I lidandet finns sorgen och sörjandet över händelser som 

inträffat. Eriksson (1994) beskriver hur sorgen som ett lidande gör människan trött och i 

behov av att vila i lugn och ro men inte nödvändigtvis vara ensam. Känslan av ensamhet 
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förstärks av att inte bli sedd av någon, vilket gäller såväl patient som närstående. Att möta och 

försöka dela en människas lidande förutsätter största finkänslighet skriver Eriksson (1994). 

Det handlar om att bekräfta den lidande människans värdighet. Bekräftelsen kan ske på olika 

sätt med ett litet ord, en beröring eller en blick (Eriksson, 1994). Morse (2001) menar att det 

finns mycket lite beskrivet om hur sjuksköterskan bäst interagerar i lidandets olika tillstånd 

utan att skada. Hon beskriver hur sjuksköterskan måste vara uppmärksam på vilket typ av 

bemötande som den lidande har behov av. Det kan vara fråga om att visa stöd genom ord, 

kroppskontakt och att inte lämna den lidande ensam.  

Kommunikation 

Kommunikation är ett brett och mångfacetterat begrepp men kan i sin enklaste form definieras 

som utbyte av betydelsefulla tecken mellan två eller flera parter (Eide, 2009). Ordet 

kommunikation kommer från latinets communicare som betyder att något blir gemensamt. 

Detta innebär att vi meddelar oss och delar med oss av något som exempelvis kan vara tankar, 

känslor, handlingar eller värderingar (Nilsson, Waldemarson, 1994).  

 

Människor kommunicerar för att kunna överleva, samarbeta och för att tillfredsställa sina 

behov. Kommunikationen inom hälso- sjukvård är av största betydelse för att vårdtagare och 

vårdgivare skall förstå varandra och att mötet skall bli effektivt (Fossum, 2007). 

Kommunikation är bas för identitet och möte med andra människor. Kommunikation kan vara 

verbal, språklig och icke-verbal. Kroppsspråket eller kroppskommunikationen ingår i den 

icke-verbala kommunikationen. Kommunikationen sker då genom kroppsrörelser såsom 

bland annat gester och mimik (www.ne.se). Kroppskommunikation innefattar även fysisk 

närhet eller distans. I kommunikationen kan kroppen bidra till att skapa kontakt och trygghet. 

Kroppsspråket är ofta relativt obetydligt men i kombination med den verbala 

kommunikationen, ansiktsuttryck och gester kan kroppsspråket prägla kontakten (Eide, 2009). 

 

Tidigare forskning visar att när kommunikationen är bristfällig leder det till en känsla av brist 

på kontroll. Om kommunikationen är bristfällig finns risker med att det uppstår problem och 

missförstånd (Magnus, Turkington, 2005, Wåhlin, Ek & Idvall, 2006). Tryggheten och därtill 

vardagstillvaron kan hotas av till exempel en sjukdom. Följden blir att otrygghet och en 

önskan om att avlägsna hotet uppstår. Otrygghet kan uppstå som en konsekvens av bristande 

information, svårigheter att förstå vårdarnas agerande samt andra obegriplig heter i 

vårdmiljön (Dahlberg et al 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Tidigare forskning visar att närståendes närvaro och delaktighet är av stor vikt för 

intensivvårdspatientens tillfrisknande. Därtill ställs krav på sjuksköterskan att uppmuntra och 

stödja närstående att närvara hos patienten och i omvårdnaden (Eriksson, Lindahl & 

Bergbom, 2009). Sjuksköterskor har i en studie från 2001 beskrivit att de betraktar närstående 

som en resurs för patientens tillfrisknande. Det framkom även att sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar beskriver behov av att sätta gränser för närståendes närvaro och 

delaktighet för att få arbeta i fred (Burr, 2001). Det finns också beskrivet att relationen, 

patientens närstående och sjuksköterskan emellan, är avgörande för hur närståendes 

uppvevelser av vården på IVA utformas. För att sjuksköterskor ska kunna skapa en god 

relation med närstående krävs en öppen dialog. Sjuksköterskan har en viktig roll när det 

handlar om att kommunicera och informera, hon verkar som medlare i relationen mellan 

närstående och patienten (Burr, 2001). Detta får extra stor betydelse då patienten är intuberad.  

 

Det kan dock vara problematiskt för intensivvårdssjuksköterskan att vårda kritiskt sjuka 

patienter och samtidigt bemöta närstående professionellt. Professionell kompetens hos 

intensivvårdssjuksköterskan har också beskrivits som en slags lugn yta med ett dolt drama 

under i vilket konflikten mellan kliniska och etiska problem utspelar sig (Ääri et al. 2007). Att 

bemöta och kommunicera med närstående på ett professionellt sätt är således en utmaning för 

intensivvårdssjuksköterskan. 

 

Hur integrerar intensivvårdssjuksköterskor närstående i intensivvården?  

Hur kommunicerar intensivvårdssjuksköterskor med närstående? 

 

SYFTE 

 

Syftet är att beskriva betydelsen av sjuksköterskans kommunikation med närstående inne på 

patientrummet på IVA  

 

 

METOD 
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Ansats 

Studien har en kvalitativ och induktiv ansats. En kvalitativ ansats kännetecknas av att den 

som forskar tror att det finns mer än en sanning och gärna vill utveckla en förståelse som 

stödjer och beskriver det observerade fenomenet (Streubert Speziale & Rinaldi Carpenter, 

2007).  Vid kvalitativ ansats vill forskaren förstå deltagaren i situationen och utföra studien på 

ett sätt som påverkar fenomenets naturliga sätt att visa sig så lite som möjligt (Elo & Kyngäs, 

2007; Streubert Speziale & Rinaldi Carpenter, 2007). 

 

För att söka svar på vår studies syfte valdes en icke-deltagande, semistrukturerad observation 

som datainsamlingsmetod. Vilket innebar att vi inte deltog aktivt i observationerna samt att 

observationerna gjordes efter ett observationsunderlag. För att rama in fältet, det vill säga det 

som objektivt skulle observeras användes ett observationsunderlag med begrepp hämtade från 

området kommunikation/kommunikationsvetenskapen som utgångspunkt (Mullhall, 2002).  

Deltagare 

Sju sjuksköterskor samtliga med specialistkompetens inom intensivvård observerades i 

studien. Dessa valdes ut och tillfrågades om deltagande med hjälp av så kallade 

”gatekeepers”. Ett stratifierat urval gjordes och följande urvalskriterier/strata användes: 

deltagande sjuksköterskor skulle ha specialistkompetens inom intensivvård. Inga övriga krav 

ställdes som rörde ålder eller till exempel erfarenhet. Observationstillfällen skulle röra 

situationer där sjuksköterskan kommunicerade med närstående inne på patientrummet. 

Patienten skulle vårdas intuberad men behövde inte vara nedsövd. Datainsamlingsperioden 

under vilka samtliga observationer ägde rum sträckte sig över två veckor.  

 

Datainsamling och plats för datainsamling 

I det aktuella examensarbetet har fältanteckningar förts under samtliga sju observationer. 

Författarna har på var sitt håll, på plats i rummet observerat och noterat. Detta görs inte enbart 

för att veta vad som sker menar Pilhammar Andersson ( i Granskär, Höglund & Nielsen, 

2008) utan även som ett sätt att leda studien framåt genom reflektioner.  Observationerna hade 

för avsikt att pågå så länge som sjuksköterskan befann sig på patientrummet utan avbrott. 

Detta resulterade i observationer som varade mellan 10-40 minuter.  
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Två IVA valdes ut och ansvariga tillfrågades om deltagande. En avdelning var belägen på ett 

universitetssjukhus och en på ett länssjukhus. Författarna tog kontakt med respektive 

vårdenhetschef/biträdande vårdenhetschef per telefon och informerade om studien samt 

frågade om det skulle finnas utrymme för att utföra en studie. På en av avdelningarna bjöds 

författarna också in till att delta på ett sjuksköterskemöte. Det gavs då tillfälle att träffa och 

informera vårdenhetschefen samt personal om studien. Vi gavs också möjlighet att se oss 

omkring på avdelningen. Författarna skrev dessutom ett kort informationsbrev på 

vårdenhetschefens begäran där man informerade om observationsperiodens utbredning samt 

när resultatet skall finnas tillgängligt. Brevet skickades som E:post ut till samtliga i 

personalen av vårdenhetschefen. 

 

På den andra avdelningen tog biträdande enhetschef på sitt ansvar att se till att berörd personal 

blev informerad. Vårdenhetschefen samt biträdande enhetschef på respektive IVA fick ta del 

av informationsbrev (se bilaga). I det ena fallet gav vårdenhetschefen sitt skriftliga 

godkännande i det andra godkändes studien muntligen av verksamhetschefen som dessutom 

fick kortfattad muntlig information. Därtill författades informationsbrev riktat till 

intensivvårdssjuksköterskan och ett till närstående (se bilaga). Informationen till närstående 

syftade till att ge en allmän information om att studien skulle äga rum. Här poängterades 

också att understryka att det inte var närstående eller patienter som skulle observeras i studien 

utan sjuksköterskor.  

Analys av fältanteckningar 

Den analysform som används i det aktuella examensarbetet för att analysera observationsdata 

är konventionell innehållsanalys (Shannon & Hsieh, 2005). Det innebär att all information 

och de slutsatser skall vara hämtade direkt ur datamaterialet. Konventionell ansats utgår inte 

från en redan existerande teori. Kategorier genereras ifrån datamaterialet, i den här studien 

från sju observationstillfällen. Följande processteg har använts vid analys av data; först läses 

hela datamaterialet igenom ett flertal gånger för att bekanta sig med det. Därefter läses 

datamaterialet ordagrant och indelas i avsnitt med liknande innehåll. Exakta ord i texten 

markerades vilka bildade koder som noterades i marginalen i fältanteckningarna. Allt 

eftersom processen fortlöper kommer vissa koder indikera mer än ett huvudbegrepp, dessa 

kommer direkt ifrån datamaterialet och bildar sedan det initiala kodningsschemat. Koder 

insorteras i kategorier, baserade på hur olika koder är relaterade till varandra. Först nu 

utvecklas definitioner/beskrivningar för varje kategori, subkategori och kod (Shannon & 
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Hsieh, 2005). Under analysen har författarna arbetat nära varandra i alla delprocesser. Efter 

att noga satt sig in i datamaterialet genom läsning både var och en för sig samt tillsammans 

plockades koder ut. För att få hjälp med strukturen av analysen samt göra materialet mer 

överskådligt användes en whiteboardtavla där uppslag i analysarbetet dokumenterades. 

Whiteboardtavlan delades in i sju lika stora rutor som symboliserade varsin observation. 

Rutorna fylldes med kortfattade notat över iakttagelser från observationstillfällena. På så sätt 

blev det möjligt att bedöma huruvida koderna täckte in hela datamaterialet. När vi var nöjda 

med detta analyssteg skrevs samtliga koder ner på papper både var för sig och sedan 

tillsammans. Subkategorier skapades gemensamt och utifrån dessa byggdes samt döptes 

kategorier. 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna till det aktuella examensarbetet har fortlöpande haft ett forskningsetiskt 

förhållningssätt i beaktande så som det beskrivs enligt Streubert Speziale & Rinaldi Carpenter 

(2007). Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet. Individen 

måste skyddas från psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta gäller 

både i kvantitativ och kvalitativ forskning (Helsingforsdeklarationen, 2008; Streubert Speziale 

& Rinaldi Carpenter, 2007, Vetenskapsrådet, 2002). En väsentlig etisk aspekt inom all 

forskning är att syftet skall vara att förbättra vården (Helsingforsdeklarationen, 2000).  

 

Endast författarna och handledaren har tagit del av fältanteckningar som förts under 

observationerna. Anteckningarna har behandlats konfidentiellt och har inte varit tillgängliga 

för obehöriga/utomstående. Författarna har under studiens förlopp beaktat att enskilda 

individer som deltar i studien inte skall vara möjliga att identifiera (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Inför varje observation informerades de berörda sjuksköterskorna muntligt och skriftligt samt 

att de gav sitt skriftliga godkännande. Begreppet informerat samtycke förutsätter att deltagare 

i studier tagit del både av skriftlig och muntlig information om studiens syfte och upplägg 

samt att de tillgodogjort sig informationen. Då observationerna exkluderade patientkontakt 

och på så sätt inte berörde någon i beroendeställning, vare sig patienten eller närstående, 

krävdes inte någon etisk prövning av studien (Helsingforsdeklarationen, 2000; 

Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien gavs information om att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande om de så önskade (Granskär & 
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Höglund Nielsen, 2008). Detta avsåg de sjuksköterskor som observerades samt de närstående 

som befann sig i forskningsfältet.  

Litteratursökning 

Såväl manuell sökning på bibliotek som sökning i databaser har utnyttjats. Manuella 

sökningar har genomförts på Biblioteket vid Högskolan i Borås, Stadsbiblioteket i Göteborg 

samt Kliniska Centralbiblioteket på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. När författarna sökt 

litteratur elektroniskt har framförallt databasen ”Samsök” på Högskolan vid högskolan i Borås 

bibliotek använts. Följande sökord användes: intensive care, critical care, family, 

communication, environment, relatives, qualitative research, observation. Vi har även sökt på 

författarnamn. Sökningarna resulterade i ett antal vårdvetenskapliga artiklar vars innehåll 

lästes överskådligt och lämpliga artiklar i förhållande till studiens syfte valdes ut. Därtill har 

information sökts via den elektroniska sökmotorn Google.  

 

 

RESULTAT 

 

Studiens syfte var att beskriva betydelsen av sjuksköterskans kommunikation med närstående 

inne på patientrummet på IVA. Studiens resultat presenteras i fem kategorier; att prioritera 

uppmärksamhet, att visa sig tillgänglig för närstående, lyssna, informera och vara lyhörd, att 

sätta värde på mötet samt närhet och distans. Dessa kategorier beskriver hur sjuksköterskan 

använder sig av simultankapacitet och vilka svårigheter det kan innebära, hur sjuksköterskan 

hanterar att vara ”här och nu” i situationen inne på patientrummet samt på vilka olika sätt 

kommunikationen påverkar kontakten med närstående. I ett fall där vi båda deltog som 

observatörer gjordes datainsamling riktad mot en sjuksköterska som utmärkte sig på ett 

speciellt sätt. Denna sjuksköterska visade stor sensibilitet, teoretiskt och kliniskt kunnande 

samt hade ett bra bemötande gentemot närstående. Situationen väckte stor beundran och 

sjuksköterskan kom att fungera som något av en förebild för oss. I resultatet har författarna 

valt att benämna sjuksköterskan som ”hon”.  

Prioritera uppmärksamhet  

På IVA hanterar sjuksköterskan mycket högteknologisk utrustning och utför komplicerade 

kliniska vård- och behandlingsuppgifter. Det är också vanligt att närstående är på besök, 

dygnet runt.  
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I tre observationer kunde observatören notera att sjuksköterskan simultant pratade med 

närstående gav läkemedel, använde teknologiskt utrustning och/eller utförde provtagning. 

Denna simultankapacitet var extra tydlig i en observation där sjuksköterskan utförde flera 

omvårdnadshandlingar samtidigt som hon lyssnade och var uppmärksam mot närstående och 

förklarade vad hon gjorde. Sjuksköterskan bemötte dessutom flera närstående på en gång utan 

att verka besvärad av det. Detta tolkades som att sjuksköterskan var trygg och kunnig, 

sensibel och lyhörd. I två observationer gjordes iakttagelser av att sjuksköterskan visade 

mindre simultankapacitet. I ett av dessa fall hade sjuksköterskan fokus på patienten och 

svarade inte närstående som ställde frågor. Sjuksköterskan var till synes upptagen med att 

auskultera andningsljud på patienten, utföra kontroller och det verkade som om hon 

uppdaterade sig på patientens status. I det andra fallet plockade sjuksköterskan med saker på 

rummet och i sina fickor.  

Att visa sig tillgänglig för närstående 

Det är lätt att bli påmind om att på IVA kan situationen förändras i ett ögonblick. För 

sjuksköterskan är det vardag att vårda patienter med kritisk sjukdom, för närstående däremot 

kan det vara ett tillstånd som pendlar mellan chock och förtvivlan samt behov av att bli 

bekräftad i nuet. Vid ett av observationstillfällena noterades att sjuksköterskan satte sig ner, 

det vill säga stannade upp en stund, lyssnade in och svarade på frågor samt informerade om 

hur det var med patienten i nuläget. Sjuksköterskan vände sig till närstående trots mycket som 

skedde på salen, satte sig på huk framför närstående och visade sig närvarande i situationen 

och tog initiativet och inledde en spontan pratstund. Vid det tillfället kunde sjuksköterskan 

vända fokus från patienten mot närstående eftersom annan personal fanns där. 

Sjuksköterskans sätt att agera kunde vara ett sätt att visa att hon samverkar med annan 

personal för att kunna fokusera sitt engagemang där hon behövs mest. Denna typ av 

samverkan som blev till fördel för närstående kunde observeras vid ytterligare en observation. 

 

Det förekom några situationer som kännetecknades av passivitet trots att det var fråga om att 

agera i nuet.  Detta skulle kunna tolkas som brist på engagemang från sjuksköterskorna som 

observerades. I framför allt en observation noterades att sjuksköterskan var ofokuserad på 

både patienten och närstående och deras behov av hennes uppmärksamhet.  Händerna letade 

sig runt i fickorna, hon sorterade istället bland pennor och andra ting som fanns inne på 

rummet. Kroppsspråket var något rastlöst och observatören noterade att sjuksköterskan 
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tycktes vara besvärad av situationen. Sjuksköterskan kunde på så sätt uppfattas undvika att se 

eventuella behov hos närstående att dela det svåra de kunde tänkas gå igenom i den aktuella 

situationen.  

Lyssna, informera och vara lyhörd 

Kommunikation på patientrummet förekom i olika former. Även om observatörens uppgift 

inte var att anteckna ordagrant vad som sades noterades diverse dialoger av olika slag. Det 

förekom i flera observationer att sjuksköterskan informerade, till exempel om vad läkaren sagt 

om hur situationen var för patienten. Vid en annan observation informerade sjuksköterskan 

närstående om dagbokens betydelse. Vid samma tillfälle talade sjuksköterskan också om 

vilket stöd och vilken hjälp som finns att få som närstående för att klara det dagliga livet. Vid 

det tillfället kommunicerade sjuksköterskan med lugn ton och tydliga enkla ord. 

 

I en av observationerna förekom rikligt med verbal kommunikation. Tonen i samtalet skulle 

kunna kallas för lättsam. Samtalet handlade delvis om vad läkaren hade sagt vid den senaste 

ronden. Det noterades då att sjuksköterskan ändrade sitt tonläge till ett av mer allvarsamt slag. 

Vidare pratades det vid samma tillfälle lite om väder och vind, skämt förekom och 

sjuksköterskan och närstående skrattade tillsammans. Vid en observation noterades det att 

sjuksköterskan och närstående samtalade om och delade en gemensam upplevelse av hur de 

första dygnet var för patienten. Från att sjuksköterskan hållit sig lite i bakgrunden, det var vid 

tillfället tre närstående på besök, övergick denna situation till att en närstående och 

sjuksköterskan inledde ett känslosamt samtal.  

 

Vid två observationer iakttogs det att sjuksköterskan pratade mindre än i andra observationer. 

Det kunde å ena sidan uppfattas som en taktik att visa sig närvarande på annat sätt än att prata 

och å andra sidan som att sjuksköterskan var tystlåten i sitt sätt eller till och med 

ouppmärksam. Under en observation pratade sjuksköterskan nästan inte alls. Närstående 

ställde vid det tillfället frågor och uppvisade behov av att vilja prata genom att de ”pratade ut i 

rummet”, tittade åt sjuksköterskans håll och sökte kontakt. Sjuksköterskan svarade mycket 

fåordigt på de frågor som hon ändå uppmärksammade. Observatören noterade att 

sjuksköterskan vände sig bort från de närstående på ett sätt som kunde uppfattas som 

undvikande. 
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Att sätta värde på mötet  

Några observationer kom att uppmärksamma mer fysisk kontakt och beröring än andra. I 

samtliga observationer där fysisk beröring förekom tolkades det av observatören som något 

positivt. Observatörerna kunde också notera hur annan typ av kommunikation berörde fast på 

ett annat sätt till exempel genom att se närstående i ögonen.  

 

Framförallt tre observationer av sju skilde sig åt - då här förekom mer kroppslig beröring. I en 

observation satte sig sjuksköterskan ner och lyssnade lugnt och stilla på närstående. Hon 

kommunicerade ”jag finns här för dig”. Denna sjuksköterska använde inte mycket gester, utan 

satt mestadels med händerna i knäet.  Sjuksköterskan hade också mycket ögonkontakt med 

närstående under samtalet. Detta uppfattades som ett sätt att tydligt visa att hon tog sig tid att 

lyssna in, att försöka förstå och sätta värde på mötet. Under samtalet förkom det någon gång 

att sjuksköterskan la sin hand på närståendes axel. Det hela kunde tolkas som ett möte där 

sjuksköterskan kom nära närstående på flera sätt utan att fysiskt beröra mer en att lägga 

handen på axeln och se närstående i ögonen. 

 

Det kunde framförallt i en observation noteras hur sjuksköterskan använde kroppslig beröring 

som ett sätt att kommunicera. Flera närstående var på rummet och de rörde sig nära patienten. 

Sjuksköterskan utförde sina vårdhandlingar, vilket innebar direktkontakt med patienten, vilket 

kunde göras utan att närstående behövde flytta på sig. Sjuksköterskan tog tag i närstående och 

liksom sade ”stå kvar, du är inte i vägen” för att kunna komma fram till huvudändan av 

sängen och nå patienten.  

 

I en observation noteras hur sjuksköterskan använde kroppslig beröring genom att lägga 

handen på närståendes axel, lyssna aktivt och ge bekräftelse genom att ge närstående 100 % 

ögonkontakt. Sjuksköterskan använde vid samma tillfälle mycket gester, log mycket vilket 

tolkades som ett öppet bemötande.  Under en observation växlade sjuksköterskan mellan att 

se allvarlig ut och att le eller skratta. Detta sätt att bemöta kunde enligt observatörens ses som 

ett sätt att visa på förmåga att tillmötesgå de närstående som befann sig i den aktuella 

situationen utifrån vad de verkade vara i behov av samt vad de skulle kunna tänkas uppfatta 

som påträngande eller besvärligt på annat sätt. 
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Pendla mellan närhet och distans 

I observationerna noterades att sjuksköterskan ibland hade en mer framträdande roll inne på 

patientrummet och ibland befann hon sig mer i bakgrunden. Situationerna som utspelade sig 

skilde sig åt på så sätt att i vissa fall var patienten mer på bättringsvägen än i andra och ibland 

var läget mer oklart. Vilken roll sjuksköterskan antog berodde på situationen och det visade 

sig ha betydelse för hur situationen blev. Sjuksköterskan spelade ibland huvudrollen, ibland 

biroll och ibland lyfte sjuksköterskan fram närstående i en position där de gavs huvudrollen.  

 

Under en observation intog sjuksköterskan en passiv, nästan avvaktande roll och höll sig 

bakgrunden. Sjuksköterskan satte sig lite avsides i patientrummet och dokumenterade, detta 

gav till synes närstående och patient lite egen tid tillsammans för sig själva. När närstående 

uttryckte en undran över något som var oklart uppmärksammade dock sjuksköterskan detta 

direkt. Detta förstås som att sjuksköterskan förmedlade genom sin uppmärksamhet en 

närvaro, där hon fanns till hands och kunde fungera som stöd vid behov. Observatören 

uppfattade sjuksköterskans agerande som fysiskt distanserad men samtidigt med en 

uppmärksamhet som vittnade om att sjuksköterskan kunde ge närhet när det behövs. 

Närstående uppfattades känna trygghet i situationen och fick veta att han/hon inte var lämnad 

ensam med patienten då han/hon direkt fick kontakt med sjuksköterskan om så behövdes. 

 

I en observation var det mer tydligt att sjuksköterskan hade en huvudroll i situationen. 

Observatören noterade hur sjuksköterskan tog sig fram till patienten och riktade sin 

uppmärksamhet mot omvårdnadsuppgifter som skulle utföras. Lite i bakgrunden stod 

närstående och betraktade det hela. Sjuksköterskan satte på sig stetoskop och hörde således 

inte när närstående tilltalade henne. I situationen skapades en distans mellan sjuksköterskan 

och närstående som blev synlig för observatören när sjuksköterskan inte hörde att närstående 

tilltalade henne. Sjuksköterskan undvek att ge närstående uppmärksamhet vilket kunde ses 

som både positivt och negativt. För närståendes del kunde det upplevas som att inte bli 

bekräftad men å andra sidan kunde sjuksköterskans beteende också tolkas som engagemang 

och ett sätt att ta ansvar för sina omvårdnadsuppgifter. 

 

I en annan observation fanns tre närstående med på rummet samtidigt och de rörde sig fritt i 

rummet och pratade mycket med varandra och patienten. Sjuksköterskan klev lite tillbaka och 

höll sig i bakgrunden, stoppade ibland en eller båda händerna i fickorna och intog en 

kroppshållning som uppfattades som avslappnad. Men hon hade ändå uppsikt över närstående 
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och uppmärksammade när de undrade något. Den fysiska närheten var synlig för observatören 

på så sätt att rummet var ganska litet och överskådligt. Närstående spelade de mest 

framträdande rollerna i situationen men visade genom att ställa mycket frågor till 

sjuksköterskan att hennes närvaro var viktig. Sjuksköterskan lämnade vid ett tillfälle rummet 

men var då noga med att tala om vart hon finns vilket kunde förstås som ett sätt att undvika få 

närstående att känna sig oroliga och övergivna.  

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Patientrummet är platsen där kommunikationen mellan sjuksköterska och närstående sker. 

Miljön, såväl den fysiska som psykiska fungerar således som en förutsättning för mötet 

mellan närstående och sjuksköterskan. Den fysiska miljön påverkar sjuksköterskans och 

närståendes möte, men den tycks ändå inte ha avgörande betydelse för mötet. I situationer där 

utrymmet är begränsat tycktes det som om att sjuksköterskan och närstående kom varandra 

närmare och samtalet blev ett annat, det vill säga mer spontant. I ett singelrum med bara en 

patient kan närstående prata fritt utan att behöva visa hänsyn till andra patienter och/ eller 

deras närstående. Där kan de också uttrycka sina känslor och tankar samt samtala med 

sjuksköterskan ostört. Singelrum kan således skapa en ”hemmakänsla” av mer privat karaktär, 

vilket Fridh, Forsberg & Bergbom (2007) hävdar skulle kunna innebära en läkande miljö.  

van Manen (1990) talar om hur något kan vara geografiskt nära men ändå upplevas så långt 

bort. Detta får oss att tänka på hur den högteknologiska utrustningen samt hur sjuksköterskans 

sätt att närma sig patienten påverkar närstående. Situationen/vårdförloppet kan förändras 

snabbt vilket kräver att sjuksköterskan är fokuserad och samtidigt har förmåga att erbjuda 

spontant småprat. Emotionellt stöd och medlidande innebär att visa känslighet och öppenhet 

men också lyhördhet inför vad den mottagande personen i situationen orkar med (Wiklund, 

2003). Empatin för närstående sträcker sig längre än till det som sker inne på patientrummet. 

Det innebär enligt Cypresse (2010) till exempel ansvar för att närstående skall få mat och 

kunna sköta sitt vardagliga liv. 

  

Det finns risk för att närstående kan känna att de är i vägen och därmed mindre välkomna och 

viktiga. Är det rätt att be närstående gå ut från patientrummet för att underlätta utförandet av 

vissa vårdhandlingar? Ågård och Terkildsen Maindal (2009) beskriver sjuksköterskans 
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inställning till huruvida närstående skulle vara med vid hjärtstopp eller inte. Fördelar var att 

de närstående fick se att vårdpersonalen gjorde allt de kunde samt att närstående med egna 

ögon fick se hur svår situationen var. Nackdelar var att den fysiska miljön inte var anpassad 

för att ha närstående där, dessutom kände sig sjuksköterskan ”friare” att agera när närstående 

inte var där. Återupplivningssituationen kunde också vara integritetskränkande för patienten. 

Även om situationerna i vår studie var relativt okomplicerade kan situationen på IVA när som 

helst ändras. Sjuksköterskan kan tvingas ta snabba beslut och be närstående lämna 

patientrummet och därmed också riskera att ångra sig i efterhand. I Ågard och Terkildsen 

Maindals (2009) resultat framkom att vilja och motivation att integrera närstående i vården 

var personlighetsrelaterat snarare än relaterat till ålder och kompetens. Det var också 

emotionellt krävande och här var stöd från avdelningschefer viktigt. 

 

Eriksson (1994) och Garland (2005) framhåller att närstående ibland lider mer än patienten. 

Morse (2001) har beskrivit att det finns lite forskning om hur sjuksköterskan bäst hanterar och 

bemöter lidandet utan att skada. I en situation misslyckades sjuksköterskan med att vara 

uppmärksam på att närstående sökte kontakt. En förklaring till detta skulle kunna vara behov 

av att ha distans då det är ett faktum att sjuksköterskan utsätts för mycket intryck under sin tid 

på arbetet och därför att hon måste hålla distans för att orka. Att vara närvarande i nuet, lyssna 

på och vara lyhörd är exempel på hur man kan lindra lidande. Vi har sett hur sjuksköterskan 

samverkar med annan personal för att finnas till för närstående.  

 

Vårt resultat visar hur viktigt det är för sjuksköterskan att vara tydlig i de situationer hon 

befinner sig i mötet med närstående på IVA. Ibland har sjuksköterskan kanske också alldeles 

för höga krav/förväntningar ställda på sig. I Vandall-Walker, Jensen och Oberles, (2007) 

studie framhåller närstående att de inte vill hamna på kant med sjuksköterskan eftersom de då 

är rädda för att den kritiskt sjuke då ska få sämre vård.  Sjuksköterskan har med andra ord 

makt att påverka på flera olika sätt och vi menar att makten har en motpol i de höga krav och 

stora förväntningar som ställs från närstående. Antalet närstående som befinner sig på 

patientrummet samt vilken stämning som råder på patientrummet inverkar också. Finns det 

situationer som inte gynnas av att närstående är närvarande? Ågard och Terkildsen Maindals 

(2009) studie fick oss att reflektera över hur mycket erfarenhet och vilken personlighet 

sjuksköterskan har. Som tidigare nämnts är det viktigt att sjuksköterskan är tydlig i sin 

kommunikation för att förhindra att närstående känner sig utanför. Sjuksköterskan bör ta 

ansvar för situationen genom att vara medveten om sin egen förmåga till simultankapacitet 
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samt ha en vilja att förbättra den. Vandall-Walker et al, 2007 framhåller att närstående till 

kritiskt sjuka ansåg att sjuksköterskan bör se efter hur de riktigt duktiga sjuksköterskorna gör 

när de utövar vad de kallar för ett omvårdande stöd. Det vill säga gör det bästa möjliga för 

patienten men samtidigt visar närstående bekräftelse i deras situation. 

 

När det var fler närstående inne på patientrummet samtidigt kunde vi se hur de vågade fråga 

om saker de undrade om och ställa krav. De verkade sammansvetsade och hade stöd av 

varandra vilket kanske ledde till att de kände sig mindre i vägen och kunde därför vara 

närmare sin kritiskt sjuka nära och kära. Resultatet stämmer med Goodell Tarnowski och May 

Harmon Hanson (1999) studie. Dessa forskare hävdar att sjuksköterskan kan ha nytta av detta 

fenomen, genom att låta närstående vara ett stöd för varandra. Engströms och Söderbergs 

studie (2005) beskriver att sjuksköterskor värdesätter när närstående finns till hands och att 

det i sin tur genererar en mer individanpassad vård då faktiskt närstående känner den sjuke 

bäst. Vårt resultat bygger på observationssituationer där personerna var svenskspråkiga. Vi 

har därför inte noterat några svårigheter relaterat till språk. Garland (2005) beskriver att 

intensivvårdssjuksköterskor ser närstående som en kommunikationslänk, vilken blir extra 

betydelsefull vid tillfällen när patient och närstående talar ett främmande språk. När vi talar 

om god kommunikation är kanske viljan att förstå viktigast?  

 

Alla sjuksköterskor har olika personligheter och arbetar på olika sätt. Det kan vara värdefullt 

att dela med sig av varandras upplevelser och erfarenheter av mötet med närstående och hur 

man får dem att känna sig välkomna och bekväma på bästa sätt. Vi har fascinerats över hur 

vissa sjuksköterskor - och som tidigare nämnts speciellt en - utmärkte sig i sitt bemötande av 

närstående. Hon bjöd på sig själv, bekräftade närstående, delade med sig av information och 

spenderade tid med dem samt uppmuntrade dem till att vara delaktiga i vården. Vi skulle vilja 

kalla det vi såg som en speciell sensibilitet och kompetens. Detta bemötande stämmer också 

överens med vad Eggenberger och Nelms (2006) framhöll i sin studie som ett bra sätt upprätta 

en god relation med närstående. Situationer där närstående och sjuksköterskor skrattar 

tillsammans kan innebära att man möts på en annan våglängd. I situationer där mötet mellan 

närstående och sjuksköterska inte blir bra från början kan det vara svårt att upprätta en god 

kontakt i efterhand, något som även Söderström, Saveman och Benzein (2005) hävdar. 

 

Vi upplever att all den kroppskontakt vi noterat i studien haft positiv inverkan och genomförts 

respektfullt. Denna typ av kroppskontakt kan bidra till en bättre och närmre kommunikation. 
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På samma sätt som sjuksköterskan kan använda fysisk beröring för att nå sin patient på ett 

emotionellt plan (Henricson, Segesten, Berglund & Määttä, 2009). I de fall där sjuksköterskan 

använde mycket ögonkontakt med närstående gynnades kommunikationen. Ögonkontakten 

kan således vara ett bra sätt att visa att man ser närstående och visar denne respekt.  

 

I Vandall-Walkers et al (2007) studie framkommer att närstående anser att endast de bästa och 

mest kompetenta sjuksköterskorna bör väljas ut för tjänstgöring på IVA. Närstående gav även 

sin uppfattning om vad som innefattas av begreppet kompetens. Det var bland annat att kunna 

hantera tekniskt utrustning och visa vilja att arbeta kring närstående på IVA, vars behov är så 

komplexa. Ääri et al (2007) menar att kompetens handlar om specifik kunskap, färdighet, 

attityd och värdering samt slutligen erfarenheter av intensivvård.  De tillägger att utveckling 

och utvärdering av intensivvårdssjuksköterskans kompetens är nödvändig. 

 

Metoddiskussion 

 

Sjuksköterskor på IVA ställs dagligen inför kontakt med närstående, vår uppfattning var 

därför att sjuksköterskor där är extra duktiga på att bemöta närstående. Detta var vår 

förförståelse och genom vår studie har vi både imponerats och förvånats över sjuksköterskans 

bemötande i olika situationer med närstående. Vi har tillsammans erfarenhet av arbete som 

sjuksköterskor på gynekologisk, onkologisk, geriatrisk avdelning och inom hemsjukvård. 

 

Rollen som observatör väckte känslor hos författarna. I tre av observationerna var den 

sjuksköterska som observerades bekant med närstående, så till vida att de hade mötts tidigare 

under vårdtillfället. I övriga fall observerades förstagångsmöten. Detta har författarna haft i 

åtanke under analysens gång. 

 

En anledning till att just observation valdes för att besvara syftet var att författarna hade en 

uppfattning om att frågor som rör möten och kommunikation inte går att fånga i exempelvis 

en intervju. Mulhall (2002) påpekar att det är anmärkningsvärt lite forskning inom 

vårdvetenskap som baserats på observationer, trots att det är just observation som 

sjuksköterskan till stor del använder sig av i sitt kliniska arbete. Det finns större utrymme för 

tolkning vid observation än vid intervju eftersom observatören kan välja vad han/hon vill 

observera. Ett annat skäl är att man ofta säger det man tror att man gör, inte det man i själva 
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verket gör (Mulhall, 2002). Kritik kan riktas mot observationen som metod då man kan fråga 

sig om den observerade personen agerar annorlunda på grund av att han eller hon är 

observerad. van Manen (1994) liknar detta vid hur en person som deltar i en debatt på TV 

med många åskådare också tvingas bli fullt medveten i nuet om att vartenda ord som sägs och 

varenda rörelse också bedöms av dessa åskådare. Men så snart debatten är i full gång 

glömmer deltagaren åskådarnas närvaro och fångas upp i nuet och av det som pågår (van 

Manen, 1994). Vi har också funderat över hur det påverkade studiens resultat att vi rörde oss 

bland personalen på avdelningen på raster med mera. Här är vår uppfattning att det finns 

fördelar med att vara ett bekant ansikte för personalen på avdelningen. 

 

Datainsamling i form av att observationer medför flera problem att förhålla sig till. Mulhall 

(2002) ger några exempel på sådana svårigheter, till exempel förhållningssättet i rollen som 

forskare, att erhålla informerat samtycke och/eller att få tillgång till forskningsfältet, samt att 

utföra fältanteckningar. Författarna upplevde det som relativt enkelt att få tillträde till det 

utvalda forskningsfältet. Ursprungligen kontaktades fyra olika intensivvårdsavdelningar, 

varav tre var mycket positivt inställda till att medverka i studien, varav två av dessa slutligen 

valdes ut. Väl på fältet mottogs författarna mycket välkomnande. 

 

Mulhall (2002) framhåller att det finns lite dokumenterat om hur fältanteckningar bör utföras.  

Författarna hade således inga strikta regler att rätta sig efter vilket innebar både för- och 

nackdelar. Fördelar var att vi inte känt sig styrda och upplevde observationerna mer 

intressanta eftersom det inte gick att förutse vad som skulle hända och antecknas. Nackdelen 

var att inte i förväg veta hur användningsbart data/fältanteckningar skulle visa sig vara. För att 

undersöka huruvida det tänkta datamaterialet skulle kunna användas genomfördes en 

pilotobservation. Några påtagliga brister med fältanteckningarna har vi inte upplevt. Ett annat 

syfte med att båda författarna medverkade under pilotobservationen var att undersöka 

huruvida fyra ögon såg bättre än två. I efterföljande reflektion jämfördes våra protokoll och 

slutsatsen blev att liknande iakttagelser hade gjorts. Samtliga som tillfrågades om deltagande i 

studien, var efter att de fått mer noggrann information positiva till att delta i studien.  

 

Vi har tagit hänsyn till det faktum att vi inte har någon tidigare erfarenhet inom den aktuella 

forskningsmetoden och att det därför var viktigt att ”rama in” fältet och observera samma 

”vad”? det vill säga, vad gör sjuksköterskan? Det genomfördes genom att använda vissa 
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begrepp hämtade från kommunikationsvetenskapen som hållpunkter. Sedan lämnades det 

upptill var författare att anteckna ”hur?” det vill säga, hur gör sjuksköterskan?  

 

När datamaterialet analyserades togs både det manifesta och det latenta innehållet i beaktande. 

Graneheim och Lundman (2003) hävdar i sin artikel att det manifesta är det som är synligt 

och uppenbart medan det latenta är det som man får leta efter lite mer under ytan. Det 

manifesta skulle kunna motsvara författarnas ”vad” och det latenta författarnas ”hur” i 

studien. Det material, det vill säga fältanteckningarna som samlats in under observationerna 

uppfattades som meningsfyllt och hanterbart av författarna. Det är enligt Graneheim och 

Lundman (2003) viktigt att datamaterialet erbjuder forskaren möjlighet att se datamaterialet 

som en helhet och som sedan kan delas upp i kategorier och subkategorier. I det aktuella 

examensarbetet har författarna valt att presentera resultatet indelat i endast kategorier av 

framförallt två anledningar. Dels då vi ansågs att det insamlade datamaterialet blev efter 

genomförd analys överskådligt nog i form av kategorier och att innehållet i dessa stod i 

relation till varandra. Men också med tanke på studiens omfattning, och att det då skulle vara 

tillräckligt med att enbart presentera resultatet i kategorier. Båda observatörerna hade vid 

samtliga observationer med sig anteckningsmaterial samt penna för att kontinuerligt kunna 

göra fältanteckningar det vill säga anteckna det som observerades samt eventuella 

reflektioner. Detta bidrar till att föra forskningen framåt (Granskär & Höglund Nielsen, 2008).  

 

Vid de tillfällen då endast en av observatörerna deltog (fyra observationer), hade författarna 

efteråt en kort avstämning och reflektion tillsammans över det som observerats. Detta för att 

vi tillsammans skulle få en klarare bild av vad som observerats. Huruvida båda observatörerna 

skulle närvara samtidigt eller inte avgjordes med tanke på några faktorer som fysiskt utrymme 

och situationen som sådan, till exempel hur många personer som redan fanns på salen. Detta 

beslutades i samråd med deltagande IVA-sjuksköterska och/eller ”gatekeepers”. Författarna 

hade som ambition att försöka påverka situationen minimalt genom sin närvaro, det vill säga 

vara så osynliga som möjligt.  

 

Valet av datainsamlingsmetod är viktig för trovärdigheten menar Graneheim och Lundman 

(2003). De hävdar att trovärdigheten handlar om att forskningens fokus samt hur 

datamaterialet samlades in harmonierar/står i relation till varandra. Det handlar om att först 

och främst bestämma fokus och sedan välja ut i vilken kontext man har störst chans att uppnå 
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syftet med studien. De menar också att variationer i kön, ålder och erfarenhet hos deltagare 

berikar en studie. Något författarna till aktuell magisteruppsats beaktat då det enda 

urvalskriteriet var att deltagande sjuksköterskor hade en specialistutbildning inom 

intensivvård. Det är också av stor betydelse för trovärdigheten hur man under analysen 

kategoriserar/kondenserar datamaterialet och hur väl kategorierna täcker in insamlad data. Det 

är enligt Graneheim och Lundman (2003) viktigt att resultatet presenteras på ett sådant sätt att 

läsaren lämnas utrymme att se alternativa tolkningar. 

 

SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

 

Sjuksköterskan står i maktposition att påverka och hon bör samarbeta med kollegor för att nå 

bästa möjliga resultat i sitt arbete med att skapa en god relation till närstående, vilken i sin tur 

ska leda till att de blir delaktiga i omvårdnaden. Kommunikation är - om använd på rätt sätt - 

ett användbart verktyg att göra skillnad i om huruvida närstående känner sig bekväma inne på 

patientrummet hos sin kritiskt sjuka nära och kära. Följande kliniska implikationer kan 

sannolikt bidra till att förbättra vården på IVA när det gäller att integrera närstående i 

omvårdnaden och få dem att känna sig bekväma inne på patientrummet. 

 

 Sjuksköterskan har makt att kunna påverka hur mötet med närstående blir. 

 

 Sjuksköterskan bör kunna vara flexibel det vill säga pendla mellan fysisk och 

emotionell närhet och distans inne på patientrummet. 

 

 Sjuksköterskan behöver inse och acceptera sina begränsningar när det gäller att 

prioritera sin uppmärksamhet. Därtill försöka utveckla förmågan och samtidigt vara 

medveten om att det är en process som tar tid. 

 

 Sjuksköterskan bör kunna ha rak kommunikation med närstående, då de ofta befinner 

sig på patientrummet hos den kritiskt sjuke. Hon behöver också ha viljan att försöka 

förstå deras situation. 
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Vidare forskning 

Vi anser att det är av relevans att undersöka hur sjuksköterskan ser på sin kommunikation 

med närstående samt hur närstående upplever olika situationer inne på patientrummet. Ett 

förslag till vidare forskning skulle kunna vara att intervjua sjuksköterskor samt närstående 

som uppföljning efter observationstillfällen.  

 

TACK 

 

Vi vill tacka våra nära och kära som stöttat oss när vi arbetat med detta examensarbete därtill 
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BILAGOR 

 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
intensivvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
(magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva intensivvårdsjuksköterskans kommunikation med 
närstående. 

 

Tidigare forskning visar att närstående har en stor betydelse för intensivvårdspatientens 
tillfrisknande och välbefinnande. Vi vill veta mer om hur intensivvårdssjuksköterskan 
kommunicerar med närstående och på vilket sätt kommunikationen leder till att de integreras i 
omvårdnaden. 

 

Metoden vi använder för att besvara vårt syfte är en observationsstudie. Vi kommer att vid ett 
antal tillfällen (ca 6 st) observera intensivvårdssjuksköterskans kommunikation med närstående 
till en intuberad patient. En observation kan ta allt ifrån några minuter till längre stunder.  

 

För denna typ av studie, som sker inom ramen för utbildning krävs inte etiskt prövning. 

 

Observationerna kommer att göras av undertecknade studenter under v. 2-4 2010 på x samt på x 
sjukhus. Deltagarna informeras både muntligt och skriftligt om examensarbetets syfte och 
observationernas genomförande. Efter deltagarnas informerade samtycke genomförs 
observationerna när lämpligt utrymme ges. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. 
Ingen obehörig har tillgång till material eller utskrifter. Vid publicering kommer det analyserade 
resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring. 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Handledare   
Berit Lindahl, 
Lektor 
Institutionen för Vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: berit.lindahl@hb.se 
Tfn xxxx-xxxxxx 
 

 
 
 
 
 
Har Ni några frågor är Ni varmt välkomna att höra av er till : 
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Agnes Levinsson Lisa-Rebecka Willén 

Tfn xxxx-xxxxxx Tfn xxxx-xxxxxx 
 

Med varma hälsningar 
 
__________________________ __________________________ 
Agnes Levinsson Lisa-Rebecka Willén 
E-post: xxxx@hotmail.com E-post: xxxx@gmail.com 
Tfn xxxx-xxxxxx Tfn xxxx-xxxxxx 
 
 
 
 
 
Godkännande 

Undertecknad vårdenhetschef godkänner härmed att Agnes Levinsson och Lisa-Rebecka Willén 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 
 
 
 
_______________________________ 
Verksamhetschef x intensivvårdsavdelning 
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Information till intensivvårdssjuksköterska om deltagande i 
observationsstudie 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
intensivvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
(magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva intensivvårdsjuksköterskans kommunikation med 
närstående. 

 

Tidigare forskning visar att närstående har en stor betydelse för intensivvårdspatientens 
tillfrisknande och välbefinnande. Vi vill veta mer om hur intensivvårdssjuksköterskan 
kommunicerar med närstående och på vilket sätt kommunikationen leder till att de integreras i 
omvårdnaden. 

 

Metoden vi använder för att besvara vårt syfte är en observationsstudie. Vi kommer att vid ett 
antal tillfällen (ca 6 st) observera intensivvårdssjuksköterskans kommunikation med närstående 
till en intuberad patient. En observation kan ta allt ifrån några minuter till längre stunder.  

 

Observationerna kommer att göras av undertecknade studenter under v. 2-4 2010 x samt på x 
sjukhus. Observationerna kommer att dokumenteras genom skriftliga anteckningar. Uppgifter 
som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till material eller utskrifter. Vid 
publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Ditt deltagande är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

 

Vår handledare i examensarbetet heter Berit Lindahl, lektor på institutionen för vårdvetenskap på 
högskolan i Borås. Då hon för närvarande är tjänstledig går det vid frågor bra att kontakta 
Susanne Knutsson, lektor på institutionen för vårdvetenskap på högskolan i Borås tel: xxxx-
xxxxxx, email: susanne.knutsson@hb.se. 

 
 

Med varma hälsningar 
 
__________________________ __________________________ 
Agnes Levinsson Lisa-Rebecka Willén 
E-post: xxx@hotmail.com E-post: xxx@gmail.com 
Tfn xxxx-xxxxxx Tfn xxxx-xxxxxx 

 
Skriftligt samtycke till att delta i observationsstudie 

  
Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen angående studien och syftet med 
den. Jag ger mitt samtycke till att resultatet av observationen kommer att användas till och 
publiceras i ett examensarbete. Jag godkänner att observation sker i min närvaro och är 
införstådd i att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Jag är medveten om att 
deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta den utan någon förklaring. 
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Datum: _______________ 
 
 
Deltagandes underskrift: __________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: ___________________________________ 
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Information till närstående om deltagande i observationsstudie 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
intensivvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
(magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva intensivvårdsjuksköterskans kommunikation med 
närstående. 

 

Tidigare forskning visar att närstående har en stor betydelse för intensivvårdspatientens 
tillfrisknande och välbefinnande. Vi vill veta mer om hur intensivvårdssjuksköterskan 
kommunicerar med närstående och på vilket sätt kommunikationen leder till att Ni som 
närstående integreras i omvårdnaden. 

 

Metoden vi använder för att besvara vårt syfte är en observationsstudie. Vi kommer att vid ett 
tillfälle observera intensivvårdssjuksköterskans kommunikation med Dig som närstående till en 
intuberad patient. En observation kan ta allt ifrån några minuter till längre stunder. Vi vill 
understryka att det är intensivvårdssjuksköterskan som är i fokus för vår observation men att Ni 
som närstående samt berörd patient kommer att synliggöras/omnämnas dock utan att 
identifieras. 

 

Observationerna kommer att göras av undertecknade studenter under v. 2-4 2010 på x samt  x 
sjukhus. Observationerna kommer att dokumenteras genom skriftliga anteckningar. Uppgifter 
som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till material eller utskrifter. Vid 
publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Ditt deltagande är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

 

Vår handledare i examensarbetet heter Berit Lindahl, lektor på institutionen för vårdvetenskap på 
högskolan i Borås. Då hon för närvarande är tjänstledig går det vid frågor bra att kontakta 
Susanne Knutsson, lektor på institutionen för vårdvetenskap på högskolan i Borås tel: xxxx-
xxxxxx, email: susanne.knutsson@hb.se. 

 
 

Med varma hälsningar 
 
__________________________ __________________________ 
Agnes Levinsson Lisa-Rebecka Willén 
E-post: xxx@hotmail.com E-post: xxx@gmail.com 

Tfn xxxx-xxxxxx Tfn xxxx-xxxxxx 

 
Skriftligt samtycke till att delta i observationsstudie 
  
Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen angående studien och syftet med 
den. Jag ger mitt samtycke till att resultatet av observationen kommer att användas till och 
publiceras i ett examensarbete. Jag godkänner att observation sker i min och min närståendes 
närvaro och är införstådd i att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Jag är medveten 
om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta den utan någon förklaring. 
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Datum: _______________ 
 
 
Deltagandes underskrift: __________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: ___________________________________ 
 

 
 


