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Sammanfattning    

Cancer och stroke är bland de vanligaste dödsorsakerna i vårt samhälle. Forskning har 

visat på att det inte endast är patienten som blir lidande utan även de närstående. 

Närstående till personer som drabbats av allvarlig sjukdom är i behov av information. 

Närstående kan behöva få olika information och på olika sätt. Sjuksköterskan har en 

central roll i informationsförmedling till närstående och det är därför av vikt för dem att 

känna till de närståendes informationsbehov. Syftet är att beskriva informationsbehovet 

hos närstående till patienter med cancer och stroke, i mötet med sjukvårdspersonal.  

Metoden som valdes var en litteratursstudie enligt Axelsson. Urvalet som gjordes var 

närstående till cancer och strokepatienter då dessa sjukdomar påverkar både patient och 

närstående på ett livsomvälvande sätt. Efter sökningen valdes åtta artiklar ut då dessa 

återspeglade syftet. Resultatet visade att närstående vill ha information på en 

regelbunden basis, med raka och klara besked. Genom information så får de närstående 

en ökad känsla av kontroll som gör att de bättre kan hantera sin vardag. Informationen 

minskade även negativa känslor så som stress, ångest och oro. Det visade sig även att 

närstående sökte information via alternativa källor så som internet, applikationer i 

telefoner eller böcker. Typen av information som efterfrågades varierade mellan 

individer. Det är därför viktigt att sjuksköterskan ser den närstående som en individ, 

unik, med egna behov gällande vilken information de behöver. 

 

Nyckelord: Närstående, anhöriga, information, behov, sjuksköterska, cancer, stroke  
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INLEDNING 

När någon som står oss nära drabbas av allvarlig sjukdom som till exempel cancer eller 

stroke, blir situationen omvälvande för både den sjuke och de närstående. Vardagen 

förändras och de rutiner vi haft kanske inte längre passar in i den nya situation vi 

befinner oss i. Den närståendes situation kan bli riktigt påfrestande och skapa känslor 

som oro, rädsla och en känsla av otillräcklighet. För att kunna hantera denna nya 

situation och de upplevelser som är aktuella är det viktigt att de närstående får 

information av sjuksköterskan så att detta resulterar i kunskap och förståelse hos de 

närstående. Det finns mycket forskning som berör närståendes generella behov. Om just 

närståendes behov av information är forskningen mer begränsad. Vi har därför valt att 

göra en sammanställning av den forskning som behandlar närståendes 

informationsbehov. Detta för att sjuksköterskan ska få en bättre inblick i vilket 

informationsbehov de närstående har som kan resultera i ett bättre bemötande samt en 

bättre förståelse och slutligen en bättre vård.   

 

BAKGRUND 

Närstående 

I denna text har vi har valt att använda oss av begreppet närstående då det ger ett 

bredare perspektiv än begreppet anhöriga, på vilka som inkluderas. Benzein och 

Saveman (2004, ss. 29-30) beskriver begreppet närstående som ett mer inkluderande 

begrepp än anhörig, som traditionellt sett ses som en släkting eller ingift.  Dahlberg och 

Segesten (2010, s.119) beskriver en närstående som en familjemedlem, förälder, syskon 

men även som vänner eller grannar. Den person som patienten anser vara närstående 

måste själv acceptera att bli betraktad som en sådan.  

 

Information 

Information är när någon får kännedom om något, med andra ord är det när någon blir 

informerad. Information kan även uppfattas som resultatet av ett meddelande, då 

meddelandet kan ha påverkat mottagaren. Information kan sägas uppstå först när ett 

meddelande tolkas av mottagaren, när det får en viss innebörd (Nationalencyklopedin 

2015). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska patient och närstående få 

information. Informationen ska ges enligt vad patientlag (SFS 2014:821) anger. 

Patientlag (SFS 2014:821) anger bland annat att informationen ska anpassas efter 

mottagaren. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, 

språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar mottagaren kan tänkas ha. 

Den som ger information måste dessutom (så långt som möjligt) försäkra sig om att 

mottageren förstått informationen. Sjuksköterskan ska även ta hänsyn till och respektera 

om mottagaren har en önskan att inte ta emot information.  Informationen ska även ges 

skriftligt om mottagaren ber om det.  
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Klang Söderkvist (2013, s. 51) beskriver hur information kan komma från många olika 

aktörer inom vården, ofta oberoende av varandra. Detta kan i sin tur leda till förvirring 

hos mottagaren och skapa mer problem än stöd.  

 

Klang Söderkvist (2013, s. 59) skriver även att innehållet i informationen en 

sjuksköterska ger ofta har en faktakaraktär. Sjuksköterskan förklarar om olika 

läkemedel, undersökningar och behandlingar. Andra typer av information så som 

livsstilsråd förekom mer sällan. Klang Söderkvist (2013, s. 59) skriver även att det finns 

en gråzon mellan begreppet information och undervisning och att sjuksköterskans 

patientundervisning ofta sker spontant. Patientundervisningen sker ofta i den dagliga 

vården och att den ofta uppfattas som en rutin snarare än undervisning, att den dessutom 

ofta är oreflekterad och sker informellt.  

 

Sjuksköterskans roll 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterska står att en 

sjuksköterska ska ha förmågan att kommunicera med närstående på ett respektfullt, 

empatiskt och lyhört sätt. Sjuksköterskan ska även kunna ge stöd och vägledning för att 

skapa möjlighet till en delaktighet i vården. Förutom att kommunicera med närstående 

och patient ska sjuksköterskan även kunna informera och undervisa dessa. Då 

information presenterats ska sjuksköterskan även försäkra sig om att närstående och 

patient förstått informationen (Socialstyrelsen 2005, s. 11). 

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) ansvarar sjuksköterskan för att patienter 

och enskilda personer får anpassad information gällande kulturella aspekter. 

Sjuksköterskan har även ett ansvar för att informationen som ges är korrekt och 

mottagaren får tillräcklig information (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 4). 

I fjärde kapitlet av Socialstyrelsen ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvård (SOSFS 2005:12) beskrivs att patienter och närstående ska visas 

omtanke och respekt oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, utbildning, 

social ställning, funktionshinder eller religiös tillhörighet. Vidare beskrivs att patient 

och närstående ska informeras och göras delaktiga om det inte finns hinder för detta 

enligt sekretesslagen eller lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.    

Cancer  

Cancer är ett stort hot mot världshälsan och stod för ungefär 8,2 miljoner människors 

död år 2012, vilket motsvarar ungefär 22.000 människoliv per dygn (Cancerfonden 

(2015, s. 25).  Cancer är ett samlingsnamn för 200 olika sjukdomar. Sjukdomen uppstår 

till följd av skador i cellernas arvsmassa. Vanligt är att 4-6 stycken förändringar måste 

ske för att det ska bildas en cancercell. När cellerna väl har utvecklats till en cancercell 

sätter den kroppens normala skyddsnät ur spel och cancercellerna ansamlas. Därefter 

kan dessa cancerceller spridas via blod och lymfa till olika delar av kroppen, så kallad 

metastasering. De vanligaste behandlingsmetoderna vid cancersjukdom är operation, 

cytostatikabehandling, strålbehandling och hormonell behandling (Cancerfonden 2014). 

Cancerfonden (2014) skriver att patienter med cancer uppleva sig mycket ensamma. När 

någon drabbas av cancersjukdom förändras tillvaron drastiskt. Saker som togs för givet 

är inte längre självklara. Att ha en närstående vid sin sida kan för en cancersjuk innebära 
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ett stort stöd. Information är viktigt för att närstående till cancersjuka patienter ska 

kunna hantera sin nya situation. Genom information får närstående en uppfattning av 

vad framtiden kan föra med sig. Det ger dem även bättre möjlighet att bemöta 

eventuella svårigheter och problem.    

 

Stroke 

Mackay och Mensah (2004, ss. 52-53) skriver i en rapport publicerad för World Health 

Orgnization (WHO) att stroke är den tredje vanligaste orsaken till död i västvärlden 

efter hjärtsjukdom och cancer. Stroke kan lämna de utsatta med funktionsnedsättningar 

så som syn- och talsvårigheter, förlamning eller konfusion. Även med avancerad teknik 

blir 60 % av strokedrabbade beroende av efterföljande vård eller dör. 

 

Stroke är ett samlingsnamn på symtom som uppstår när skador på hjärnans nervvävnad 

uppstår till följd av bristande syretillförsel. Den bristande syretillförseln kan bero både 

på en blodpropp i hjärnans blodkärl, en så kallad hjärninfarkt och på en blödning i på 

blodkärl inne i hjärnan, en så kallad hjärnblödning. Stroke kan inträffa i hela hjärnan 

vilket kan resultera i en mängd funktionsnedsättningar, halvsidig förlamning, afasi, 

minnesstörningar eller depression (Hjärnfonden 2015). Riks-Stroke är ett nationellt 

kvalitetsregister för strokesjukvård och riktar sig främst mot personal inom hälso- och 

sjukvården samt till de beslutsfattare som finns inom vården. Riks-stroke samlar in data, 

analyserar och följer upp data gällande insjuknandet och sjukhusvistelsen (Riks-stroke 

2015).  

 

För att öka kunskapen om närstående, till patienter med stroke, situation samt för att få 

ett underlag till förbättringsområden avseende bland annat information, ger Riks-Stroke 

ut rapporter (Hulter Åsberg, Söderholm & Hals Berglund. 2014, s.5). Rapporten om 

närstående besvarar hur närstående upplever sin hälsa och livskvalitet, hur de 

närståendes möjlighet att utöva intressen påverkas samt hur sjukdomen påverkar de 

närståendes möjlighet att arbeta (Hulter Åsberg, Söderholm & Hals Berglund, ss. 14-16) 

 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Behov 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 120) skriver att det finns omfattande forskning som 

visar på att närstående blir lidande då någon som står dem nära blir allvarligt sjuk. 

Wiklund (2003, s. 100) skriver att vara lidande innebär ett sökande. Människan stävar 

då efter att tillfredsställa sina behov. Genom att behoven blir tillgodosedda bidrar detta 

till att människan kan anpassa sig till sin situation. Wiklund (2003, ss. 60-61) lyfter 

problem som kan förekomma då det gäller att se till sina behov. Det kan exempelvis 

vara svårt att se till sina behov, då energi och fokus läggs på problemen. Det kan även 

leda till svårigheter i agerande och handlande i den rådande situationen. Passivitet och 

ambivalens kan leda till handlingsförlamning för människan.   
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Livsvärld 

Inom vårdvetenskapen är begrepp som ”Livsvärld” framträdande. Livsvärlden är hur 

var och en ser på sig själv, andra och sin omvärld. Världen så som den förstås av den 

enskilda individen. Varje människa delar sin livsvärld med andra men den är ändå högst 

personlig och unik för var och en (Dahlberg & Segesten, s. 128). Vidare skriver 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-119) att de närståendes perspektiv ska inkluderas 

om utgångspunkten sker från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Ett annat begrepp inom 

vårdvetenskapen är ”förförståelse” som är hämtat från den hermeneutiska filosofin och 

innebär att en människa alltid uppfattar världen utifrån tidigare erfarenheter och 

kunskaper vilket resulterar i att en människa aldrig kan vara helt objektiv till tillvaron. 

Detta påverkar hur människan uppfattar verkligheten och hur människan tänker, känner 

och handlar (Wiklund 2003, s.52)  

 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa inom vårdvetenskapen innebär en sammanflätning av individens existentiella 

upplevelser och dennes biologiska funktioner. Båda ovanstående faktorer är av 

betydelse för människans upplevelse av hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 52). Hälsa 

beskrivs som ett tillstånd som berör hela människan och ses även som en upplevelse av 

att vara i balans. Det handlar om en jämvikt mellan människans inre upplevelser i 

relation till medmänniskor och till individens liv i övrigt. Hälsa har olika innebörder 

från människa till människa och är kopplat till individ och situation (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 49). Wiklund (2003, s. 82) skriver om Katie Erikssons definition på 

begreppet hälsa. Hälsa beskrivs här som något en människa är och inte vad en människa 

har.  

 

Hälsa kan även beskrivas som en del av livet (Wiklund 2003, s. 82). Wiklund (2003, s. 

84) skriver vidare att hälsa även handlar om det sammanhang människan befinner sig i 

och att det inte enbart handlar om att vara förankrad i sig själv.  

 

Hälsa är beror hela människan och kan bland annat beskrivas som välbefinnande. 

Välbefinnande är inte något som går att bedöma objektivt, det är en personlig 

bedömning som endast den enskilde individen kan avgöra om han eller hon upplever. 

Välbefinnande grundar sig i människans livsvärld och skapar känslor hos individen. 

(Wiklund 2003, ss. 79-80). 

 

Lidande 

Lidande kan sägas inte bara handla om synliga symtom utan även en inre process. 

Lidandet kan beskrivas som ett hot eller kräkning där en människa känner att hon håller 

på att förlora sig själv (Kahn & Steeves 1986; Watson 1989; Dildy 1992; DuPont & 

McGovern 1992; Younger 1995 se Wiklund 2003, s.96). Lindande kan även innebära en 

känsla av att förlora kontrollen (King & Jenssen 1994; Flaming 1995; Robinson, Ekman 

et al 1997; Clarke 1998; Urquhart 1999 se Wiklund 2003 s.97). Lidande kan även vara 

förenat med skuldkänslor (Justice 1992; Smith 1998 se Wiklund 2003, s.97). Wiklund 

(2003, s. 98) skriver att hälsa och lindande inte utesluter varandra. De tycks snarare höra 

ihop. Wiklund (2003, s. 101) beskriver att en människa blir lidande när upplevelsen av 

att vara hel försvinner och att detta kan tänkas hänga ihop med en rädsla att inte kunna 
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leva upp till sina egna eller omgivningens förväntningar. Lindandet kan alltså ses som 

en konsekvens av att vara en människa eller person, en kropp, lider inte, men personer 

lider (Cassell 1992 se Wiklund 2003, s.101). 

 

Delaktighet 

Utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt är det viktigt att de närstående får en central roll. 

Samspel är av stor vikt för människan och allra viktigast är det för det flesta med 

samspel till de som står närmst. När det gäller en långvarig sjukdom kan de närstående 

ta på sig ett ansvar som innebär att vårda patienten. Detta gör att de närstående spelar en 

viktig roll för både den sjuke och sjukvården. De närstående kan därmed spela en 

väsentlig roll när det gäller den sjukes chanser till att återvinna hälsa och känna 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, s.121).  Vidare skriver Dahlberg och Segesten 

(2010, s. 317) att förutsättningar för trygghet och delaktighet skapas genom 

information.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Närstående till personer som drabbats av cancer eller stroke är i behov av information. 

Under sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning har brister i att se till 

de närstående uppmärksammats, vilket lett till en reflektion av hur till vida de 

närståendes behov tillgodoses. Det kan vara svårt att som sjukvårdspersonal att veta 

vilken information de närstående önskar, på vilket sätt de vill ha den samt vad 

informationen ska bestå av. Närstående och kopplingen till deras behov ingår inte i 

sjuksköterskeutbildningen i särskilt stor utsträckning. Det blir svårt för sjuksköterskan 

att ge en god vård till närstående om hon inte känner till deras behov. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om varför de bör ge information och vad denna 

resulterar i hos de närstående. Kunskap om detta skulle kunna ge sjuksköterskan bättre 

förutsättningar i mötet med närstående.  

   

SYFTE 

Syftet var att beskriva informationsbehovet hos närstående till patienter med cancer 

och/eller stroke, i mötet med sjukvårdspersonal.  

 

METOD 

Design 

Vi har i vår kandidatuppsats valt att göra en litteraturstudie. I denna metod används 

rapporter och vetenskapliga artiklar som är förstahandskällor (Axelsson 2012, s. 203). 

Artiklarna som togs med i litteraturstudien är därför enbart förstahandspublikationer. 

Litteraturstudie valdes som metod då vi vill undersöka tidigare forskning för att skapa 

en samlad bild inom området samt för att se vilket informationsbehov närstående till 

patienter med cancer och stroke har. Genom valda metod hoppas vi få ny kunskap som 

kan användas i vårt kommande yrke. Axelsson (2012, s. 205) skriver att studenter som 

väljer att använda sig av en litteraturstudie tillgagnar sig kunskap som är nödvändiga för 
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att utveckla den egna professionen och verksamheten. Behovet av översikter av befintlig 

forskning inom hälsoområdet har ökat då forskningen inom detta område vuxit och det i 

dagsläget finns en stor mängd publicerat material (Whittemore 2005 se Axelsson 2012, 

s. 205).    

Data 

Resultatet bygger på innehållet från åtta kvalitativa artiklar. Sju utav dessa bygger på 

intervju som metod. Den återstående artikeln baserades på ett frågeformulär.  

 

Urval och Datainsamling 

En bred sökning gjordes inledningsvis genom databasen Cinahl. Sökningsorden som 

användes var information and relatives, detta resulterade i 1218 träffar. För att avgränsa 

området ändrades sökningen till att omfatta fler, mer specificerade sökord så som: 

information needs and relatives. Inklusionskriterier gjordes för att avgränsa sökningen 

ytterligare, dessa kriterier bestod av att artiklarna skulle ha ett abstract, tillgängliga 

referenser, engelsk text samt att de tidigast skulle vara publicerade år 2000. Denna 

sökning resulterade i 66 träffar, abstract lästes och därefter valdes två artiklar ut för 

vidare granskning och inkluderades senare i resultatet. Därefter gjordes en ny sökning 

där loved ones, information och cancer användes som sökord. Kriterierna var att 

artiklarna skulle vara publicerade på engelska och tidigast från år 2000. Denna sökning 

gav 32 träffar, där en av artiklarna valdes för vidare granskning. Artiklarna analyserades 

utifrån Friberg (2006, ss. 119-120) mall för kvalitetsgranskning. När dessa artiklar 

analyserats så granskades referenslistorna till artiklarna, för att underlätta användes 

databasen Scopus. Detta genererade i ytterligare tre artiklar. Då närstående saknar en 

tydlig definition på engelska gjordes en kompletterande sökning utifrån sökorden: 

family, information och empowerment, med inklusionskriterier. Dessa kriterier bestod 

av att artikeln skulle innehålla referenser, ha ett abstract, inte vara äldre än från år 2000 

samt vara skriven på engelska. Denna sökning resulterade i totalt 61 träffar varav en 

artikel valdes ut då denna motsvarade syftet. I sökprocessen av litteratur och artiklar 

förekom vissa författarnamn återkommande. Det visade sig vid närmare granskning att 

dessa författare var framstående inom forskningsområdet. Sökningen kompletterades 

därför med en manuell sökning på dessa författarnamn vilket genererade en ny artiklar 

(bilaga 1). Exkludering av artiklar har utgått från syfte och problemformulering. I 

sökningen hittades artiklar från exempelvis intensivvård. Dessa ansågs inte passa in i 

uppsatsens resultatdel då uppsatsen är på en kandidatnivå och inte specialistutbildning. 

Vi har på ovan angiven premiss dessutom valt att exkludera föräldrar till barn som 

närstående.   

 

Söktermer som användes var: relatives, loved ones, family, information, information 

needs, empowerment, cancer. 

 

Analys 

Analysen har genomförts utifrån Axelsson (2012, ss. 203-220) modell för 

litteraturstudie. Litteraturen lästes noggrant igenom, upprepade gånger. Axelsson (2012, 

s.212) menar att detta är en nödvändighet för att få en uppfattning och hela materialet. 

Vi började jämföra artiklarna metod och syfte och gjorde anteckningar om artiklarnas 
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resultat vid sidan av för att få ett första jämförande blick på vilka likheter och skillnader 

som fanns i artiklarnas resultat. Axelsson (2012, s. 212) skriver att det är bra att 

sammanställa de olika delarna i en tabell då detta ger en översikt och kan vara till hjälp i 

den fortsatta analysen.  

 

Likheterna och skillnader i artiklarnas resultat jämfördes och bröts ner ytterligare. 

Samband mellan innehållet i artiklarnas resultat och användes för att bilda teman. 

Axelsson (2012 s. 212) skriver att det är viktigt att gå från helhet till delar för att sedan 

bilda en ny helhet och att ha en struktur för det nya resultatet. Utan struktur riskerar 

litteraturstudiens resultat bli obegripligt för läsaren.    

 

Nästa steg var att bilda en ny helhet. Data sammanfattades och sammanställdes och 

sorterades in och presenterades under olika kategorier i resultatet. Axelsson (2012 

s.213) skriver att sortera data och skapa en struktur kan vara svårt om den ska bli 

meningsfull. Vidare skriver Axelsson (2012 s. 214) att det är av viktigt att ta vara på 

teman och kategorier som är relevanta utifrån den fråga som studeras. I resultatet 

presenteras två kategorier baserade på fyra teman. 

 

 

Forskningsetiskt övervägande 

Den aktuella studien genomfördes i form av en litteraturöversikt. Att genomföra denna 

studie har medfört ett etiskt ansvar att representera resultatet på ett korrekt och rättvist 

sätt. Varje enskild artikel har därför granskats för att säkerställa att ett etiskt 

hänsynstagande åtföljts. 

 

För att få ett objektivt förhållningssätt till materialet har eventuella förutfattade 

meningar beaktats. Resultatet i litteraturstudien har genomgått en upprepad granskning, 

för att upptäcka eventuella tolkningsmisstag. Detta förfarande eftersträvar en 

sanningsenlig och en så korrekt bild av materialet som är möjligt. Allt material som 

relaterat mot syftet togs med till resultatet och inget material är utvalt eller exkluderat 

utifrån eventuella förutfattade meningar (Friberg 2012, ss. 140-142).
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RESULTAT 

Resultatet visar informationsbehovet hos närstående till patienter med cancer och/eller 

stroke, i mötet med vårdpersonal (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Resultat presenterat i teman och kategorier. 

 

Att bli styrkt i sin roll som närstående 

För närstående är det viktigt att få information för att de ska känna att de har kontroll 

och för att de ska kunna hantera sin situation. Bristande information leder till en rad 

negativa känslor som påverkar de närståendes välmående. Det anses även viktigt med 

information för att närstående ska kunna ta ställning vid olika beslut. I de flesta studier, 

inom ramen för denna uppsats, som bearbetats har det framkommit att de närstående vill 

vara ett stöd för den som blivit sjuk. Den information som efterfrågades handlade i 

många fall om hur de kunde hjälpa sin nära. Det framkom även att det inte enbart var 

information om hur de kunde hjälpa patienten som efterfrågades. I vissa fall hyste 

närstående negativa känslor gentemot patienten och behövde därför information som 

stärkte dem själva.  

 

Att uppleva en känsla av kontroll 

Benkel, Wijk och Molander (2012, s.64) beskriver informationen som nödvändig för att 

stötta de närstående och stärka dem. Informationen skapar en förståelse för vad som 
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väntar, både i stunden och i framtiden och stärker deras känsla av att vara förberedda. 

Kirk, Kirk och Kristjansson (2004, s.6) skriver att informationen ökar de närståendes 

kunskapsläge, vilket minskade osäkerheten och ledde till en större känsla av kontroll. 

Att de närstående fick information minskade även stress och frustration. Wilkes, White 

och O´Riordan (2000, ss. 43-44) beskriver att informationen har en betydande roll för 

det närstående. Utan informationen kände närstående att de inte hade någon kontroll och 

detta ledde till svårigheter att fatta beslut och att hantera sin vardag. Närstående som 

däremot fick tillgång till information upplevde att de hade en känsla av kontroll och att 

de därför hade en grund för att fatta beslut. O’Connell, Baker och Prosser (2003, ss. 22-

24) beskriver att de närstående blev placerade i en obekant roll när deras nära blev sjuk. 

Rollen väckte en osäkerhet hos de närstående som ledde fram till diverse 

frågeställningar. Frågeställningarna rörde sig om vad som hänt familjemedlemmen och 

vad framtiden kunde föra med sig. Även Friedrichsen (2003, ss.241-242) beskriver hur 

närstående uttryckte ett behov av förståelse och att information gav dem en möjlighet 

till förståelse av situationen. Genom ökad kunskap kände närstående sig bättre mentalt 

förberedda att möta situationen och eventuella framtida situationer. Att vara bättre 

förberedd ledde dessutom till minskad ångest och rädsla. O’Connell, Baker och Prosser 

(2003, s.23) uppger att utebliven information ledde till längre period av oro för de 

närstående. Wallengren, Friberg och Segesten (2008, ss. 52- 53) skriver att närstående 

blir frustrerade då information dröjde och att detta gjorde det svårt för dem att greppa 

situationen när de fick vänta med att ställa frågor. De lider av att inte få information om 

hur svårt drabbad deras nära är. Friedrichsen (2003, s.242) beskriver hur närstående 

angav att de behövde information för att kunna organisera sin vardag. Utan information 

upplevde närstående att de inte kunde planera, göra saker de ville eller behövde göra. 

Planera en resa, besöka vänner eller anta större projekt som köp av ny bostad, är 

exempel på vad närstående upplevde som svårigheter utan tillgång till information. 

Kunskap gällande patientens tillstånd, patientens risker för komplikationer gav 

närstående en känsla av kontroll.  

 

Att få information för att vara ett stöd 

Närstående efterfrågade information gällande sjukdomen, reaktioner och hur de bäst 

kunde ta hand om sin nära. Information gällande patientens tillstånd och risker för 

komplikationer, var av nytta för de närstående (Friedrichsen 2003, ss. 241-242).  

Eriksson och Lauri (2000, ss. 11-12) gör gällande att informationen närstående främst 

efterfrågade berörde behandlingen och målet för denna. Information om 

smärtupplevelsen hos patienten var även något som var av vikt för de närstående. 

Benkel, Wijk och Molander (2012, s. 66) beskriver ett behov hos de närstående att få 

information gällande patientens diagnos, då detta hjälpte dem att förstå allvaret i 

situationen. I slutet av sjukdomsförloppet, när patienten vårdades palliativt, ansåg 

närstående att information var av extra vikt. Patienten kunde haft assymtomatiska 

perioder och när nya symtom inträdde var det svårt för närstående att koppla dessa 

symtom till grundsjukdomen, speciellt om dessa var symtom patienten aldrig tidigare 

uppvisat.  

 

Wilkes, White och O´Riordan (2000, s. 43) skriver att närstående främst efterfrågade 

information om vart de kunde vända sig om de behövde hjälp och vilka hjälpinsatser 

som fanns att tillgå, exempelvis hemtjänst. Närstående som skulle vårda sina nära i 
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hemmet ville även få information gällande mediciner och dess eventuella biverkningar, 

samt information om hur de praktiskt kunde hjälpa till.  

 

Närstående menade att mycket positivt kunde komma ur att både patienten och de själva 

hade tillgång till informationen. Som skäl angavs att patienterna, på grund av sin 

sjukdom eller andra omständigheter, inte alltid mindes informationen de fått. De 

behövde kunna svara på frågor patienten eventuellt kunde ställa då de kommit hem. De 

närstående upplevde att de ofta blev en länk mellan sjukvården och patienten och 

genom information upplevde de närstående bättre förutsättningar till att hjälpa 

patienterna på ett mer konkret sätt (Freidrichsen, 2003, ss. 242-243) 

 

I Wallengren, Segesten och Friberg (2010, s. 2893) framkommer att en del av de 

närstående uppgett att det kände ilska och frustration gentemot den som drabbats av 

sjukdom. Dessa närstående efterfrågade istället information som handlade om deras 

egen hälsa, om reaktioner, känslor, hur de ska hantera situationen. 

 

Att individanpassa information utifrån behov  

Informationen kom från diverse källor, inte alltid från det håll närstående förväntade sig. 

Sjuksköterskan var en viktig källa till information och var den som fanns tillgänglig då 

närstående behövde dem. Alternativa källor så som tillexempel internet och böcker 

användes oavsett om de närstående var nöjda med den information vårdpersonal givit 

eller ej. I vissa av studierna upplevde de närstående att de fått tillräcklit med 

information medan i andra studier uttrycktes motsatsen. Det var viktigt att identifiera 

närståendes informationsbehov och anpassa informationen efter den enskildes 

kunskapsnivå samt att göra den personlig. De närstående ville ha regelbunden 

information och ville även att den inte skulle gå att misstolka. Det framkom även att 

närstående ville ha information på olika sätt, exempelvis skriftligt eller muntligt. 

Informationen kunde även behöva ges upprepade gånger innan den tog fäste. En del av 

de valda studierna i denna text har berört hur vida patientens närvaro påverkar 

informationen som ges. Att ha patienten närvarande kunde ses som ett hinder då de 

närstående inte kunde ställa vissa frågor som ansågs för känsliga.  

    

Att tillfredsställa behovet av information    

De närstående ansåg att det var viktigt att få informationen från den vårdpersonal som 

var ansvariga för patientens vård (Eriksson & Lauri. 2000, s.11). Wilkes, White och 

O´Riordan (2000, s. 43) skriver att närstående förväntade sig att läkarna skulle vara den 

primära källan till information, de blev besvikna då detta inte skedde. Närstående 

upplevde att det var sjuksköterskan som istället blev den primära källan till information. 

Sjuksköterskan var även den som fanns tillgänglig när de närstående behövde 

information. Att ha någon som svarade på frågor, när behovet uppstod, var något som 

efterfrågades av närstående. Kirk, Kirk och Kristjansson (2004, ss. 5-6) skriver att 

patienter och framförallt närstående söker information från alternativa källor. Böcker, 

internet eller utomstående sjukvårdspersonal användes när informationen de fått av den 

ansvariga vårdpersonalen inte uppfattades som tillfredställande. Alternativa källor 

användes även när den ansvariga vårdpersonalen inte uppfattades som tillräckligt 

känslomässigt engagerad. Ovan angiven studie visade på det faktum att närstående ofta 
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var belåtna med informationen de tillhandahållits, men att de kompletterat 

informationen via alternativa källor. Även Wilkes, White och O´Riordan (2000, s. 43) 

uppger att närstående söker information på andra sätt utöver den information de erhållit 

från vårdpersonalen. Även här var det källor som innefattade skriftliga 

informationsblad, böcker, internet och vårdpersonal som inte var direkt inkopplade i 

patientens vård. Studien visade även att andra yrkesgrupper som apotekare användes i 

sökandet av information.  

 

Närstående behövde själva söka efter information då den inte gavs rutinmässigt av 

vårdpersonalen. De närstående uppgav att de saknade både muntlig och skriftlig 

information i det inledande skedet. Närstående uppgav att det i denna fas inte visste 

vilken information de skulle fråga efter. Det fanns broschyrer på avdelningarna men 

trots detta hade de närstående inte fått ta del av någon av dem sedan deras nära blivit 

inskriven (O’Connell, Baker och Prosser 2003, s. 23).  

 

De närstående ansåg att de fick mycket mindre information från vårdpersonalen än vad 

de behövde. I många fall fick närstående ta emot information från patienten själv, vilket 

kunde leda till oklarheter eller missinformation, då patienten kanske glömt vad som 

sagts eller misstolkat informationen (Eriksson & Lauri. 2000, s.13).  

 

Att vara lyhörd för den enskildes behov 

De närstående angav att det var av vikt att information gavs regelbundet och att detta 

skulle ske utan att de själva behövde be om den. De hyste även en önskan om att 

informationen skulle ges både när patienten var närvarande och när han eller hon inte 

var det. De närstående föredrog om informationen gavs muntligt och var otvetydig 

(Benkel, Wilj & Molander. 2012, s.66). Författarna skriver att det är viktigt för 

vårdpersonalen att vara uppmärksam på de närståendes behov och de bör vara beredda 

på att ge information, på en regelbunden basis. Författarna uppger att det var speciellt 

viktigt i slutfasen, då patienten inte hade så långt kvar att leva, att vårdpersonal fanns till 

hands, var uppmärksam och kunde förklara vad som skedde (Benkel, Wijk & Molander. 

2012, ss.67-68). När patienter med obotlig cancer slutligen låg för döden, ansåg de 

närstående att det var viktigt att vara hos patienten och dela deras sista ögonblick i livet. 

För att kunna vara i närheten och ha möjlighet att dela patientens sista ögonblick ansåg 

de närstående att de behövde information om när döden var nära förestående. De 

närstående ville dessutom ha detta i klara uttryck som ”kom och säg adjö” istället för 

mer dolda uttryck som ”Nu kan vi inte göra mer” (Benkel, Wijk & Molander. 2012, 

s.67).  

 

Friedrichsen (2003, ss.241-242) påtalar att det är viktigt för närstående att få klara fakta, 

så de har möjlighet att anpassa sig. Vidare anger författaren att närstående kan behöva 

få samma information upprepade gånger innan de kände sig nöjda och kunde få klarhet i 

situationen. Eriksson och Lauri (2000, s.13) skriver att det är viktigt att kontinuerligt se 

över närståendes behov av information. De uppger att informationsförmedling kan ses 

som en process, att den ska anpassas efter närståendes behov och utifrån deras 

kunskapsnivå. 
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O’Connell, Baker och Prosser (2003, ss. 22-24) uppger att alla de närstående i studien 

ville ha personlig information. De ville att information skulle handla om just om deras 

familjemedlem och inte främst om sjukdomen i sig. Wallengren, Segesten & Friberg 

(2010, s. 2895) skriver att de närstående ville ha information som gällde dem 

personligen, då de inte kunde lita på sin egen kunskap inom området. Vidare anger 

författarna att det är viktigt att sjuksköterskan övar på att identifiera informationsbehov 

hos de närstående istället för att följa manualer eller efter sin egen övertygelse om vad 

de närstående vill veta. I artikeln av Wilkes, White och O´Riordan (2000, s. 43) 

beskriver hur en del närstående ville spela in samtalen där de fick information för att 

lyssna på denna vid ett senare tillfälle då de hade möjlighet att reflektera. Wallengren, 

Segesten och Friberg (2010, s. 2892) skriver att närstående efterfrågade olika typer av 

information i olika skeden av sjukdomsförloppet. I det inledande skedet efterfrågade 

närstående information om sjukdomen och den aktuella hälsostatusen. Sex månader 

efter insjuknandet efterfrågades information om hur de skulle hantera situation de 

befann sig i. 

 

I studien av Benkel, Wijk och Molander (2012, s.66) framkom det att närstående hade 

en önskan av att delta när patienten fick information om diagnos. De hyste även en 

önskan om att information skulle ges både när patienten var närvarande och när denne 

inte var det. Friedrichsens studie (2003, ss.242-243) visade även att patienten ibland 

kunde vara ett hinder, då de närstående inte tilläts fokusera på sina egna frågor. De 

närstående angav dessutom att genom att föra samtal med vårdpersonalen utan att 

patienten var närvarande gav dem möjlighet att ställa mer känsliga frågor. Författarna 

till studien menar att detta väcker etiska så väl som juridiska problemställningar då 

läkare inte får ge information utan patientens samtycke enligt svensk lagstiftning. 

Eriksson och Lauri (2000, s.13) skriver att det är viktigt att informationsutlämning sker i 

samråd med patienten och att vårdpersonalen söker patientens samtycke. Det är 

dessutom viktigt att vårdpersonalen frågar patienten vilken information de ansåg att de 

fick lämna till de närstående, så att vårdpersonalen inte gick emot patientens rätt till 

självbestämmande.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen gjordes utifrån sökord som ansågs relevanta för ämnesområdet. Det 

visade sig problematiskt då orden för närstående på engelska kan bestå av flera olika 

varianter, exempelvis family, loved ones, next-of-kin. Östlundh (2012, s. 65) skriver att 

en av de största utmaningarna i informationsökningsprocessen är användandet av 

sökord, då förutsättningarna för språklig kommunikation ser annorlunda ut. Axelsson 

(2012, s. 208) beskriver hur det kan vara svårt att veta vilka sökord som ska användas 

och att hon rekommenderar att prova sig fram. Det var precis detta vi fick göra i vår 

sökning, då vi använde oss utav olika databaser.  

 

I vår sökning använde vi oss utav både Cinahl och PubMed (kompletterade sökningen 

med Scopus). Enligt Axelsson (2012, s.208) är det främst dessa två databaser som är 

aktuella för forskning inom omvårdnadsområdet. Enligt Östlundh (2012, s. 77) kan 

sökningen av artiklar gynnas av att fler (mer än en) databaser används för sökningen.  
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Totalt i resultatet presenteras innehåll från åtta artiklar, vilket kan anses vara för få. 

Enligt Axelsson (2012, s. 208) går smärtgränsen för den som inte är van att göra 

litteraturstudier vid ungefär 20 artiklar. Hon menar dock att det är bättre att använda få 

artiklar och få en bra litteraturstudie än att använda för många och få en studie som är 

osammanhängande eller virrig. Vi valde att inkludera åtta artiklar då vi anser att detta 

gav oss en hanterbar mängd data samt gav oss möjlighet att ordentligt analysera 

artiklarna och forma ett resultat. 

  

Studierna är från Sverige (4), Australien (2), Finland (1), Nederländerna (1) samt en 

studie som är utförd i både Australien och Kanada (1). Majoriteten av dessa studier är 

baserade på intervjuer (7) resterande frågeformulär (2). Länderna tillhör det som 

betecknas som ”västvärlden” och de kan tänkas ha likheter i synsätt och levnadsvillkor.  

 

Urvalet bestod i att se till sjukdomar som är livsomvälvande för de drabbade samt deras 

närstående. Cancer och stroke valdes därför ut då det stämmer överrens med denna 

premiss. Vi anser att det inte gav några svårigheter att inkludera två skilja 

närståendegrupper då resultatet visade att informationsbehovet hos de närstående är 

individuellt och inte styrt från en specifik vårdkontext. 

 

Resultatet baseras på innehållet i kvalitativa artiklar, som till största delen bygger på 

intervjuer och vi anser att detta är en styrka. Vi menar att intervju som metod i 

artiklarna borde ha lyft fram de individuella behoven hos de närstående. Eventuella 

svagheter med denna utgångspunkt är baserade på vilken typ av frågor som ställdes i de 

enskilda studierna. 

 

Vald metod lämnade även rum för tolkning och det är således denna tolkning som 

presenterats som resultat, vilket nödvändigvis inte är det enda sättet att tolka innehåller i 

studierna på. Med detta menar vi att vår förförståelse, även om vi försökt lägga den åt 

sidan kan ha spelat in och påverkat resultatet av uppsatsen.  

  

Resultatdiskussion 

Vikten av information 

Resultatet visar att bristen på information skapar en känsla av osäkerhet och brist på 

kontroll hos de närstående (Kirk, Kirk och Kristjansson 2004, s.6; O´Riordan 2000, ss. 

43-44; O’Connell, Baker och Prosser 2003, ss. 22-24; Wallengren, Friberg & Segesten 

2008, ss. 52- 53) Denna brist på kontroll skapar ett lidande hos de närstående (King & 

Jenssen 1994; Flaming 1995; Robinson, Ekman et al 1997; Clarke 1998; Urquhart 1999 

se Wiklund 2003 s.97). Resultatet visar även på att information kan stärka närstående 

och skapa en känsla av kontroll (Benkel, Wijk och Molander 2012, s.64; Kirk, Kirk och 

Kristjansson 2004, s.6; Wilkes, White och O´Riordan 2000, ss. 43-44; Friedrichsen 

2003, ss.241-242). Sjuksköterskan bör därför vara medveten om vad det är information 

skapar hos närstående och vad som händer om de inte får den. Sjuksköterskan bör vara 

beredd att ge närstående den information de behöver, när de efterfrågar den. 

 

När sjuksköterskan ger information stärks patienten och ger dem en känsla av kontroll 

(McCarthy, Andrews & Hegarty 2014 ss.840-841). 
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Resultatet visar att närstående efterfrågade information för att kunna vara ett stöd för 

patienten (Friedrichsen 2003, ss. 241-242; Eriksson och Lauri 2000, ss. 11-12; Benkel, 

Wijk och Molander 2012, s. 66; Wilkes, White och O´Riordan 2000, s. 43). Dahlberg 

och Segesten (2010, s. 121) menar att samspel är viktigt för människan, främst med dem 

som står henne närmst. Närstående spelar en viktig roll både för den sjuke och för 

sjukvården då närstående ofta tar på sig ett ansvar att vårda patienten.   

 

Sjuksköterkan har möjlighet att bjuda in de närstående att bli delaktiga i patientens vård. 

Genom att vara nära patienten och även genom att bli delaktiga i patientens vård och 

gavs möjlighet att göra saker för patienten, fick närstående en ökad känsla av kontroll 

(Johansson, Fridlund & Hildingh 2005, s. 293; Wåhlin, Ek & Idvall 2009, ss. 2584). Om 

sjuksköterskan ger kontinuerlig information och låter närstående vara närvarande vid 

olika vårdmoment skapas en känsla av delaktighet hos närstående (Wåhlin, Ek & Idvall 

2009, ss. 2584). Genom delaktighet, lindras närståendes lidande och deras hälsa ökar. 

Detta visar på vikten av information. 

 

Vikten av individanpassning 

Resultatet visar att närstående ville ha information på ett rakt och tydligt sätt (Benkel, 

Wilj & Molander. 2012, ss.66-67; Friedrichsen 2003, ss.241-242) och att denna skulle 

ges på en regelbunden basis (Benkel, Wilj & Molander 2012, s.66). Informationen 

skulle även vara personlig (O’Connell, Baker och Prosser 2003, ss. 22-24; Wallengren, 

Segesten & Friberg 2010, s. 2895) och ges utan att de närstående själva behövde be om 

den (Benkel, Wilj & Molander 2012, s.66). Närstående kunde även behöva höra samma 

information flera gånger innan de fick klarhet i situationen (Friedrichsen 2003, ss.241-

242) och att det är viktigt att sjuksköterskan kontinuerligt ser över den närståendes 

behov av information (Eriksson och Lauri 2000, s.13).  

 

Livsvärlden är ett begrepp inom vårdvetenskapen som beskriver människan som unik. 

Livsvärlden är hur varje människa ser på sig själv, på andra och sin omvärld. Det är 

genom livsvärlden en människa förstår sin omgivning (Dahlberg & Segesten 2010, 

s.128). Även förförståelse är ett begrepp inom vårdvetenskapen och innebär att en 

människa aldrig kan vara helt objektiv till tillvaron. Begreppet innebär även att en 

människa alltid uppfattar saker baserat på tidigare kunskaper och erfarenheter och att 

detta påverkar hur en människa tänker, känner och handlar (Wiklund 2003, s. 52).  

Sjuksköterskan bör därför utgå från detta och vara medveten om det i mötet med varje 

närstående, varje UNIKA närstående och basera informationen utifrån dennes tidigare 

erfarenheter och kunskap. Att ge anpassad information är dessutom en skyldighet 

(SFS2014:821). Sjuksköterskan bör även vara medveten om att hon själv har sin egen 

livsvärld och förförståelse med sig och ha detta i beaktande. Gadamer (2004, i Debesay, 

Nåden & Slettebö. 2008, s. 58) skriver att en människa aldrig är utan sina fördomar och 

människans förväntningar alltid utgår från individens erfarenhet. 

 

Vikten av ett närståendeperspektiv 

Resultatet av uppsatsen visade på att närstående som inte fick information eller fick 

bristfällig information hade en ökad mängd negativa känslor (Kirk, Kirk och 
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Kristjansson 2004, s.6; O´Riordan 2000, ss. 43-44; O’Connell, Baker och Prosser 2003, 

ss. 22-24; Wallengren, Friberg & Segesten 2008, ss. 52- 53).  

 

Sjuksköterskans syn på närstående kan tänkas ha betydelse för om de närståendes 

informationsbehov tillgodoses eller inte. I en studie av Benzein, Johansson, Franzén 

Årestedt och Saveman (2008, s. 168) beskrivs hur sjuksköterskor har olika syn på 

närstående. De närstående kunde ses som något positivt då en god relation med 

närstående fick sjuksköterskan att känna sig behövd. De närstående kunde även fungera 

som en samtalspartner för sjuksköterskan. Det framkom även att närstående kunde ses 

som en börda och att närståendes närvaro kunde få sjuksköterskan att känna sig stressad 

och hålla tillbaka henne i hennes jobb. Närståendes närvaro kunde även frammana en 

känsla hos sjuksköterskan att de var där för att kolla hur hon skötte sitt jobb. 

 

Blöndal, Zoëga, Hafsteindottir, Olafsdottis, Thorvardardottir, Hafsteinsdottis och 

Sveindóttir (2014, s.366) har kommit fram till att sjuksköterskans arbetserfarenhet har 

betydelse för hur de ser på närstående. Ju mer erfarenhet en sjuksköterska har desto 

mindre sannolikt är det att hon ser på familjen som en börda. Fast Braun och Foster 

(2011, s.13) beskriver hur nyutexaminerade sjuksköterskor anser att det är svårt att ha 

med familjer att göra och att de inte hade utvecklat den kunskap som krävs.  

 

Sjuksköterskor skulle därför ha nytta av detta då de handleder studenter och uppmana 

studenter att diskutera dessa frågor på sitt lärosäte. De närståendes perspektiv borde 

införas i ett tidigt skede och implementeras bättre i sjuksköterskeutbildningen (Fast 

Braun och Foster 2011, s.20; Benzein, Johansson, Franzén Årestedt och Saveman 2008, 

s. 168). Detta hade förhoppningsvis lett fram till att närstående bjuds in till och 

inkluderas i vården (Benzein, Johansson, Franzén Årestedt och Saveman 2008, s. 168). 

 

Vikten av att utveckla en ökad medvetenhet om informationskällor 

Resultatet visade på att närstående söker information på olika sätt, exempelvis får 

närstående informationen från sjuksköterskan, böcker, internet eller via mobiltelefonen 

(Eriksson & Lauri. 2000, s.11; Wilkes, White och O´Riordan 2000, s. 43; Kirk, Kirk 

och Kristjansson 2004, ss. 5-6; O’Connell, Baker och Prosser 2003, s. 23). Detta sedan 

brist på information skapar en känsla av otrygghet och brist på kontroll (Kirk, Kirk och 

Kristjansson 2004, s.6; O´Riordan 2000, ss. 43-44; O’Connell, Baker och Prosser 2003, 

ss. 22-24; Wallengren, Friberg & Segesten 2008, ss. 52- 53) som i sin tur resulterar i ett 

lidande (King & Jenssen 1994; Flaming 1995; Robinson, Ekman et al 1997; Clarke 

1998; Urquhart 1999 se Wiklund 2003 s.97).  Wiklund (2003, s. 100) skriver att när en 

människa är lidande blir hon sökande och strävar att tillgodose sina behov.  

 

Studier har genomförts som undersökt applikationer (appar), som finns tillgängliga via 

dagens mobiltelefoner (Jahns 2014, s.7; Pandey, Hasan, Dubey och Sarangi 2012, s. 

140; Lupton och Jutel 2015, s. 130). Studierna har visat att det finns ett stort urval av 

appar som berörde medicin och hälsa (Jahns 2014, s.7). Pandey, Hasan, Dubey och 

Sarangi (2012, s. 140) att det, sommaren 2011, fanns 77 appar, i Itunes store, som var 

relaterade till sjukdomen cancer. Av dessa appar, var det 55,8% som var vetenskapligt 

validerade. Pandey et al. (2012, s. 140) undersökte vilka det var som stod bakom dessa 

appar och kom fram till att ”endast” 24,6% kom från hälso- eller sjukvården och att 
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dessa hade en högre validitet än de appar som inte gjorde det (79- gentemot 44%). 

Lupton och Jutel (2015, s. 130) skriver om hur app-utvecklare använder olika 

påståenden för att locka till sig nya användare. Beskrivningarna till dessa appar hävdar 

att genom att använda sig av appen kan användaren öka sin medicinska kunskap, och att 

appen stödjer till egenmakt (empowerment) genom att skänka information om bland 

annat diagnoser. Vissa app-utvecklare tar det längre än så och beskriver sin app som 

”Det är som att ha en läkare i fickan”. Även i studien av Lupton och Jutel (2015, 

ss.131-132) framgår att det fanns brister i validiteten. Källhänvisningar är ovanliga och i 

vissa fall hänvisas användarna endast till utvecklarnas hemsidor.  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framgår att 

sjuksköterskan ska kunna ge stöd och vägledning. Där står även att sjuksköterskan ska 

kunna informera och undervisa samt försäkra sig om att närstående och patient förstått 

den givna informationen (Socialstyrelsen 2005, s.11) 

 

Med detta i åtanke har sjuksköterskan en viktig roll att spela. Hon bör vara medveten 

om det faktum att närstående söker information från andra källor än sjukvården och vara 

beredd att guida dem rätt, till tillförlitliga källor.  

 

Etiska dilemman 

Resultatet visar att närstående ville ha information även om patienten inte var 

närvarande (Benkel, Wijk och Molander 2012, s.66; Friedrichsens 2003, ss.242-243). 

Detta kan resultera i ett etiskt dilemma för sjuksköterskan. Hon kanske vill göra gott. 

Lindra en närståendes lidande genom att berätta om patienten eller dennes tillstånd. Hon 

kanske tänker att patienten givit sitt medgivande tidigare och antar därför att det är okej 

nu med. I Vårdhandboken (2015) översikt gällande sekretess står att läsa att det inte är 

självklart att man får lämna uppgifter om en patient ens till de närstående. Att samtycke 

från patienten ska inhämtas av den som ansvarar för patientens vård och att samtycke 

ska dokumenteras i journalen. Det kan alltså först bli ett etisk dilemma om 

sjuksköterskan väljer att bortse från, eller tumma på Offentlighets- och sekretesslag 

(2009:400). För sjuksköterskan innebär detta att hon alltid bör vara vaksam på vilken 

information hon får lämna ut och inte. Att alltid söka patientens medgivande i ett tidigt 

skede och journalföra detta. På så sätt kan missförstånd undvikas och inget onödigt 

lidande drabba patienten. 

 

SLUTSATSER 

Närstående som inte får information blir lidande. Genom information skapas en känsla 

av kontroll och hanterbarhet, vilket kan minska lidandet då närstående bättre kan 

hantera sin vardag. Även om sjuksköterskan har en skyldighet att ge information, och 

att anpassa denna utifrån varje enskild individ, är det viktigt att hon aktivt reflekterar 

över detta. Varje närstående är unik och har egna individuella behov. Dessa behov kan 

uttrycka sig i vilken information de närstående vill ha, hur de vill ha informationen samt 

hur många gånger de vill ha den. Genom att anpassa sin information till närstående kan 

hon öka dennes hälsa, genom en ökad känsla av kontroll och delaktighet. 

Sjuksköterskan bör även känna till att oavsett hur mycket information hon ger, eller hur 
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bra informationen hon ger är, så är sannolikheten stor att de närstående ändå söker 

information på annat håll, så som böcker, internet eller liknande. Sjuksköterskan 

behöver därför vara medveten om att kvalitén på dessa källor varierar och bör vara 

beredd att rekommendera säkra källor till information.  

 

Kliniska implikationer  

 Sjuksköterskan bör bemöta närstående med ett öppet sinne och inte se på 

närstående som någonting jobbigt. 

 Sjuksköterskan bör anpassa informationen de ger efter individen de har framför 

sig. 

 Sjuksköterskan bör vara medveten om att närstående ofta söker information på 

egen hand, detta behöver inte betyda att information sjuksköterskan givit är på 

någotsätt bristfällig eller dålig utan baseras på att närstående behöver tillgodose 

sitt individuella behov. 

 Sjuksköterskan bör vara medveten att kvalitén på dessa alternativa källor kan 

vara bristfällig och bör vara beredd att tillhandahålla säkra källor till 

information. 

 Sjuksköterskan bör även uppmana sjuksköterskestudenter som har sin 

verksamhetsförlagda utbildning att interagera med närstående för att bygga upp 

en trygghet hos studenterna. 

 Sjuksköterskan bör även uppmana studenterna att lyfta upp närstående på sitt 

lärosäte så detta kan implementeras tidigare och mer i 

sjuksköterskeutbildningen.  
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Bilaga 1 

Datum Databas Sökord Avgränsning Antal träffar Antal valda 

150428 Cinahl Information 

AND relatives 

 1218 0 

150428 Cinahl Information 

needs AND 

relatives 

References 

available, 

abstract 

available, 

published date 

20000101-

20141231, 

English 

language 

66 2 

150428 Cinahl Loved ones 

AND 

information 

AND cancer 

English 

language, 

published date 

20000101-

20141231 

32 1 

 

150430 Scopus Artklar funna 

vid 

ovanstående 

sökning 

  3 

150430 Cinahl Family AND 

information 

AND 

empowerment 

References 

available, 

abstract 

available, 

published date 

20000101-

20141231, 

English 

language 

61 1 

150501 Pubmed Manuell 

sökning på 

författarnamn 

  1 
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Bilaga 2 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte  Metod och Urval 

 
Resultat 

 

Benkel, I., Wijk, H. 

& Molander, U. 

 

2012 

 

Loved ones obtain 

various information 

about the 

progression of the 

patient’s cancer 

disease which is 

important for their 

understanding and 

preparation 

 

American Journal of 

Hospice and 

Palliative Medicine 

Syftet var att 

undersöka vilket typ 

av information de 

närstående fick om 

sjukdomen, som 

hjälpte dem förstå, 

komma till insikt och 

göra sig redo för 

patientens förestående 

död. 

Kvalitativ studie som 

bestod av djupgående 

intervjuer. Studien var 

genomförd på en 

onkolog samt 

urologavdelning på ett 

universitetssjukhus i 

Sverige. Urvalet var 

49 närstående till 

patienter som dog på 

onkolog eller 

urologmottagningen 

mellan augusti 2006 

och augusti 2007. 

Efter bortfall och 

närstående som valde 

att inte delta var det 

till sist 20 närstående 

som deltog i studien.    

Närstående fick 

information om 

patientens förestående 

död på olika sätt. 

 

Resultatet delades in i 

tre kategorier. 

 

Information genom 

samtal med 

vårdpersonal. 

 

Information genom 

själva 

sjukdomsutveckligen. 

 

Information genom 

samtal med patient och 

andra närstående.  

Eriksson, E. & 

Lauri, S 

 

2000 

 

Informational and 

emotional support 

for cancer patients’ 

relatives 

 

European Journal of 

Cancer Care 

Syftet var att 

undersöka vad 

närstående till 

patienter med cancer 

tänker om 

sjukvårdspersonal i 

förhållande till att ge 

information och stöd 

I denna studie 

användes ett 

frågeformulär som var 

speciellt utvecklat för 

studien. Frågorna 

rörde sig kring två 

områden som var 

information och 

emotionellt stöd för 

närstående. I studien 

var det 168 närstående 

till patienter med en 

cancerdiagnos som 

deltog. Patineten 

skulle ha varit 

diagnostiserad i minst 

fyra månader, inte 

vara i slutskedet av 

sjukdomen. Patienten 

skulle även vara 25-63 

år och få behandling 

för cancer på ett 

sjukhus.     

Viktigt att 

tillhandahålla 

information till 

närstående. 

 

Mindre än en tredjedel 

av närstående ansåg sig 

fått tillräcklig 

information. 

 

Behovet av stöd var 

lägre än behovet av 

information. Men 

väldigt lite stöd gavs i 

relation till de 

närståendes behov. 
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Friedrichsen, M.J. 

 

2003 

 

Justification for 

information and 

knowledge: 

Perceptions of 

family members in 

palliative home care 

in Sweden 

 

Palliative and 

Supportive Care 

Syftet var att beskriva 

familjemedlemmars 

uppfattning gällande 

deras motivation när 

de ska ta emot 

information gällande 

patientens sjukdom 

I denna studie 

användes 

semistrukturerade 

intervjuer, som 

bandades. Totalt 

intervjuades 20 

familjer till patienter 

med obotlig cancer. 

Deltagarna valdes ut 

av personal på 

avdelningen, enligt 

Pattons modell för att 

få så stor varriation 

som möjligt. Datan 

analyserades utifrån 

en fenomenologisk 

ansats. 

Information såg som 

en rättighet. 

 

Närstående behövde 

information för att 

kunna förstå och 

försonas.  

 

Informationen 

nödvändig för att 

kunna organisera det 

vardagliga livet. 

Kirk, I., Kirk, P. & 

Kristjanson, L.J 

 

2004 

 

What do patients 

receiving palliative 

care for cancer and 

their families want to 

be told? A Canadian 

and Australian 

qualitative study 

 

BMJ: British 

Medical Journal 

Syftet var att få 

feedback från patienter 

som vårdas palliativt 

och deras anhöriga 

från olika etniska 

bakgrunder, om 

erfarenheterna 

gällande 

utlämnandeprocessen 

och deras 

tillfredställelse med 

informationen som 

lämnats ut under 

sjukdomsförloppet 

En kvalitativ studie 

med semistrukturerad 

intervjumetod. 

Deltagarna skulle vara 

över 18 år och förstå 

engelska samt inte ha 

någon kognitiv 

funktionsnedsättning 

som kunnat påverka. 

Intervjuerna varade en 

timma, bandades och 

transkriberades sedan. 

Informationsdelning 

som process var lika 

viktigt som innehållet. 
 

Timingen, hur den 

gavs och vårdarnas 

upplevda attityd 

spelade stor roll. 

 

Vilken information 

som efterfrågades 

ändrades under 

sjukdomens gång. 

O´Connel, B., Baker, 

L. & Prosser, A. 

 

2003 

 

The educational 

needs of caregivers 

of stroke survivors in 

acute and 

community settings 

 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing 

Syftet var att beskriva 

anhörigvårdarnas 

perspektiv på stöd och 

utbildningsbehov i 

sjukhusstadiet och i 

samhällstadiet 

Explorativ 

beskrivande design 

användes i studien. 

Data samlades in via 

intervjuer, ansikte mot 

ansikte, eller via 

telefon.  

 

Urvalet var ett  

bekvämlighetsurval.  

 

Totalt 28 deltagande. 

14 st från miljön och 

14 från den 

kommunala.  

 

Endast 

engelskspråkiga 

deltagare. 

Brist på information 

(akuta skedet)  

 

Hög osäkerhet hos 

anhörigvårdarna (akuta 

skedet) 

 

Obekant roll. 

(akuta skedet) 

 

Informationsluckor då 

närstående skulle 

hamnat i en ny 

vårdande roll. 

(kommunala) 

 

Tillgängligheten till 

anpassad sjukvård 

brast (kommunala) 
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Wallengren, C., 

Friberg, F. & 

Segesten, K. 

 

2008 

 

Like a shadow – on 

becoming a stroke 

victim´s relative 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Syftet var att belysa 

innebörden av att gå 

från att bara vara en 

släkting till en patient 

som drabbats med 

stroke till en 

närstående från dess 

att stroken inträffade 

och de efterföljande 

veckorna 

Fenomenologisk, 

hermeneutisk och med 

metodologi inspirerad 

av Philosophy of 

Ricoeur. 16 I studien 

deltog närstående från 

två stroke avdelningar 

i Sverige. Det skulle 

var första gången 

patienten var 

diagnostiserad med 

stroke. Det var 

patienten själv som 

valde vilken av dennes 

närstående som skulle 

bli tillfrågad att vara 

med i studien. Sedan 

utfördes intervjuer 

med de närstående 

som tackat ja till att 

delta. 

Resultatet delas in i två 

huvudkategorier.  

Att vara i ett kaos 

Att söka efter ordning i 

kaoset.  

 

Närstående var oroliga 

initialt i 

sjukdomsförloppet 

men landade sedan i 

situationen. 

 

Närstående kände att 

de höll tillbaka med 

egna känslor i närheten 

av den sjuke.  

 

Närstående valde att 

filtrera information 

som kom från 

vårdpersonalen om de 

kände att 

informationen kunde 

sänka hoppet hos 

patienten.  

 

Närstående led av att 

inte få tillräckligt med 

information. 
Wallengren, C., 

Segesten, K. & 

Friberg, F. 

 

2010 

 

Relatives’ 

information needs 

and the 

characteristics of 

their search for 

information – in the 

words of relatives of 

stroke survivors 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Syftet var att utforska 

behovet av 

information och 

karaktären av 

informationssökandet 

kort efter att stroken 

inträffat och efter sex 

månader 

Ej tidsbegränsade 

intervjuer 

genomfördes med 16 

närstående till stroke 

drabbade från två 

olika Strokeenheter. 

Sex månader senare 

gjordes nya intervjuer 

med 9 av de 

närstående. 4 

närstående av de som 

var med vid första 

tillfället exkluderades 

relaterat till att deras 

nära avlidit. 2 av de 

som var med på den 

första tackade nej till 

att vara med på den 

uppföljande. Data som 

samlades in kodades 

efter hur närstående 

faktakunskaper deras 

förståelse och 

förmåga. 

 Närstående söker efter 

information när hälsa 

och livsstil förändras, 

relaterat till den sjuka 

eller dem själva.  

 

Det är viktigt att 

informationen som ges 

är personlig. 

 

Närstående behöver 

utveckla egen kunskap 

när de känner att de 

inte kan lita på sig 

själva. 

 

Istället för att följa 

olika riktlinjer på vad 

närstående har för 

informationsbehov 

behöver sjuksköterskan 

öva sig på att 

identifiera behovet hos 

dne enskilde individen. 
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Wilkes, L., White, 

K. & O´Riordan, L. 

 

2000 

 

Empowerment 

trough information: 

supporting rural 

families of oncology 

patients in palliative 

care 

 

Australian Journal 

of Rural Health 

Syftet var att 

undersöka 

informationens vikt 

för att kunna stärka 

familjer till personen 

med cancer i New 

South Wales under 

deras cancerresa med 

en sjuk anhörig. 

 

Det slutgiltiga målet 

med studien var att 

hitta sätt för att 

förbättra stödet som 

ges till familjer till 

patienter som vårdas 

palliativt för cancer 

genom att skapa en 

bättre förståelse för 

familjens erfarenheter. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie med 

semistrukturerade 

intervjuer från sju 

center för cancer i 

New South Wales. 

 

Två urval gjordes. 

Närstående till 

patienter med cancer. 

Sjuksköterskor från 

centren.  

19 närstående  från 17 

familjer deltog. 

14 av dessa var över 

65 år. Majoriteten 

kvinnor. 

 

10 sjuksköterskor 

deltog. Hälften var 

utbildade på sjukhus. 

Sex hade 

vidareutbildning inom 

oncologi eller palliativ 

vård. De flesta 

arbetade heltid. 

Medelvärdet för att ha 

jobbat inom palliativ 

vård var sex år.  

 

 Närstående: 

Information var viktigt 

för alla närstående. 

 

Hur de närstående fick 

ta på information 

varrierade. 

 

Sjuksköterskan var den 

som gav information. 

 

Andra källor till 

information var 

skriftliga brochyrer, 

böcker etc.  

 

Information viktigt för 

beslutsfattandet. 

 

Stor skillnad i 

informationsmediumet. 

 

”Empowerment” 

genom information. 

 

Sjuksköterskor: 

Samtliga 

sjuksköterskor ansåg 

att närstående var i 

behov av information 

och att den kunde ges 

på många sätt.  

Information skulle ges 

när behovet uppstod. 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 


