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Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga upplever det när närstående befinner 

sig i ett allvarligt sjukdomstillstånd, samt hur sjuksköterskan upplever mötet med anhöriga 

och hur sjusköterskan kan påverka deras krisbearbetning. Metod: Studien genomfördes som 

en systematisk litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna ELIN@Dalarna 

och PubMed. Artiklarna som användes var tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska och 

publicerade mellan 2000-2008. Resultat: Anhöriga kan ha svårt att ta in och bearbeta den 

information som de fått om patientens sjukdomstillstånd. Anhöriga som upplevde att de fick 

otillräcklig information om patientens sjukdomstillstånd hade en ökad risk att senare utveckla 

PTSD. Oavsett ålder på patienter med allvarligt sjukdomstillstånd så upplever de anhöriga 

stress och ett behov av att få vara nära patienten. Anhöriga upplever situationer olika och är 

därför i olika behov av hjälp och stöd. Diskussion: För att kunna bemöta anhöriga i deras 

upplevelse av att ha en närstående i ett allvarligt sjukdomstillstånd, behöver sjuksköterskan 

mer utbildning och praktisk övning av dessa situationer för att kunna ge adekvat vård. Både 

patient och anhöriga behöver information och stöd för att kunna gå vidare i sin 

krisbearbetning. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Nyckelord: Anhöriga, allvarligt sjukdoms tillstånd, krishantering, PTSD  

    Keywords: Relatives, critical illness, crisis intervention, PTSD 
 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Tel 023-77 80 00 
 
Rapport 200x:nr 
ISBN 
ISSN 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING    Sida                                         
 
 

BAKGRUND/INTRODUKTION  1  

            HISTORIK  1  

AKUT STRESSYNDROM  1 

            POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM  3 

            ATT VARA ANHÖRIG                                                                   5 

            SJUKSKÖTERSKANS ROLL    6 

PROBLEMFORMULERING      7 

SYFTE        7 

FRÅGESTÄLLNINGAR      7 

DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP     7 

 

METOD        8 

DESIGN         8 

            URVAL AV LITTERATUR   8 

            TILLVÄGAGÅNGSSÄTT   8 

            ETISK GRANSKNING 11 

 

RESULTAT      12 

            ANHÖRIGAS UPPLEVELSER    12 

            FÖREKOMST AV PTSD HOS ANHÖRIGA   15 

            SJUKSKÖTERSKANS OMHÄNDERTAGANDE  

  AV ANHÖRIGA     17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISKUSSION      18 

            SAMMANFATTNING AV HUVUDRESULTAT  18 

            RESULTATDISKUSSION    19 

            METODDISKUSSION    22 

            FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING   23 

            PROJEKTETS KLINISKA BETYDELSE   23 

             

 

REFERENSER      24 

 

BILAGOR       

           Bilaga 1       

           Bilaga 2       
 



 1  
 
 
 

INTRODUKTION 

HISTORIK 
I samband med världskrigen beskrevs symtom på posttraumatisk stress som man då kallade 

Shell Shock och Battle fatigue syndrome. Efter Vietnamkriget uppskattades det att cirka 30 % 

av de amerikanska soldaterna hade utvecklat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Intresset 

ökade då för forskning och behandling kring tillståndet. PTSD fastställdes som diagnos år 

1980. Idag är traumatiska upplevelser från det vardagliga livet en dominerande orsak till 

PTSD. (Persson, 2007)  

 

Forskningen kring området har de senaste årtiondena ökat, däremot har det gjorts få studier 

om hur anhöriga till patienter upplever trauma och även hur de riskerar att utveckla PTSD 

(Lyons, 2001). Akut stressyndrom (ASD) fastställdes som diagnos år 1994 och är ett 

förstadium till PTSD (Frey, 2002). 

 

AKUT STRESSYNDROM 

Etiologi 
Akut stressyndrom innebär att personer som utsatts för trauma reagerat emotionellt starkt på 

händelserna. Personer som utvecklar starka reaktioner har större risk att senare utveckla 

PTSD. Det är därför viktigt att i tidigt skede hjälpa personer som påvisar starka reaktioner till 

att få professionell hjälp. (Dyregrov, 2002)   
 
ASD är en ångestsjukdom där den drabbade psykologiskt bearbetar det som inträffat. Det sker 

genom olika copingstategier, för att hjälpa till med att hantera traumatiska händelser. Det kan 

påverka minnet, verklighetskänslan och självuppfattningen. (Frey, 2002) En traumatisk 

upplevelse påverkar såväl den drabbade som anhöriga. När en familjemedlem eller nära vän 

råkar ut för en olycka eller insjuknar akut finns det alltid en risk att den drabbade inte 

överlever. (Lennquist, 2007) 
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Krisens faser 
Chockfasen är den första krisfasen och många upplever traumat med en overklighetskänsla 

och förnekande. En form av autopilot kopplas på för att skydda individen och gör att den 

drabbade tar till sig det som skett bitvis. Chocken kan vara från timmar till ett par veckor.  

När den första chocken lagt sig börjar den drabbade att förstå det som hänt, den så kallade 

reaktionsfasen. Känslor av sorg, saknad, vrede, ångest, fientlighet och nedstämdhet är vanliga.  

Det kan ta upp till ett år innan den drabbade kan börja bearbeta det som hänt. Detta sker i 

vaket tillstånd och i drömmar, där tiden före, under och efter traumat bearbetas. Den drabbade 

får en förändrad självbild i och med de nya erfarenheterna och den bearbetning som krävts för 

krishanteringen. Nyorienteringsfasen kommer successivt efter bearbetningen. Det innebär att 

den drabbade kommer till insikt att livet går vidare efter händelsen. Känslorna för det 

inträffade är bearbetade och finns kvar i minnet. Detta innebär att den drabbade har bearbetat 

det som inträffat och fått en förändrad självbild.  Det brukar beskrivas som en känsla av att bli 

psykiskt förändrad. Detta ger upphov till nytänkande och personlig mognad för den drabbade. 

Nyorienteringsfasen har inget direkt slut utan varar tills nästa gång något inträffar och en 

krisreaktion utvecklas. (Cullberg, 2006) 

 

Diagnos & symtom 
Diagnosen akut stressyndrom kan ställas två dagar till fyra veckor efter trauma. Sjukdomen 

konstateras efter att den drabbade berättat sin historia och genomförd läkarundersökning 

utesluter andra sjukdomar som kan orsaka ångest. Symtomen är oftast tydliga. De stör 

individens normala sociala vardag (som till exempel att gå till affären och handla eller umgås 

med familj och vänner) eller viljan att prata. (Frey, 2002) 

 

Behandling 
Det är viktigt att i ett tidigt skede inleda det psykologiska omhändertagandet. Det kan till 

exempel vara att en krisgrupp tar hand om anhöriga för att lindra upplevelsen av obehag och 

smärta. (Dyregrov, 2002) Kortsiktig beteendeterapi kombinerat med antidepressiva läkemedel 

påbörjas i de flesta fall hos patienter som påvisar symtom på ASD. Hur väl den drabbade 

återhämtar sig beror på traumats omfattning och hur väl personen mådde innan händelsen. 

Hur länge det dröjde innan behandlingen påbörjades har också betydelse. Personer som inte 

behandlas för ASD, löper stor risk att utveckla PTSD. (Frey, 2002) 
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POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM 

Etiologi 
Posttraumatisk betyder efter skadan. PTSD är en ångestsjukdom och kommer av engelskans 

Post Traumatic Stress Disorder. Det är ett allvarligt tillstånd som innebär stort lidande för den 

drabbade i vardagen. PTSD kan utvecklas efter både fysiska och psykiska trauman. Personen 

kan ha utsatts för en våldsam och kanske livshotande händelse eller upplevt något traumatiskt, 

som till exempel trafikolycka, naturkatastrof, hot mot livet, tortyr, våldtäkt, flykt eller 

krigsupplevelse. (Langer, 2007) 

 

Symtom 
Symtom som depression, ångest, sömnbesvär, skuldkänslor och missbruk är vanligt. Dessa 

kan komma först månader eller år efter händelsen. Händelsen återupplevs i drömmar eller 

flashbacks. Även situationer som påminner om det som hänt kan utlösa obehag för den 

drabbade. Det kan göra att personen undviker saker och situationer som påminner om detta 

och att prata om det som har hänt. Till följd kommer långa sjukskrivningar om inte adekvat 

behandling påbörjas. Personen kan komma att leva med minnena en lång tid efter händelsen. 

Känslolivet påverkas och det kan vara svårt att känna glädje. (Langer, 2007) 

 

Diagnos 
För att diagnosen PTSD ska kunna ställas ska den drabbade uppfylla vissa kriterier som består 

av fem grupper. I dessa grupper ingår bland annat: 

−Minnesbilder som upplevs hotande eller katastrofala. 

−Återkommande drömmar och stressupplevelser. 

−Den drabbade visar tydliga tecken på att undvika sånt som påminner om händelsen. 

−Oförmåga att minnas, helt eller delvis.  

−Sömn-, och koncentrationssvårigheter.  

Kriterierna måste uppfyllas inom sex månader efter händelsen för att diagnosen ska kunna 

ställas. (Persson, 2007) 
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Behandling 
Behandling ges som en kombination av beteendeterapi och antidepressiva läkemedel. 

Beteendeterapi kan bestå av: 

−Akut debriefing, stödsamtal. 

−Den drabbade får föreställa sig situationen som ger ångest med hjälp av 

avslappningsinlärning och upprepade avslappningstillfällen. 

 

Stresshanteringsträning: 

−Kognitiv beteende terapi (KBT) bygger på att den drabbade får lära sig vilka tankar och 

felaktiga inställningar det är som ger stressymtom. Personen får lära sig att konfronteras med 

sina tankar om händelsen och förstå hur det påverkar livet. Den drabbade får lära sig 

alternativa tankevägar för att kunna hantera sitt tänkande och sina känslor. (Persson, 2007) 

−EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) har visat sig effektiv vid 

behandling av PTSD. Patienten ombeds att framkalla en negativ och en positiv tanke kopplat 

till händelsen, som patienten ska koncentrera sig på. Ångestnivån får dock inte överstiga sex 

eller sju på en tänkt tiogradig visuell analogskala. Samtidigt som patienten koncentrerar sig på 

dessa tankar ska de fokusera på läkarens finger, eller något han håller i handen. Fingret eller 

föremålet förs fram och tillbaka en till två gånger i sekunden, sammanlagt tjugofem till fyrtio 

gånger. Genom att hjärnan får två motstridiga signaler (ångestprovocerade minnesbilder och 

titta på ett neutralt föremål) leder det till att det traumatiska minnet mister sin skadliga effekt. 

(Cullberg 2006) 

 

Farmakologisk behandling används vid ångesttillstånd och depressioner. Antidepressiva 

läkemedel anses ha bäst effekt i form av symtomlindring. (Lennquist, 2007) Behandlingen bör 

rikta sig till hela människan både fysiskt, psykiskt och socialt. Målet är att hjälpa människan 

att leva med sina traumatiska upplevelser. (Cullberg, 2006) 
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ATT VARA ANHÖRIG 
Vid en traumatisk händelse kan de anhöriga uppleva mycket stark stress. Det kan då vara lätt 

att de stänger av sina egna känslor och helt fokuserar på sin närstående. Det är viktigt att de 

även får möjlighet att se till sig själva så att de inte låter sina upplevelser vara obearbetade. 

(Lyons, 2001) Anhöriga kan uppleva ångest under den närståendes sjukhusvistelse. Det kan 

utvecklas till psykologiska besvär. Brist på information om sjukdom, eventuella 

komplikationer som tillstöter, ställningstagande till utredningar, operation eller att inte få 

närvara tillräckligt mycket hos patienten påverkar de anhöriga. (Hughes, Bryan & Robbins, 

2005) Anhöriga är det viktigaste stödet för patienten då det är med dem som tankar och 

känslor delas. (Almås, 2004) Forskning inom detta område har mest fokuserat på att 

identifiera patienternas behov i det akuta skeendet och deras tillfredsställelse med 

omvårdnaden. I mindre utsträckning har det forskats på hur väl anhörigas behov har blivit 

tillgodosedda och vilka insatser som görs för att stödja och hjälpa dem med deras 

krisbearbetning. (Paul, Rattray, 2007) 

 

När en svårt sjuk person blir inlagd på sjukhus är det viktigt att de anhöriga får adekvat 

information om personens tillstånd och möjlighet att få vara tillsammans med patienten. De 

befinner sig i en utsatt situation. Mycket beror på hur de blir bemötta, om de vet vem de kan 

vända sig till, att de blir sedda och får ett bra bemötande. I en sådan situation är det viktigt att 

anhöriga kan lita på att patienten får bra vård, behandling och smärtlindring. Anhöriga är även 

i behov av att få veta hur det går, om vården hjälper eller inte. 

(Almås, 2004) 

 

Enstaka stressmoment behöver inte påverka anhörigas bearbetning av det som inträffat. 

Däremot kan anhöriga som genomgått långa och svåra stressmoment, ha svårare att återhämta 

sig. Svåra stressmoment som dödsfall eller svåra sjukdomstillstånd påverkar de anhörigas 

psykiska välbefinnande. Om en närstående plötsligt blir inlagd på grund av allvarligt 

sjukdomstillstånd utan att anhöriga är förberedda på det ökar stressen. (Hughes et al. 2005) 
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SJUKSKÖTERSKANS ROLL 
Det är viktigt att komma ihåg är att patienten är en del av en familj. Familj och vänner är även 

de i behov av omhändertagande. Genom att vårdpersonalen ser helheten, gynnar det både 

patient och anhörigas välbefinnande. (Hughes et al, 2005) Bemötandet har stor betydelse. Så 

långt som det är möjligt är det viktigt att visa varsamhet, medmänsklighet, omtanke och ge 

trygghet. Personer som genomgår en svår händelse kan behöva få hjälp med att återfå kontakt 

med andra människor. (Lennquist, 2007)  

 

”I mötet med sjuka och deras närstående är sjuksköterskan närvarande vid viktiga händelser 

i deras liv. Oavsett utgången, blir minnena något som de närstående bär med sig resten av 

livet.” (Almås, 2004, s.39) 

 

Bemötandet av patienter och anhöriga i svåra situationer kan vara psykiskt påfrestande för 

vårdpersonalen. Erfarenhet och träning samt att mentalt förbereda sig inför svåra möten gör 

att sjuksköterskan är bättre rustad. En oväntad händelse eller detalj kan dock göra att 

verkligheten tränger igenom det professionella skyddet och starka reaktioner kan då uppstå. 

(Lennquist, 2007) Forskningsbaserat psykologiskt omhändertagande har vuxit fram. Syftet är 

att lindra lidande och hjälpa människor kort och långsiktigt för att återfå en fungerande 

vardag, samt att hjälpa vid akuta behov. (Almås, 2004)  

 

Många anhöriga upplever att de inte blir sedda av personalen. En del känner sig som 

ickepersoner om de inte behandlas på ett sätt som gör att de känner sig sedda och delaktiga. 

Personalen kanske är trevlig, hälsar och ler. Men ofta verkar det som de inte visar något större 

intresse för hur anhöriga har det och om det behöver något. Erfarenhet och forskning visar att 

personalen borde behandla anhöriga mer som personer med egna önskemål och behov, som 

de har i rollen som anhöriga, samt att se anhöriga som samarbetspartners. När patienten får 

god vård skapar det en känsla av trygghet och förtroende hos anhöriga. Bästa hjälpen 

sjuksköterskan kan ge anhöriga är att visa yrkesmässig kunskap, genom att känna igen och 

tolka symtom och att lindra patientens besvär. De anhörigas livssituation kan precis som 

patientens ändras och de kan befinna sig i kris. Sjuksköterskan måste se sig både som 

professionell yrkesutövare och medmänniska samt kunna svara på anhörigas frågor.  

(Almås, 2004) 
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PROBLEMFORMULERING 
Att vara anhörig till en patient som befinner sig i ett allvarligt sjukdomstillstånd kan vara 

starkt psykiskt påfrestande. Stressfaktorn är ofta hög och ovissheten om vad som kommer att 

hända kan vara stor. Genom att undersöka befintlig forskning om sjuksköterskans 

omhändertagande av anhöriga och hur detta kan påverka anhörigas krisbearbetning kan 

omhändertagandet samt uppföljningsrutiner för sjukvårdpersonal utvecklas. 

 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga upplevde att se sina närstående 

befinna sig i ett allvarligt sjukdomstillstånd, förekomst av PTSD, samt sjuksköterskans 

omhändertagande av anhöriga. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR                                         
− Hur upplever anhöriga att se sina närstående i ett allvarligt sjukdomstillstånd? och  

− Förekomst av PTSD hos anhöriga? 

− Hur är sjuksköterskans omhändertagande av anhöriga till patienter som befinner sig i ett    

  allvarligt sjukdomstillstånd? 

 

DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 

Anhöriga 
Med begreppet menar uppsatsförfattarna familjemedlemmar och nära vänner. 

Krishantering 
En individs bearbetning av en traumatisk situation och upplevelse (Lindskog, 2004). 

Coping 
Ett sätt att hantera olika situationer som är svåra att bemästra och anpassa sig till och är såväl 

ett inre som ett yttre hot (Lennquist, 2007). 
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METOD 

 

DESIGN 
Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 

 

URVAL AV LITTERATUR 
Artiklarna har sökts via sökmotorerna ELIN@Dalarna och Pubmed. Artiklarna skulle vara 

publicerade 2000-2008 och vara tillgängliga i fulltext på engelska eller svenska samt vara 

vetenskapligt granskade. De som deltog i studierna skulle vara äldre än 18 år.  

Sökord som använts är: critical illness, experience, experiences, families, family, illness, 

intensive care unit, nursing roles, parent, parents, PTSD, relative, relatives, trauma nursing, 

traumatic stress. Sökorden användes i olika kombinationer. Tabell 1 visar antal träffar från 

viss databas och sökkombination samt de artiklar som valts ut. Författarna har sedan delat upp 

och granskat de artiklar som valts ut utifrån en modifierad granskningsmall (Forsberg & 

Wengström, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Varje artikel har poängsatts och de 

som höll medel eller hög kvalitet kunde sedan användas i uppsatsens resultatdel. I Tabell 2 

redovisas artiklarna, där författarnas namn, artikelns publiceringsår, nationalitet, titel, design, 

urvalets storlek och datainsamlingsmetod anges. I resultatdelen har endast originalartiklar 

använts. Totalt valdes 16 artiklar med i uppsatsens resultatdel (Tabell 2). 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts och kritiskt granskats. Titel och abstrakt 

granskades och om dessa var intressanta och överensstämde med studiens syfte och 

frågeställningar gjordes en kvalitetsbedömning av varje enskild artikel utifrån en modifierad 

granskningsmall. Granskningsmallarna bestod av en kvantitativ del (29 frågor) och en 

kvalitativ del (25 frågor) där varje ja-svar gav en poäng (Bilaga 1 & 2). Artiklarna delades 

sedan in i låg, medel och hög kvalitet. Utifrån detta valdes artiklar med medel  

(70-79 %) och hög (>79 %) kvalitet med i studien. Artiklar med mindre än 70 % av max 

poängen bedömdes ha låg kvalitet och exkluderades från studien.  
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Tabell 1: Översikt över sökning i databaser 

Databas Sökords kombinationer Antal 
granskade 

Antal valda 

ELIN@Dalarna Critical care  

Experience  

Families  

5 3 

Experience  

Relatives  

5 1 

Experience  

Illness  

Parents 

5 1 

Experiences  

Intensive care  

Relatives 

5 1 

Family 

Criticall illness 

5 3 

Family 

Nursing 

Perceptions 

6 2 

Family members 

Traumatic stress 

3 

 

1 

Parents 

PTSD 

6 2 

Pubmed PTSD 

Relative 

3 2 
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Tabell 2: Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet, n= 16 

Författare, år, 
nationalitet 

Titel Design Urval Metod Bevisvärde 

Azoulay, E.  
M.fl. 2005. 
Frankrike 

Risk of Post-traumatic 
Stress Symptoms in 
Family Members of 
Intensive Care Unit 
Patients 

Kvalitativ  284 anhöriga  Intervju Medel 
 

Bijttebier, P. 
M.fl. 2001. 
Belgien 

Needs of relatives of 
critical care patients: 
perceptions of 
relatives, physicians 
and nurses 

Kvantitativ 38 läkare, 143 
sjuksköterskor 
och 200 
anhöriga 

Frågeformulär Medel 

Bonner J, M. 
M.fl 2006, 
England 

Development and 
Validation of the 
Parent Experience of 
Child Illness 

Kvantitativ 149 föräldrar  Self-report Medel 
 

Chui, W &  
Chan S. 2005, 
Kina 

Stress and coping of 
Hong Kong Chinease 
family members during 
a critical illness. 

Kvalitativ 133 anhöriga Strukturerade 
intervjuer 

Hög  

Eggenberger,S.K. 
& Nelms, T, P. 
2006. USA 

Being family: the 
family experience 
when an adult member 
is hospitalized with a 
critical illness. 

Kvalitativ 11 familjer Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Hög 

El-Masri, M. 
& Fox-
Wasylyshym,  
S-M. 2007. 
Kanada 

Nurse’s roles with 
families: Perceptions 
of ICU nurses 

Kvantitativ 47 
sjuksköterskor 

Frågeformulär Hög 
 
 
 
 

Engström, Å & 
Söderberg, S. 
2004. Sverige 

The experiences of 
partners of critically ill 
persons in an intensive 
care unit 

Kvalitativ 7 anhöriga Intervju Hög 

Hall E. M fl. 
2005. USA 

Post-traumatic Stress 
Symptoms in Parents 
of Children with Acute 
Burns 

Kvalitativ & 
Kvantitativ 

62 föräldrar  Frågeformulär 
& 
Semistrukturer
ad intervju 

Hög 
 

Johansson, I.  
M. fl. 2002. 
Sverige 

Coping strategies when 
an adult next-of-
kin/close friend is in 
critical care: a 
grounded theory 
analysis 
 

Kvalitativ  18 anhöriga Intervju Hög 
 

Johansson, I. 
M.fl. 2005. 
Sverige 

What is supportive 
when an adult next-of-
kin is in critical care? 

Kvalitativ  29 anhöriga Intervju Medel 
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Författare, år, 
nationalitet 

Titel Design Urval Metod Bevisvärde 

Jones, C. m. fl. 
2004. England 

Post-traumatic stress 
disorder-related 
symptoms in relatives 
of patients following 
intensive care 

Kvantitativ & 
Kvalitativ 

104 familje-
medlemmar  

Intervju & 
frågeformulär 

Medel 
 
 
 
 

Jotzo M. M.fl 
2005. Tyskland 

Helping Parents Cope 
With the Trauma of 
Premature Birth: An 
Evulation of a Trauma-
Preventive 
Psychological 
Intervention  

Kvantitativ & 
Kvalitativ 

50 mödrar till 
prematura 
barn. 

Kontroll och 
medlingsgrupp 

Hög 
 

McGahey-
Oakland R m. fl.. 
2007, USA 

Family Experiences 
During Resuscitation 
at a Children's Hospital 
Emergency 
Department 

Kvalitativ & 
Kvantitativ 
 

10 familjer Intervju Hög 

Pöder, U. M.fl. 
2007. Sverige 

Posttraumatic stress 
disorder among parents 
of children on cancer 
treatment: a 
longitudinal study 

Kvalitativ 214 föräldrar Strukturerade 
intervjuer 

Hög 
 

Socorro L, L. 
M.fl. 2001. 
Spanien 

Exploring Spanish 
emergency nurses' 
lived experience of the 
care provided for 
suddenly bereaved 
families 

Kvalitativ  7 
sjuksköterskor 

Strukturerade 
intervjuer 

Hög 

Ågård, A S & 
Harder I. 2006. 
Danmark 

Relatives’ experiences 
in intensive care – 
Finding a place in a 
world of uncertainty 

Kvalitativ 7 anhöriga Intervju Hög 

 

 

 
ETISK GRANSKNING 
Översättningen och granskningen av vald litteratur i denna studie är gjord på ett så objektivt 

och sanningsenligt sätt som har varit möjligt av uppsatsförfattarna. 
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RESULTAT 
 

ANHÖRIGAS UPPLEVELSER 
I en svensk studie intervjuades anhöriga (n=18) till patienter som legat på 

intensivvårdsavdelning (IVA). Anhöriga till patienter med livshotande tillstånd kunde ha svårt 

att ta in fakta som gavs. De lyssnade och förstod men kunde ha svårt att ta in och hantera 

situationen. Samtal med familj, vänner, terapeuter eller präst kunde lindra de anhörigas 

känslor och gav nya perspektiv på deras situation. Anhöriga reagerade olika när deras 

närstående insjuknade. Vissa reagerade inte känslomässigt utan förblev lugna och beskrev sig 

själva som realistiska. De kände att patienten befann sig i trygga händer väl inne på sjukhuset. 

Dessa anhöriga visade inte oro eller depressiva symtom, utan kunde fundera över framtiden 

och hur den skulle kunna komma att bli. De levde förövrigt under patientens vårdtid ett 

vanligt liv. De anhöriga kunde även ha svårt att förstå allvaret med sjukdomen. (Johansson, 

Hildingh & Fridlund, 2002) 

 

Johansson, Hildingh & Fridlund, (2005) skrev vad anhöriga (n=29) ansåg vara stödjande 

berodde på hur de upplevde vårdtiden för sina närstående. De flesta var anhöriga till patienter 

som hade varit i ett livshotande tillstånd. Vissa hade blivit informerade av läkare att chansen 

att deras närstående skulle överleva inte var stor. Många anhöriga beskrev att de upplevde 

chock och kaos. När nödvändig behandling påbörjades, kände sig de anhöriga hjälplösa, 

eftersom de kände att de skulle ha velat hjälpa till på något sätt.  

 

I en kvalitativ studie från USA (Eggenberger, Nelms 2007) var syftet att tolka en familjs 

erfarenheter av att ha en vuxen familjemedlem på sjukhus med en allvarlig sjukdom. Totalt 

deltog 11 familjer. Resultatet visade att familjebanden blev stärkta under denna tid när deras 

närstående vårdades på sjukhuset. Familjen gav anhöriga förmågan att uthärda det 

känslomässiga lidandet som uppstod när deras närstående vårdades. Sjuksköterskans insikt 

om familjens betydelse var viktig för patienternas anhöriga, samt att sjuksköterskan bedrev 

omvårdnaden med engagemang och stöd för hela familjen. 
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I en studie gjord i norra Sverige (Engström, Söderberg, 2004), beskrev anhöriga (n=7) sin 

rädsla av att se sin närstående i ett allvarligt sjukdomstillstånd. De led av att se sina 

närstående så förändrade. Det var många upplevelser som de anhöriga var tvungna att hantera. 

Anhöriga upplevde att det enda som hade betydelse var att få närvara hos patienten. 

Personalen uppmanade dem till att sitta och prata med patienten. De anhöriga kände respekt 

för patienten och valde att gå ut när personalen bland annat skulle tvätta av henne eller 

honom. De ansåg att det var viktigt att personalen visade respekt och inte pratade över 

huvudet på patienten. Hela familjen påverkades när deras närstående insjuknade. Det 

vardagliga livet påverkades och vardagliga sysslor kändes mindre viktiga. När de var hemma 

var de alltid beredda på telefonsamtal från sjukhuset. De hade även svårt att sova, men ville 

inte ta sömntabletter. De var rädda för att inte höra om det kom samtal från sjukhuset och för 

att inte vara kapabla att köra bil.  

 

I en studie från Danmark var syftet att undersöka och beskriva anhörigas upplevelser till 

patienter på intensivvårdavdelning vid en allvarlig sjukdom. Deltagarna var sju 

familjemedlemmar. De anhöriga upplevde konstant osäkerhet för sina närståendes framtid, 

om de skulle överleva, eller bli handikappade. Anhöriga ville inte visa sin egen oro eller 

rädsla inför deras närstående, utan försökte hålla god min gentemot sin närstående av rädslan 

för av att förvärra sjukdomssituationen. Samtidigt upplevde anhöriga mer stress av att inte få 

vara med sin närstående. Att få sitta vid sängen och vaka över sina närstående, att få se hur 

det gick för de närstående och att kunna se vad personalen gjorde, fick anhöriga att känna sig 

mer delaktiga och engagerade. Resultatet visade även att anhöriga hade sömnproblem och 

problem med att prata och förklara situationen för sina yngre barn. Informationen som 

anhöriga fick utav personalen tillfredsställde inte alltid deras egna förväntningar och kunde 

skapa oro för deras närståendes framtid. (Ågård, Harder, 2006) 

 

Känslor av skuld, oro, obearbetad sorg, ilska och långvarig ovisshet upplevdes av föräldrar till 

svårt sjuka barn. Dessutom oroade sig de anhöriga för hur barnet mådde och hur framtiden 

skulle komma att se ut. De kunde känna skuld för att barnet insjuknat. De kunde även känna 

ilska och svartsjuka gentemot föräldrar till friska barn och över att behöva se sina egna barn 

genomlida sjukdomen. (Bonner, Hardy, Guill, McLaughlin, Schweitzer & Carter, 2005) 
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Genom att sjukvårdspersonalen gav de anhöriga (n=29) ett bra bemötande kände de anhöriga 

att de fick stöd. Allt från små gester till djupare diskussioner om hur de hade det var viktigt. 

De beskrev betydelsen av att någon gav dem en klapp på ryggen och visade medlidande. 

Praktisk information, till exempel var det fanns toalett och kaffeautomat, kunde göra att de 

anhöriga kände sig välkomna. (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005) 

 

McGahey-Oakland, Lieder, Young & Jeffersson (2007) visade i sin studie, att i de fall barnet 

avled ansåg föräldrarna att det var viktigt att få en stund för att ta avsked. Det var viktigt att 

låta föräldrarna få ta sig god tid och få möjlighet att acceptera sitt barns död.  Föräldrar som 

blev tillfrågande om organdonation hade blandade känslor. Några menade att det kändes bra 

att någon annan kunde få sitt liv räddat, medan andra ansåg att det för dem inte bidrog till 

någon hjälp. Då kanske några föräldrar kunde uppleva det kränkande att ge bort sitt barns 

organ. 

 

I en svensk studie intervjuades 29 anhöriga. De ansåg att sjukvårdspersonalen skulle tillåta 

dem att få närvara mer hos patienten. För de anhöriga var det naturligt att vara närvarande. De 

kände att de gav stöd till sin närstående samtidigt som de kände sig delaktiga i det som 

skedde. Genom att få närvara upplevde anhöriga att de gjorde något betydelsefullt för sin 

närstående. Anhöriga kunde lätt göra sig felaktiga föreställningar om hur det var hos patienten 

när de inte hade varit där. Det hade en lugnande effekt på de anhöriga att de få se sin 

närstående. (Johansson et al. 2005) 

 

I en studie från Belgien (n=381) framkom det att sjuksköterskan hade mer kontakt med 

anhöriga, än vad läkare hade. Sjuksköterskan fick oftast vidarebefordra det läkaren hade sagt 

vidare till de anhöriga. De anhöriga ansåg att störst betydelse var att få ärliga svar på sina 

frågor, att deras närstående fick bästa möjliga vård, att de själva fick information som att de 

förstod och att de blev meddelade vid eventuella förändringar. (Bijttebier, Vanoost, Delva, 

Ferdinande & Frans, 2000) 
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FÖREKOMST AV PTSD HOS ANHÖRIGA 
 

I en studie från Frankrike (Azoulay et al, 2005) intervjuades anhöriga (n=284) till patienter 

som genomgått intensivvårdsbehandling. Att vara anhörig under sådana förhållanden kunde 

öka risken för att utveckla PTSD. Det gällde bland annat om de anhöriga tyckte att 

informationen de fick av personalen var otillräcklig. Detsamma gällde då personal, som 

anhöriga saknade förtroende för, var med och tog beslut angående deras närståendes vård, 

eller om patienten avled.  

 

Då anhöriga behövde fatta ett beslut för sina närstående ökade risken för att utveckla PTSD. 

Detta gällde till exempel då patienten låg i respirator. Anhöriga som hade svårt att ta beslut 

om fortsatt eller avbruten behandling för sina närstående, hade ökad risk för att utveckla 

PTSD. De svåra stressituationerna var relaterade till en ökad förekomst av ångest, depression 

och minskad livskvalitet hos anhöriga. (Azoulay et al, 2005) 

 

I en kvantitativ studie från Hong Kong, (Chui, Chan, 2005) var syftet att undersöka stress och 

coping hos anhöriga till patienter med en allvarlig sjukdom, samt förhållandet mellan stress 

och coping. Deltagare var (n=133) familjemedlemmar från ett regionalt sjukhus. De flesta var 

i åldrarna mellan 30 och 49 år. Sammanlagt var 39 % (n=52) av deltagarna män och 61 % 

(n=81) kvinnor. Resultatet visade att deltagarna upplevde en hög nivå av stress. Högst stress 

upplevdes av kvinnorna. Den copingstrategi som användes var det kinesiska 

stresscopingmönstret, som är en kombination av insatser anhöriga kunde göra för sina 

närstående under tiden på sjukhuset, för att förändra och acceptera situationen. Klara 

strategier för de anhöriga var att välja, tron på gud och att det var guds vilja att detta skedde.  

 

I en studie från England var syftet att undersöka vilken effekt information hade i form av ett 

rehabiliteringsprogram för både patienter och deras anhöriga vid en allvarlig sjukdom. Syftet 

med rehabiliteringsprogrammet var att minska psykiska påfrestningar för patienter och 

anhöriga. Deltagarna (n=104) var från två allmänna sjukhus samt ett universitetssjukhus. I 

studien ingick en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Deltagarna i interventionsgruppen 

blev introducerade till rehabiliteringsprogrammet tillsammans. De genomgick åtta 

djupintervjuer. Kontrollgruppen fick muntlig information om vårdtiden och återhämtningen 
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under vistelsen på IVA samt praktiska råd. Informationen till de båda grupperna utvärderades 

genom att undersöka hur stor ångesten och depressionerna var. Vidare undersöktes vilka 

symtom förknippade med risk för att utveckla PTSD som grupperna hade sex månader efter 

intensivvårdsvistelsen. Resultatet visade att det inte var någon större skillnad mellan 

grupperna vad gällde symtom av depression eller ångest. Anhöriga visade dock större 

utmattning än den sjuke patienten. Om patienterna visade höga nivåer av psykiskt lidande, 

resulterade detta i att även deras anhöriga hade en förhöjd stressnivå. (Jones, et al. 2004)  

 

I en svensk studie intervjuades föräldrar (n=149) till cancersjuka barn. Mammor till barn som 

genomgick cancerbehandling hade större risk att drabbas av ASD och PTSD (47 %) än 

papporna (17 %). Hälften av mammorna under 30 år drabbades av ASD mot 37 % av 

mammorna över 30 år. Föräldrar som inte var förvärvsarbetande rapporterades ha mer 

symtom på ASD än de föräldrar som jobbade heltid. (Pöder, Ljungman & Von Essen, 2007)  

 

I en studie från Tyskland bland föräldrar (n=50) till prematura barn, gjordes en undersökning 

om det var någon skillnad på att få psykologiskt stöd mot att inte få det. I studien ingick en 

kontrollgrupp (n=25) och en interventionsgrupp (n=25). I kontrollgruppen visade 76 % av 

mammorna symtom på ett psykologiskt trauma mot 36 % av föräldrarna i 

interventionsgruppen som fick psykologiskt stöd. Generellt visade mammor som fick 

psykologiskt stöd mindre stressyndrom (Jotzo, Poets, 2005).   

 

Många föräldrar (47 %) till barn med brännskador visade tecken på minst ett av symtomen på 

PTSD tre månader efter olyckan. Föräldrarnas copingstrategier hjälpte dem att hantera 

situationen. Ångestkänslor och konflikter mellan föräldrarna och barnet och övrig familj 

ökade i relation till brännskadans storlek. (Hall et al, 2006)  

 

McGahey et al. (2007) visade i sin studie att ungefär hälften av de anhöriga (n=10) till svårt 

sjuka barn upplevde en hög stressfaktor. Anhöriga ansåg att de hade rätt att få stanna hos sitt 

barn och att det var deras ansvar som föräldrar. Familjerna ansåg att deras barn ville ha dem 

där och att det gav barnet styrka. Föräldrarna ville inte att barnet skulle behöva känna rädsla.  
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SJUKSKÖTERSKANS OMHÄNDERTAGANDE AV ANHÖRIGA 
I en studie gjord i Spanien bland sju sjuksköterskor på en akutmottagning, ansåg 

sjuksköterskorna att varje situation var unik. De menade att personalens värdegrund och 

filosofi utgjorde basen för en adekvat vård. Vid dödsfall kunde patientens personliga 

tillhörigheter (som till exempel en klocka) och att anhöriga fick närvara hos patienten efter 

dennes bortgång underlätta och ge dem en möjlighet att acceptera dödsfallet. (Socorro, Tolson 

& Fleming, 2001) 

 
Sjuksköterskornas tidigare erfarenheter och vana vid att ge information och att visa 

medkänsla till sörjande anhöriga varierade. Det var många som upplevde att de saknade sådan 

kunskap eller erfarenhet. De betonade hur viktigt det var att kunna bemöta anhöriga i en 

plötslig sorg. Många av sjuksköterskorna ansåg att de många gånger inte kände sig bekväma 

med situationen, eller oförmögna att inleda ett adekvat samtal. Istället använde de sig av 

kroppsspråk, som en blick eller fysisk kontakt. Beroende på sjuksköterskans bemötande och 

upplevelse av mötet med de anhöriga utvecklades en relation baserad på empati och intresse 

till de drabbade. Relationen stärktes av att stödja de sörjande och även av att de själva 

påverkades känslomässigt, men det fanns även gånger då patient och anhörigas värdighet inte 

respekterades, till exempel vid visning av den avlidne patienten. Då rummet inte var städat 

eller iordningsställt. (Socorro et. al. 2001)  

 

I en undersökning från Kanada (El-Masri, Wasylyshyn, 2007) var syftet att granska hur 

sjuksköterskor uppfattade sin egen roll gentemot kollegors. Syftet var också att undersöka 

sjuksköterskornas uppfattning om hur deras egen roll påverkade patientens anhöriga. 

Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar var fokuserade på de närståendes behov. Resultatet 

visade att sjuksköterskorna värderade sina egna prestationer högre än sina kollegors. 

Resultatet visade också att sjuksköterskorna kände sig mer säkra i sin roll när de fick 

informera patientens anhöriga om hur prognosen såg ut för deras närstående samt att ge 

information om den tekniska utrustning som användes i vården för deras närstående. 

Sjuksköterskorna hade ibland svårt för att förstå hur stor betydelse deras vård av patienten 

kunde påverka de anhöriga. Sjuksköterskor som hade längre erfarenhet arbetade annorlunda 

jämfört med de yngre kollegorna, de visade mer sympati för anhöriga och kunde bemöta dem 

på ett sätt som gjorde att anhöriga kände sig mer trygga med dem som sjuksköterska. 
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DISKUSSION 

 

SAMMANFATTNING AV HUVUDRESULTAT 
Johansson et al. (2002) kom i sin studie fram till att anhöriga kan ha svårt att ta in och 

bearbeta den information som de fått om patientens sjukdomstillstånd. De kunde fundera på 

hur framtiden skulle komma att bli och det kunde även vara så att de hade svårt att förstå 

allvaret med sjukdomen. Många anhöriga upplevde chock och kaos när de fick reda på att 

risken var stor att deras närstående inte skulle klara sig, de kände sig hjälplösa eftersom de 

ville hjälpa till på något sätt (Johansson et al 2005). Anhöriga som upplevde att de fick 

otillräcklig information om patientens sjukdomstillstånd hade en ökad risk att senare utveckla 

PTSD (Azoulay et al 2005). I en amerikansk studie kom författarna (Eggenberger et al 2007) 

fram till att anhöriga, som hade närstående som avled under intensivvårdsbehandling, 

riskerade hälften att utveckla PTSD. Anhöriga upplevde att familjebanden blev stärkta när 

deras närstående vårdades på sjukhus. Det var även viktigt att sjuksköterskan utförde sina 

omvårdnadshandlingar med engagemang och stöttade familjen. Pöder et al. (2007); Chui et al. 

(2007), kom i sina studier fram till att kvinnorna upplevde mer stress än män och de anhöriga 

som förvärvsarbetade visade en lägre stressnivå mot dem som inte arbetade. Engström et al. 

(2004) visade i sin studie att anhöriga upplevde rädsla av att se sina närstående i ett allvarligt 

sjukdomstillstånd. De är många olika upplevelser som måste bearbetas. De ansåg att det var 

av stor betydelse att få närvara hos patienten. Det var viktigt att personalen visade respekt och 

inte pratade över huvudet på patienten. Ågård et al. (2006) menar att anhöriga upplever 

osäkerhet över framtiden, oro och har sömnsvårigheter. Tecken på utmattning och stressnivå 

samt höga nivåer av psykiskt lidande upplevdes av anhöriga (Jones et al 2004). Jotzo et al. 

(2004) hävdade i deras studie att psykologiskt stöd minskade symtom på psykologiskt trauma. 

I McGahey et al. (2007) & Socorro et al. (2001) studier framkom att det är viktigt för 

anhöriga att få ta ordentligt avsked av sina närstående vid dödsfall för att lättare kunna 

acceptera dödsfallet. Johansson et al (2005) & Socorro et al (2001) menade att relationen 

mellan sjuksköterska och anhöriga bygger på empati och intresse. Det är viktigt att anhöriga 

får svar på sina frågor, vetskapen om att deras närstående får bästa tänkbara vård samt att de 

blir informerade vid eventuella förändringar i sin närståendes tillstånd var av stor betydelse 

(Bijttebier et al 2000).  
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RESULTATDISKUSSION 

    

Anhörigas upplevelser  

Ågård & Harder (2006) beskriver hur viktigt det är för anhöriga att få information dagligen 

från sjuksköterskan om deras anhöriges tillstånd. Anhöriga tyckte det var viktigt att få vara  

hos patienten, att själva få sitta där och se hur det gick för deras närstående. Viktigt för 

anhöriga var även att se personalen i arbete runt deras närstående. Detta gav inte alltid svar på 

deras frågor men underlättade för anhöriga i deras krisbearbetning. Anhöriga upplevde även 

mycket stress inför framtiden, hur den skulle se ut, skulle deras närstående få några bestående 

men. Uppsatsförfattarna anser att det är mycket viktigt att anhöriga får adekvat och 

tydlig information som gör att de kan förstå hur deras närstående vårdas och för hur 

prognosen att tillfriskna ser ut för patienten. Uppsatsförfattarna anser att allt som 

sjuksköterskan gör i sitt omvårdnadsarbete med patienten ser och tolkar anhöriga på olika sätt. 

Är sjuksköterskan tydlig med information och vårdande ökar det förståelsen och tryggheten 

hos patientens anhöriga. Uppsatsförfattarna anser även att oavsett etniskt ursprung, upplever 

anhöriga en hög stress nivå i samband med en närståendes insjuknande. Däremot kan religion, 

ödestro, normer och värderingar påverka anhörigas krisbearbetning. Oavsett ålder på patienter 

med allvarligt sjukdomstillstånd så upplever de anhöriga stress och ett behov av att få vara 

nära patienten.  

 

Genom att låta anhöriga få vara mer delaktiga i vården till deras närstående kan de få lättare 

att acceptera situationen som Engström och Söderberg (2004) beskrev i sin studie att hela 

familjen blev involverade i sin närståendes situation samtidigt som de blev ett stöd för 

varandra. Anhöriga påpekade även vikten av att visa patienten respekt och inte prata över 

huvudet på henne eller honom, eftersom det kändes väldigt kränkande för både patient och 

anhörig. Uppsatsförfattarna anser att anhöriga får många olika tankar och funderingar när en 

sådan här situation händer. Det är då viktigt att sjuksköterskan finns där och kan ge stöd och 

trygghet till anhöriga. Sjuksköterskan bör tillåta anhöriga att få vara delaktiga och komma 

med synpunkter eller frågor angående behandlingen som patienten får. I studien ansåg man att 

det var svårt att generalisera anhörigas upplevelser på grund av att det gått lång tid emellan 

intervjuerna och tiden för vistelsen på sjukhuset, att det kan ha påverkat resultatet. 
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Uppsatsförfattarna anser att även om tiden mellan intervju och vårdtid var lång så minns 

anhöriga händelsen och kommer nog inte att glömma den heller. 

 

Uppsatsförfattarna tror att oavsett ålder på patienter med allvarligt sjukdomstillstånd så 

upplever anhöriga stress och ett behov av att få vara nära patienten. Anhöriga har olika sätt att 

hantera och acceptera i enighet med en studie från av Chui och Chan (2005). Kultur och 

religion kan ha haft stor påverkan på hur anhöriga klarade av situationen. Uppsatsförfattarna 

tror att alla anhöriga, oavsett var de än bor, har sina copingstrategier. Detta kan vara viktigt att 

tänka på i mötet med anhöriga till patienter med etniskt ursprung. Familjeförhållandena skiljer 

sig världen över. Vissa familjer består av flera generationer, medan andra familjer är mer 

utspridda och självständiga. I familjer där flera generationer lever tillsammans hjälps de åt 

mer i vårdandet av sina närstående. Oavsett vilket bör man visa respekt för deras normer och 

värderingar och ge det stöd som de behöver. Anhörigas upplevelser av bemötandet från 

sjukvårdspersonalen är av stor betydelse för att minska deras oro och påskynda bearbetningen 

av händelsen. Förtroende för sjukvårdspersonalen påverkar de anhörigas känsla av trygghet. 

  

Förekomst av PTSD hos anhöriga 
Anhöriga reagerar olika när deras närstående insjuknar i en allvarlig sjukdom som Johansson, 

Hilding & Fridlund (2002) beskriver sin studie. En del reagerade känslomässigt andra förblev 

lugna och beskrev sig vara realistiska. Att ta in information kunde vara svårt att tas in, även 

om anhöriga hade svårt att hantera situationen, beskrev de även att de kände sig trygga av att 

ha sina närstående på sjukhuset. Samtal med familjen, vänner, terapeuter eller 

präst kunde lindra anhörigas känslor. Anhöriga hade även funderingar över hur framtiden och 

hur den skulle komma att bli. Uppsatsförfattarna instämmer i att anhöriga reagerar olika när 

närstående blir sjuka i en allvarlig sjukdom. Beroende på sjukdom och förlopp för patienten så 

påverkas anhöriga olika. Detta påverkar även vilken typ av stöd anhöriga behöver och hur det 

ges. Eftersom det kan påverka de anhörigas upplevelser anser uppsatsförfattarna. 

 

Att ha en närstående som vårdats på IVA kunde öka risken för att utveckla PTSD hos 

anhöriga enligt Azoulay et al. (2005), när anhöriga tyckte att informationen var otillräcklig 

som de fick av personalen. Detta gällde även om personal, som anhöriga saknade förtroende 

för, var med och tog beslut angående deras närståendes vård och om patienten avled. 
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Uppsatsförfattarna tror att anhöriga kan riskera att utveckla PTSD av att ha en närstående som 

vårdas på intensivvårdsavdelningen. Om anhöriga får bra information och bra stöd från 

sjuksköterskan bör det minska risken till att utveckla PTSD anser uppsatsförfattarna.  

 

Anhöriga som behövde fatta beslut för sin närståendes fortsatta vård ökade risken för att 

utveckla PTSD enligt Azoulay et al (2005). Uppsatsförfattarna anser att kravet på att ta ett 

beslut kan vara mycket svårt för anhöriga, oavsett vilket beslut anhöriga tar. Därför bör 

sjuksköterskan stötta dem i beslutet och erbjuda kontakt med kurator, för att anhöriga ska 

kunna gå vidare i sin krisbearbetning.  

 

Sjuksköterskans omhändertagande av anhöriga  
Sjuksköterskornas möte med anhöriga kan upplevas olika beroende på deras tidigare 

erfarenheter, men även mycket beroende på patientens tillstånd och sjukdomens omfattning 

anser Bijttebier et al (2000). Bristen på adekvat utbildning i att bemöta anhöriga och tid gör 

att de anhöriga ibland inte får den möjlighet till information och delaktighet i vården som det 

ibland hade önskats.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan möta patient och anhöriga på deras nivå. Genom att 

sjuksköterskan visar sitt intresse och engagemang för både patient och anhörig visar han eller 

hon delaktighet och empati. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår vad familjen betyder för 

patienten och kan möta anhöriga i deras bearbetning av situationen. Det är viktigt att tänka på 

att hela familjen kan påverkas både mentalt och ekonomiskt, vilket gör att livet förändras. 

Eggenberger och Nelms (2006) undersökte detta i sin studie. Uppsatsförfattarna menade att 

familjebanden stärktes under vårdtiden och det var viktigt att sjuksköterskorna förstod detta. 

Uppsatsförfattarna tycker att, när man vårdar patienten, är det viktigt att se till hela familjen 

får det stöd och hjälp som de kan tänkas behöva. 

 

Sjuksköterskan måste kunna informera anhöriga om vad som händer och vilka 

omvårdnadsinsatser som behövs för att vårda patienten på bästa sätt. Informationen kan 

behöva upprepas eftersom anhöriga kan ha svårt att ta in information och förstå innebörden av 

den. Uppsatsförfattarna menar att en patient som hastigt försämras på sjukhuset kan vid behov 

behöva flyttas till en annan avdelning med andra möjligheter för övervakning och behandling. 
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Det är då viktigt att informera anhöriga om detta och i möjligaste mån kunna möta dem i 

deras oro. Sjuksköterskor och även övrig personal kan behöva erbjudas stödsamtal efter 

jobbiga händelser. Psykiska påfrestningar som inte ges möjlighet till bearbetning kan även ge 

psykiskt lidande för personalen. (Socorro et al. 2005) Uppsatsförfattarna menar att det kan 

påverka deras fortsatta omvårdnadsarbete och psykiska hälsa. Även utvärdering av sina egna 

arbetsinsatser bör göras för att se vad som gick bra eventuellt mindre bra för att ha en 

möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och kommande möten med patienter och anhöriga, som 

Socorro (2005) beskriver i sin studie. 

 

Socorro et al (2001) beskriver att sjuksköterskan kände att de saknade kunskap och erfarenhet 

av att ge information och visa förståelse till de anhöriga. Sjuksköterskorna kände sig inte 

bekväma i situationen eller av att inleda ett adekvat samtal. Istället använde de sig utav 

kroppsspråket, som en blick eller en fysisk kontakt. Sjuksköterskorna tyckte däremot att det 

var viktigt att kunna möta anhöriga i deras sorg. Uppsatsförfattarna anser att det kan vara 

svårt för sjuksköterskan att inleda samtal om de upplever situationen som obekväm. Då kan 

det vara lättare att ge en klapp på axeln, en blick till anhöriga som visar förståelse och 

medkänsla. Uppsatsförfattarna anser även att om man arbetar på en avdelning där man vårdar 

allvarligt sjuka patienter bör man få träna på att samtala med anhöriga och få vägledning av 

mer erfaren personal. Ett helhetsperspektiv är nödvändigt för att kunna se vad tanke och 

handling kan få för följder och konsekvenser, både för de anhöriga samt berörd personal.  

 

 

METOD DISKUSSION 
Denna litteraturstudie grundade sig på vetenskapliga artiklar på engelska. Vid ett första urval 

med hjälp av sökord i olika kombinationer och efter att ha läst titel och abstrakt fick 

uppsatsförfattarna många träffar. Efter andra urvalet visade det sig att många artiklar var 

förstudier. Sökningens begränsning på åtta år ansågs som tillräcklig för att få ett fullgott 

resultat. Samma artiklar kom ibland upp på olika sökkombinationer detta ses som en kvittens 

för att sökorden var applicerbara på artiklarna. Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats har använts i litteraturstudien. Risken finns att vissa artiklar har missats, dels genom 

valda sökord samt på grund av det första urvalet. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 

vara tillgängliga i fulltext, publicerade på antingen svenska eller engelska, samt att deltagarna 
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skulle vara över 18 år.  Många av de valda artiklarna fanns tillgängliga i båda databaserna, där 

av det låga antalet valda artiklar ifrån Pubmed. Tillvägagångssättet vid sökning och 

granskning av artiklar kan ha påverkat resultatet då uppsatsförfattarna endast sökte artiklar 

som var publicerade på engelska och under en begränsad tidsperiod. Sökorden kan även ha 

påverkat resultatets begränsning. Kulturella skillnader bland de sökta studierna kan även ha 

påverkat resultatet, eftersom de flesta valda artiklarna utgår från sjukvården i västvärlden. 

Uppsatsförfattarna har uppmärksammat att stora skillnader finns beroende på var studien är 

gjord och vilken design som användes.  

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Uppsatsförfattarna anser att ytterligare forskning krävs inom detta område. Flera och mer 

omfattande kvalitativa studier är nödvändigt för att få en bättre förståelse för hur anhöriga 

påverkas i samband med att patienter befinner sig i eller utvecklar ett allvarligt 

sjukdomstillstånd. Det behövs mer fokus på anhöriga för att få en helhetssyn kring patientens 

livssituation utifrån etniska och kulturella perspektiv. Det krävs även fler kvantitativa studier 

för att kunna mäta graden av PTSD hos anhöriga och veta i vilken fas de befinner sig i och på 

så sätt kunna ge rätt vård vid rätt tillfälle.  

 

 

PROJEKTETS KLINISKA BETYDELSE 
Inom vården skall man arbeta efter ett vetenskapligt beprövat sätt. Detta görs genom att 

vårdgivarna aktivt söker ny forskning för att se över sina rutiner vid olika 

omvårdnadshandlingar. Att hela tiden utvärdera varje händelse för att se vad som var bra och 

mindre bra för att patientsäkra omvårdnaden för både patient och anhöriga. Genom att 

insamla denna kunskap kan vårdpersonal använda detta tillsammans med den kliniska 

erfarenheten om patient och anhörigas uppfattning för att utveckla vården. 
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