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Abstract 

Syfte: Att undersöka vilket stöd närstående haft behov av från sjuksköterskor inom akutsjukvård 

och intensivvård vid anhörigs sjukdom och vilket stöd sjuksköterskor trodde att närstående hade 

behov av.                                                                                                                                 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Artiklar söktes i databaserna PubMed 

och Cinahl. I studiens resultat ingick 13 artiklar med både kvalitativ(n=7) och kvantitativ(n=6) 

ansats som sammanställdes under olika teman.                                                                                      

Resultat: Redovisades i fyra teman; CCFNI, Information, Delaktighet och Bemötande. 

Närstående och sjuksköterskor ansåg att de mest centrala behoven innefattade information, 

delaktighet och bemötande. Att få rak och ärlig information och att närstående var delaktiga samt 

att de blev bemötta med respekt och empati visade sig vara det viktigaste från både närstående 

och sjuksköterskors perspektiv.                                                                                             

Slutsats: Vid anhörigs sjukdom behöver närstående stöd framför allt i form av information, bra 

bemötande och att få känna sig delaktiga i vården av den anhörige. Denna uppfattning delas av 

sjuksköterskor inom akutsjukvård och intensivvård. Som sjuksköterska bör man tänka på att ge 

rak och ärlig information, låta närstående vara delaktiga i den mån de själva vill samt att alltid ge 

så bra bemötande som möjligt.  
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Inledning 

Akutsjukvård 

Att arbeta på akutmottagning är påfrestande både fysiskt och psykiskt. Arbetssituationerna kan 

vara pressade och det ställer höga krav på personalen. Känslan av att inte räcka till upplevs ofta 

av sjuksköterskor. (Wikström, 2006).  

Patienter kan komma i kontakt med akutsjukvården på olika sätt, de flesta kommer till 

akutmottagningen med egen bil, en del transporteras dit i ambulans. När patienten anländer till 

akutmottagningen görs en registrering och en akutjournal upprättas. En triage bedömning görs 

vilket innebär att patienten prioriteras utifrån skada/sjukdom för att man sedan ska kunna ge 

patienterna hjälp i tur och ordning utifrån skadans grad och allmäntillstånd. På akutmottagningen 

görs rutinmässiga kontroller på alla patienter, blodtryck, puls, saturation, andningsfrekvens och 

temperatur. Vilka prover och undersökningar som sedan görs är helt beroende på patientens 

sjukdomstillstånd. Det är sjuksköterskornas ansvar att se till att proverna blir tagna, deras roll är 

också att se till att den patienten som mår sämst får hjälp först. Samtidigt ska sjuksköterskan ha 

uppsikt på övriga patienter och ha en överblick över hela situationen (Wikström, 2006).  

Intensivvård 

Intensivvårdavdelningen är en specialistavdelning där patienter som är allvarligt skadade eller 

sjuka placeras för konstant övervakning där sjuksköterskan ofta behöver hjälpa patienterna med 

deras mest grundläggande behov. Den icke verbala kommunikationen och den fysiska kontakten 

har en stor betydelse för patientens upplevelse av trygghet. Sjuksköterskans roll på en 

intensivvårdavdelning är också att tillsammans med annan vårdpersonal upprätthålla patienternas 

vitala funktioner och se till att komplikationer inte uppstår. Sjuksköterskan har ett ansvar inte 

bara mot patienten utan också till dennes närstående, både vad det gäller information och 

bemötande. Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar kommer ofta i kontakt med tragiska 

öden och det ställer krav på att han eller hon känner sig säker och trygg i sin yrkesroll (Jahren 

Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006). 
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Förhållningssättet mot patienter ska få patienten att känna sig som en hel person och inte som en 

syssla. ”Det som kan vara rent rutinarbete för sjuksköterskan är inte rutin för patienten” (Jahren 

Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006, s.191).  

Att bli sjuk – patientens perspektiv 

Att bli sjuk och inlagd på sjukhus väcker många känslor och funderingar hos den drabbade. 

Kroppen gör sig också påmind genom smärta, obehag och minskat välbefinnande. Sjuka 

personer känner sig ofta otrygga och maktlösa och med liten kontroll över vad som händer runt 

om kring dem. Att befinna sig i en ny miljö kan skapa en känsla av ensamhet. Den som blir akut 

sjuk och behöver vistas på sjukhus har ofta lite kunskap om sin sjukdom/skada samt 

undersökning och behandling. Patienten blir på så sätt väldigt utlämnad och beroende av andra 

människor. Vid sjukdom blir nuet mer påtagligt, gårdagens bekymmer blir mindre viktiga och 

framtidens planer skjuts åt sidan. All uppmärksamhet riktas åt den egna kroppen (Fagermoen, 

2002).  

När kroppen förändras upplever vi oss själva på ett nytt sätt. Det är först när hälsan hotas som 

insikten att hälsa inte kan tas för givet uppmärksammas. Vad som uppfattas som hälsa är 

individuellt, det varierar också för samma person vid olika tidpunkter (Wiklund, 2003). Ett 

tecken på god hälsa är när vardagens belastningar kan hanteras på ett tillfredställande sätt. När 

förmågan att klara påfrestningar minskar visar det på mindre god hälsa (Jahren Kristoffersen, 

2005). För att hantera ohälsa och främja hälsa använder människor sig av både inre och yttre 

resurser. Inre resurser kan vara att reflektera över känslor och tankar eller att sätta ord på sitt 

mående. Yttre resurser kan till exempel vara stöd från familj och vänner (Wiklund, 2003). 

Begreppet stöd kan innefatta olika aspekter, emotionellt stöd, instrumentellt 

stöd,informationsstöd och värderingsstöd. Emotionellt stöd innebär exempelvis vänskap, omsorg 

och förståelse. Instrumentellt stöd handlar om praktisk hjälp, tillförsel av resurser så som pengar 

samt förändringar i miljön. Förslag och upplysningar om råd är exempel på informationsstöd. 

Värderingsstöd innebär beröm, positiva förväntningar och enighet (Smebye, 2006).  

Patienter inom akutsjukvård och intensivvård tycker att det är viktigt att ha en närstående med 

sig till/på sjukhuset. Det har visat sig att patienter som haft någon närstående med sig upplevde 

att de var mer delaktiga i vården i form av att de kände att de hade stöd från sina närstående. De 
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som inte haft någon närstående med sig behövde mycket mer information och stöd från 

vårdpersonalen (Paavilainen, Salminen-Tuomaala, Kurikka, Paussu, 2009).  

Patienter har beskrivit att deras närstående var ett stort stöd genom att bara finnas tillhands och 

vara ett känt ansikte för patienten. De närstående kunde förstå patienten på ett annat sätt än vad 

vårdpersonalen kunde, och de kunde berätta och förklara saker som patienten själv inte uppfattat. 

Patienter kände sig även tryggare med någon närstående vid sin sida och de närstående var i 

många fall det enda som fick patienten att orka kämpa vidare (Engström & Söderberg, 2007). 

Närståendes roll 

När en person drabbas av sjukdom påverkas även de närstående. Patienten förväntar sig ofta att 

den närstående ska ge stöd och ställa upp. Om patienten inte upplever det förväntade stödet kan 

en känsla av besvikelse uppstå (Eide & Eide, 2009). 

Den närståendes möjligheter att ge stöd kan begränsas av deras egen oro och stress över 

situationen. De närstående behöver själv stöd och det är en viktig uppgift för sjuksköterskan att 

se till att de närståendes behov tillfredsställs (Bailey, Sabbagh, Carmen, Boileau, McVey, 2009). 

Närstående vill känna sig behövda och bli betrodda av sjukvårdspersonalen för att i sin tur kunna 

ge stöd till sin sjuka anhörig. Att känna sig behövd har visat sig vara av stor vikt för att kunna 

hantera situationen som uppstår vid anhörigs sjukdom (Redley, LeVasseur, Peters, Bethune,  

2003). 

 Stöd kan vara att få träffa en sjuksköterska eller läkare så snart som möjligt vid ankomst till 

sjukhuset. Detta upplevs viktigare än att få ett eget rum att vänta i, att erbjudas mat, eller dylikt. 

Att få information om diagnos och vad som förväntas hända samt om patienten kommer att 

överleva är också av stor vikt för närstående (Redley et al., 2003).   

Stöd i form av information är betydelsefullt om personalen svarar ärligt på frågor och verkligen 

kan förklara vad som händer med patienten. Det är av stor vikt att informationen som ges går att 

förstå som närstående (Bailey et al., 2009).  
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Sjuksköterskans perspektiv   

I mötet med patienter och deras närstående är sjuksköterskan närvarande i situationer som de 

inblandade bär med sig resten av livet. Oavsett hur utgången blir finns minnena kvar resten av 

livet. Det är ofta relationen mellan sjuksköterska och patient som står i fokus, hälso- och 

sjukvården har inte klart och tydligt definierat de närstående roll alla gånger (Sand, 2002). 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för leg. sjuksköterskor (2005) ska sjuksköterskan 

ha förmåga att kommunicera med närstående på ett respektfullt, lyhört och sympatiskt sätt, samt 

informera den närstående och förvissa sig om att den närstående förstår den givna informationen 

(Socialstyrelsen, 2005).      

Det har visat sig att sjuksköterskor anser det är viktigt att möta de närstående direkt vid ankomst, 

de anser att det är viktigt att de får komma in på ett eget rum och att familjen inte ska känna sig 

separerad från patienten. Rummet ska ligga i nära anslutning till där patienten finns, om de inte 

är möjligt att vara i samma rum. Det kan vara så att patienten befinner sig i ett kritiskt tillstånd 

där de närstående inte kan delta (Vanezis & Mcgee, 1999).  

Information som de närstående kräver varierar och sjuksköterskor är medvetna om att vissa vill 

ha mer information än andra. Att bedöma hur mycket information en närstående vill ha är en 

utmaning. Det har visat sig att sjuksköterskor är väl medvetna om att ge information är väldigt 

viktigt, men att de inte alltid praktiseras på ett bra sätt i praktiken (Hughes, Bryan & Robbins, 

2005).  

Det har också framkommit att sjuksköterskor upplevt att närstående har spelat ut 

sjuksköterskorna mot varandra med sina frågor. Närstående menar dock att den enda 

anledningen till att de frågar samma sak till olika sjuksköterskor var för att informationen de fått 

inte har varit konsekvent (Hughes et al., 2005).  

Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) 

Flertalet studier har använt sig av instrumentet Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) 

för att rangordna de behov anhöriga till svårt sjuka patienter har (Hinkle & Fitzpatrick, 2011 

;King Lee, L-Y. & Ling Lau, Y, 2003; Kinrade, Jackson & Tomnay, 2009; Omari, 2009 ).  
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Instrumentet innehåller 45 behov som närstående till svårt sjuka patienter har. Behoven bedöms 

utifrån en skala mellan 1-4 där 1 betyder inte viktigt och 4 betyder väldigt viktigt. Utifrån det 

rangordnas sedan behoven. De 45 behoven går in under fem huvudområden som är; Stöd, 

komfort, information, närhet och försäkran. Instrumentet utvecklades av Molter år 1979 (Omari, 

2009). 

Problemformulering 

Närstående behöver stöd när deras anhörig blir sjuk. Det stöd som närstående behöver och det 

stöd som sjuksköterskor tror att närstående är i behov av från akutsjukvård och intensivvård 

kanske inte alltid stämmer överens och därför anser uppsatsförfattarna att det är viktigt att 

undersöka detta för att kunna optimera arbetet med anhörigstöd. 

Syfte 

Att undersöka  vilket stöd närstående haft behov av från sjuksköterskor inom akutsjukvård och 

intensivvård vid anhörigs sjukdom och vilket stöd sjuksköterskor trodde att närstående hade 

behov av. 

Frågeställningar 

Vilket stöd har närstående haft behov av från sjuksköterskor inom akutsjukvård och intensivvård 

vid anhörigs sjukdom?  

Vilket stöd trodde sjuksköterskor att närstående hade behov av från akutsjukvård och 

intensivvård vid anhörigs sjukdom? 

 

Centrala begrepp 

Centrala begrepp som användes var stöd, närstående, akutsjukvård och intensivvård. 

Med stöd avsågs i detta arbete information, kommunikation och andra åtgärder som kan hjälpa 

anhöriga när någon i familjen drabbas av sjukdom. 

Men närstående avsågs i detta arbete någon inom familjen.  
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Med akutsjukvård avsågs i detta arbete akutmottagning. 

Med intensivvård avsågs i detta arbete intensivvårdsavdelning 

Metod 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt.  

Urval av litteratur 

Sökning av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed.  

Sökorden som användes var följande: Relatives, Family, Support, Social support, Intensive care, 

Emergency care, Emergency situation, Needs, Unmet needs, Critical patient.                                      

Sökorden söktes i fritext i olika kombinationer i både Cinahl och PubMed. Sökstrategi finns 

presenterad på s.7. 

Urvalskriterier:  

Inklusionskriterier var att studierna skulle vara inriktade på patienter och närstående över 18 år. 

De skulle vara gjorda på en akutmottagning eller på en intensivvårdsavdelning. Hänsyn togs ej 

till vilket sjukdomstillstånd patienterna sökte vård för. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 

åren 2000 och 2011 samt finnas tillgängliga i fulltext och vara kostnadsfria. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier inkluderades i arbetet. Artiklarna skulle även vara godkända ur ett etiskt 

perspektiv.  

Författarna valde att rikta in sig på vuxna för att begränsa litteraturstudien och för att det troligen 

finns stora skillnader i vilket stöd närstående till vuxna behöver jämfört med anhöriga till barn. 

Författarna valde att inte begränsa urvalet när det gällde sjukdomstillstånd för att få en större 

översikt. Exklusionskriterier var studier som inriktades på barn och ungdomar 0-18 år (gällde 

både patienter och närstående) och de som var gjorda utanför akutmottagningar och 

intensivvårdsavdelningars verksamhetsområden.  
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Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar  

Databas 

 
Sökord 

 

Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat, n= 13 

 

Cinahl Family AND 

Support AND 

Emergency care 

80 80 5 2 

Cinahl Support AND 

Relatives 

378 378 10 1 

Cinahl Unmet needs 

AND Family 

AND Critical 

patient 

5 5 1 1 

Cinahl Relatives AND 

Support AND 

Intensive care 

 

24 24 4 3 

PubMed Social support 

AND Family 

AND Nursing 

AND Critical 

patient AND 

Intensive care 

90 90 12 2 

Cinahl Support AND 

Family AND 

Emergency 

situation 

5 5 4 1 

Cinahl Family AND 

Support AND 

Critical Patient 

131 131 7 2 

Cinahl Intensive Care 

AND Needs 

AND Family 

127 127 8 1 
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Kvalitetsvärdering 

För att värdera artiklarnas kvalitet användes Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar 

av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) för kvantitativa 

och kvalitativa studier (Bilaga 2 och 3). Mallarna har 29 respektive 25 frågor och ett 

poängsystem för att bedöma kvaliteten. För kvantitativa studier var maxpoäng 29. För att studien 

skulle vara av hög kvalité bedömdes att 23 poäng skulle uppnås, vilket innebar 80 % av 

maxpoäng. För att inte vara av låg kvalité skulle minst 60 % av maxpoäng erhållas, vilket var 17 

poäng. För kvalitativa studier var maxpoäng 25 poäng, för att studien skulle vara av hög kvalité 

bedömdes att 20 poäng skulle uppnås, vilket var 80 % av maxpoäng. För att inte vara av låg 

kvalité skulle minst 60 % av maxpoäng erhållas, vilket var 15 poäng.    

Analys 

Först ställdes innehållet i artiklarna mot studiens syfte och frågeställningar, därefter sorterades 

artiklarna utifrån vilken av frågeställningarna som besvarades. Sedan gjordes en 

sammanställning av varje artikels resultat och därefter togs centrala delar ut för att 

sammanställas och beskrivas i de teman som återfinns i resultatdelen.  

Tillvägagångssätt                                                                                                      

Arbetet delades upp genom att författarna sökte artiklar på varsitt håll. Artiklarna söktes i 

databaserna Cinahl och PubMed. Först lästes titlarna, och sedan abstrakten på de artiklar som 

verkade relevanta utifrån titel.  Sedan lästes och granskades de artiklar som verkade relevanta 

utifrån abstraktet. Vi granskade dessa enskilt enligt valda granskningsmallar (Bilaga 2 och 3). 

Sedan gick författarna igenom alla artiklar ytterligare en gång tillsammans för att säkerställa 

kvalitetsbedömningen. Sammanställningen av artiklarnas resultat delades in i olika teman och 

sedan diskuterades detta i resultatdiskussionen.                                                    

Forskningsetiska aspekter                                                                                     
Uppsatförfattana var noga med att de studier som användes var godkända utifrån etiska aspekter, 

det skulle tydligt framgå i de artiklar uppsatsförfattarna använt att hänsyn tagits till detta. 

Resultatet som användes har författarna återgett sanningsenligt och resultatet har beskrivits på 

det sätt som angavs i artiklarna. Citat har använts när något ordagrant har återgetts från 
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artiklarna. Uppsatsförfattarna har strävat efter ett så objektivt förhållningssätt som möjligt till allt 

material, det vill säga att vi inte har lagt några egna värderingar i det material som användes. 

 

Resultat 

Studierna (n=13, se bilaga 1) var gjorda i Europa, Asien, Australien och Nordamerika.  Sex 

studier var gjorda i Norden varav fem i Sverige. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

användes. Studierna var gjorda på intensivvårdsavdelningar och akutmottagningar och 

deltagarantalet i studierna varierade mellan 8 och 248. Reslutet delades in i fyra olika teman; 

CCFNI, Information, Delaktighet och Bemötande som beskrivs utifrån respektive 

frågeställningar.  

Vilket stöd har närstående haft behov av från sjuksköterskor inom akutsjukvård 
och intensivvård vid anhörigs sjukdom?  

Enligt Hinkle & Fitzpatrick (2011) beskrev närstående att följande fem behov var viktigast 

utifrån CCFNI; Nummer ett var att bli försäkrad om att bästa möjliga vård ges till patienten, följt 

av att veta exakt vad som görs för patienten, att få ärligt svar på frågor, att få veta varför saker 

och ting gjordes för patienten, och nummer fem att känna att sjukvårdspersonalen bryr sig om 

patienten.     

Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) 

 

Att bli försäkrad om att den bästa möjliga vården ges till patienten rankades som det viktigaste 

behovet i ytterligare en studie som använde sig av CCFNI (Omari, 2009). Andra behov var; att 

känna att sjukvårdspersonalen bryr sig om patienten, att känna att det finns hopp, att få ärliga 

svar på frågor samt att få förklaringar som är lätta att förstå som närstående. Behoven ingår i 

olika huvudområden där försäkran och information var de två huvudområdena som hade högst 

medelpoäng vilket indikerade att behov som tillhör dessa två områden var viktigast för 

närstående att få tillfredsställda (Omari, 2009).  
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I en kinesisk studie som använde sig av CCFNI framkom att de fem viktigaste behoven 

närstående hade var; Att få reda på vad som förväntas hända, att få frågor ärligt besvarade, att bli 

uppringd vid förändringar i patientens tillstånd, att bli försäkrad om att bästa möjliga vård ges till 

patienten, att få reda på hur patienten behandlas medicinskt.                                                                                                                           

Totalt 20 närstående (n= 40) i denna studie valde att få reda på vad som förväntas hända som det 

mest primära behovet att få tillgodosett. Fem närstående valde att prata med läkaren varje dag 

som det viktigaste och att bli försäkrad om att bästa möjliga vård ges till patienten. Att bli 

uppringd om det sker förändringar i patientens tillstånd valdes av fyra närstående som det mest 

primära. (King Lee, L-Y. & Ling Lau, Y, 2003). 

 

En studie som är gjord i Australien använde sig också av instrumentet CCFNI. I den studien 

framkom att följande behov (utan inbördes ordning) var viktigast för närstående: Att frågor 

besvaras ärligt, att göra besök när som helst, att känna till detaljer om patientens framsteg, att 

veta förväntad utgång och att träffa patienten ofta (Kinrade et al., 2009). Behovet att få vara 

ensam när som helst och att någon bryr sig om min hälsa var några av de behov som närstående 

inte ansågs vara viktiga vilket indikerar att de närstående föredrar att personalens 

uppmärksamhet ska vara fokuserad på patienten (Kinrade et al., 2009). 

 

Enligt Johansson, Fridlund och Hildingh (2005) beskriver närstående att det var stödjande att 

möta människor som visade dem hänsyn. Att få information om vart man kan hämta kaffe och gå 

på toaletten fick de närstående att känna sig välkomna.  

Information 

Behovet av information var viktigt för närstående, till exempel att hela tiden få veta vad som sker 

med patienten (Karlsson, Tisell, Engström & Andershed, 2011). 

Närstående behövde också information om var de kunde sitta vid sin anhörige för att inte vara i 

vägen för vårdpersonalen då patienten är uppkopplad till mycket utrustning. 

Vägledning om hur de kunde röra och prata med patienten även om denne var medvetslös 

behövdes också. Alla deltagare i studien ville ha rak och ärlig information om vad som pågår och 

vad som förväntas hända, men inte alla ville ha vetskap om prognosen. (Wåhlin, Ek & Idvall, 

2009). 
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Möjligheten att få information genom personliga möten och via telefon var värdefullt samt att få 

informationen fortlöpande. Oro och ovisshet orsakade energilöshet medan vetskap om patientens 

skick, behandling och fortsatta vård minskade oron och skapade en känsla av trygghet i den ofta 

kaotiska situationen. (Wåhlin et al., 2009). 

 

En studie gjord på en akutmottagning i Australien beskrev hur oro påverkade närsteåndes 

upplevelser av vården,  87 närstående var nöjda, 19 var neutrala och 15 var missnöjda med 

besöket på akutmottagningen. Av de närstående som var nöjda med besöket svarade 32 % 

(28/87) att de blev uppdaterade om väntetider medan ingen i den neutrala gruppen fick den 

informationen, och endast en närstående, motsvarande 7%, (1/15) i den missnöjda gruppen blev 

informerad (Ekwall, Gerdtz & Manias, 2009).  

Närstående ville alltid känna att det fanns hopp även om de förstod att situationen var kritisk. Det 

var av stort värde för närstående att få information om någonting förbättrades, att patienten 

gjorde framsteg  (Wåhlin et al., 2009). 

 

Närstående ansåg att det var stödjande om de blev inbjudna av intensivvårdspersonalen till att 

vara med patienten i alla situationer, det fick dem att känna sig behövda och att de gjorde 

någonting för sin anhörige. De var också viktigt att bli inbjuden för att bevittna hur vården och 

behandlingen av den anhörige såg ut, så att de närstående kunde få en uppfattning om vården 

som gavs. Att få höra från personalen att patienten får den bästa vården och även visar att dem 

ger det till patienten ansågs vara lugnande och fick närstående att känna sig säkra. ”I could sleep 

at night… because I knew that he was well taken care of and that they did EVERYTHING… It 

was important to know that, that they did everything” (Johansson et al., 2005, s. 295).  

Delaktighet 

 

Närstående ville alltid känna sig välkomna och uppskattade av vårdpersonalen, att personalen 

såg just dem. Att bli bemött med empati och vid behov få stöd och råd. De ville ha stöd från 

Bemötande 
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personalen i form av att känna att personalen brydde sig om dem. De kände sig stärkta av att veta 

att de var välkomna när som helst (Wåhlin et al., 2009). 

 

I den stressade situationen att ha en anhörig som är sjuk kände de närstående varken hunger eller 

behovet av sömn, så de behövde stöd i form av något att äta och information om var de kunde 

sova (Wåhlin et al., 2009). 

Det var även av stor vikt för närstående att få tillgång till ett anhörig- rum som hade bra standard 

där man kunde sitta och prata privat (Karlsson et al., 2011).  

En svensk studie från 2005 kom fram till att alltifrån små gester till djupa diskussioner om hur 

man mår var attityder som ansågs viktigt för närstående att bli bemötta med från 

sjuksköterskorna (Johansson et al., 2005).  

 

Att en sjuksköterska alltid fanns i närheten och som var uppmärksam på patientens behov, vare 

sig det handlade om smärtlindring, psykologiskt stöd eller annan behandling var viktigt för 

närstående (Wåhlin et al., 2009). 

 

Vilket stöd trodde sjuksköterskor att närstående hade behov av från akutsjukvård 

och intensivvård vid anhörigs sjukdom? 

 

Hinkle och Fitzpatrick (2011) visade i sin studie att sjuksköterskor upplevde att det viktigaste 

behovet för närstående att få uppfyllt var att få ärliga svar på frågor. Att bli försäkrad om att 

bästa möjliga vård ges till patienten kom på andra plats följt av: känna att sjukvårdspersonalen 

bryr sig om patienten, att få reda på prognosen och att få veta hur patienten behandlas medicinskt 

på femte plats. Behovet av att bli uppmuntrad att gråta kom på sista plats av de totalt 45 behov 

som ingick i CCFNI, det visade alltså att sjuksköterskorna i studien rankade det som det minst 

viktiga behovet att tillgodose.  

CCFNI 

Ytterligare en studie som använt sig av CCFNI visade följande resultat när det gäller 

sjuksköterskors uppfattning om de viktigaste behoven att tillgodose för närstående: Att frågor 
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besvaras ärligt, att känna att personalen bryr sig om patienten, att bli försäkrad om att bästa 

möjliga vård ges till patienten, att få ärlig information även om det är jobbigt samt att få 

förklaringar som de kan ta till sig (Kinrade et al., 2009). 

 

Sjuksköterskor från två intensivvårdsavdelningar i Sverige betonar hur viktigt det var att berätta 

sanningen för närstående om hur allvarlig situationen var men samtidigt låta de närstående ha 

hoppet kvar (Engström & Söderberg, 2007). 

Information 

Information samt trygghet och stöd angavs i de flesta fall av sjuksköterskorna i en skotsk studie 

som de mest viktiga behoven att tillmötesgå (Hallgrimsdottir, 2000).   

Sjuksköterskor ansåg att det var av stor vikt att låta närstående vara nära patienten och göra det 

möjligt för dem att bli delaktiga i vården. Sjuksköterskorna ansåg också att det var viktigt att 

stötta närstående till att bli delaktiga och vara nära patienten. Det ansågs även vara viktigt att låta 

närstående bestämma själv om de ville vara delaktiga eller inte, och stötta dem i det beslutet 

(Engström et al., 2010). 

Delaktighet 

En studie från 2007 av Engström och Söderberg visade att sjuksköterskorna uppmuntrade 

närstående att sitta nära, prata med och röra vid patienten och försökte få närstående att inte 

känna sig i vägen. “I think it´s important for close relatives to forget for a while how serious 

things are, to let go of their thoughts if it´s possible, but that´s something that happens naturally, 

it´s not something you can plan”(Engström & Söderberg, 2007 s.1654).  

Bemötande 

Engström och Söderberg (2007) beskrev i sin studie att intensivvårdssjuksköterskorna anser att 

det viktigaste att göra vid stöttning av närstående är att vara nära dem och visa omtanke. Det var 

också viktigt att få de närstående att känna sig viktiga.Sjuksköterskor menade att det var viktigt 

att hitta en balans mellan deras närvaro och engagemang som var bra för både närstående, 

personal och patienten. ”It was important that they have the chance to leave for a while. If they 

don´t want to leave the patient they just can take a walk maybe around the hospital, I mean close 

to here, like they go and get some food and things like that” (Engström et al., 2010, s 5). 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Denna litteraturöversikt belyste vilket stöd närstående haft behov av från sjuksköterskor inom 

akutsjukvård och intensivvård och vilket stöd sjuksköterskor trodde att närstående hade behov 

av. Resultatet visade att information, delaktighet och bemötande var de viktigaste behoven som 

framträdde utifrån både närstående och sjuksköterskors perspektiv. Flera studier använde sig av 

instrumentet CCFNI för att visa vilka behov som var viktigast för närstående att få tillfredsställda 

och vilka behov sjuksköterskor ansågs som viktigast att tillgodose (Hinkle & Fitzpatrick, 2011 ; 

King Lee, L-Y. & Ling Lau, Y, 2003; Kinrade, Jackson & Tomnay, 2009; Omari, 2009).                                                                                                                                 

Behovet av information var av stor vikt för närstående (Karlsson et al., 2011). Att informationen 

var rak och ärlig samt talade om vad som pågick med patienten och vad som förväntades hända 

var av stor betydelse för de närstående (Wåhlin et al., 2009). Sjuksköterskor angav också 

information som en central del i stödet till närstående (Hallgrimsdottir, 2000).                              

Att bli inbjuden av sjuksköterskorna till att vara med patienten i alla situationer fick närstående 

att känna sig delaktiga och behövda (Johansson et al., 2005). Sjuksköterskor tyckte också att det 

var viktigt att stötta närstående till att bli delaktiga och vara nära patienten (Engström et al., 

2010). Närstående ville alltid känna sig välkomna och uppskattade av vårdpersonalen, de ville bli 

bemötta med empati och vid behov få stöd och råd (Wåhlin et al., 2009). Sjusköteskor ansåg att 

det viktigaste man kan göra när man stöttar närstående är att vara nära dem och visa att man bryr 

sig om dem (Engström & Söderberg (2007).                                                                                                         

Resultatdiskussion 
Vilket stöd har närstående  haft behov av från sjuksköterskor inom akutsjukvård 

och intensivvård vid anhörigs sjukdom? 

Flertalet studier visade att närstående ville bli försäkrade om att bästa möjliga vård gavs till 

patienten. I två av studierna var detta det absolut viktigaste för närstående att få höra (Hinkle & 

Fitzpatrick, 2011 & Omari, 2009). Behovet av information visade sig spela en väldigt stor roll 

för närstående, informationen skulle vara rak och ärlig och lätt att förstå (Wåhlin et al., 2009). 

Uppsatsförfattarna tror att information som är rak och ärlig är det bästa för både patienter och 

anhöriga, att det är det bästa även om sanningen kan vara jobbig. Att sjuksköterskan i en jobbig 
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situation berättar för närstående att patienten får bästa möjliga vård tror uppsatsförfattarna kan 

vara tröstande för att man då som närstående känner att vårdpersonalen verkligen bryr sig. Detta 

bekräftas av Bailey et al. (2009) som i sin studie kom fram till att stöd i form av information är 

betydelsefullt om personalen svarar ärligt på frågor och verkligen kan förklara vad som händer 

med patienten. I Wåhlins et al. (2009) studie framkom att närstående ofta kände sig osäkra inför 

första besöket på intensivvårdsavdelningen. Om de blev förberedda av personalen, det vill säga 

att de fick information om hur patienten mådde och all utrustning som var kopplad till patienten 

så upplevdes miljön mindre skrämmande. Det tycker uppsatsförfattarna visar på att information 

om utrustning är relevant för närstående även om de inte förstår exakt vad varje del är till för. 

Som sjuksköterska kanske man inte tänker på att förklara för närstående innan de går in till 

patienten att denne är uppkopplad till olika apparater och det kan då uppfattas skrämmande för 

närstående. Om närstående förbereds på hur det ser ut tror uppsatsförfattarna att situationen inte 

blir lika chockerande. Närstående ville känna sig behövda och delaktiga i vården av patienten 

(Johansson et al., 2005). I Wåhlins et al. (2009) studie beskrev närstående att de involverades 

genom att få fukta läpparna på patienten, fukta munnen, badda pannan och ge patienten något att 

dricka med mera.  Uppsatsförfattarna anser att det är av stor vikt att närstående ska få vara 

delaktiga i vården av patienten i den mån det är möjligt och att de själva i samråd med patienten 

ska få avgöra hur delaktiga de vill vara. Denna uppfattning bekräftas av Engström et al. (2010). 

Andra studier har visat att patienter kände sig tryggare med någon närstående vid sin sida 

(Engström & Söderberg, 2007 & Paavilainen et al., 2009).                                                                                                                                          

I flertalet studier var bemötande en central del i stödet till närstående. Närstående ville alltid 

känna sig välkomna och uppskattade av vårdpersonalen, att personalen såg just dem. De ville bli 

bemötta med empati (Wåhlin et al., 2009). Uppsatsförfattarna delar denna uppfattning, att i en 

svår situation bli bemött med empati och medkänsla tror vi gör att situationen känns mer 

hanterbar jämfört med om man får ett dåligt bemötande. Wåhlin et al. (2009) diskuterar i sin 

studie att det inte spelar någon roll om den medicinska vården och utrustningen är perfekt om 

inte patienten och de närstående blir bemötta med värme och medmänsklighet. Detta tror 

uppsatsförfattarna är viktig då närstående kanske inte alltid förstår det medicniska och all 

utrustning och därmed blir bemötandet från vårdpersonalen oerhört viktigt.  
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Wåhlins et al. (2009) tar också upp att även om de närstående blev bemötta med vänlighet i de 

flesta situationer fanns också negativa möten. Deltagarna beskrev att de upplevde vissa anställda 

som att de inte borde arbeta inom vården. De menade att en del var ointresserade, otrevliga och 

försumliga, både mot patienten och deras närstående. De närstående ville inte säga något då de 

trodde att patienten kanske skulle få sämre omvårdnad. Uppsatsförfattarna anser att man alltid 

ska göra sitt yttersta för att ge ett bra bemötande, då detta är väldigt viktigt för både närstående 

och patienten. 

 

Vilket stöd trodde sjuksköterskor att närstående hade behov av från akutsjukvård 

och intensivvård vid anhörigs sjukdom? 
Hinkle och Fitzpatrick (2011) samt Kinrade et al. (2009) använde sig av instrumentet CCFNI i 

sina studier. Studierna visade att sjuksköterskor uppfattade att det viktigaste behovet för 

närstående var att få ärliga svar på frågor. Att informationen ska vara lätt att förstå kom också 

fram som en primär del (Kinrade et al., 2009). Detta visade att sjuksköterskor uppfattar 

information som en viktig del i stödet till närstående.                                                                                    

Sjuksköterskor ansåg att det var av stor vikt att låta närstående vara nära patienten och göra det 

möjligt för dem att bli delaktiga i vården. De tyckte också att det var viktigt att stötta närstående 

till att bli delaktiga, men också att låta närstående bestämma själv hur delaktiga de ville vara, och 

stötta dem i det beslutet (Engström et al., 2010). I Wåhlins et al (2009) studie diskuteras just 

detta, de menar att sjuksköterskor måste vara uppmärksamma så att de inte pushar närstående till 

att göra något de inte vill. Uppsatsförfattarna håller med om detta, det är viktigt att som 

sjuksköterska vara lyhörd för närståendes vilja då sjuksköterskan enligt Socialstyrelsens                                                                                                         

kompetensbeskrivning för leg. sjuksköterskor (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att 

kommunicera med närstående på ett respektfullt, lyhört och sympatiskt sätt. Sjuksköterskor 

ansåg att det viktigaste man kan göra när man stöttar närstående är att visa att man bryr sig och 

få dem att känna sig sedda (Engström & Söderberg, 2007). Uppsatsförfattarna är av 

uppfattningen att ett respektfullt bemötande där man är uppmärksam på de närståendes behov är 

av stor vikt därför att uppsatsförfattarna anser att det ingår i sjuksköterskans uppgifter att ta hand 

om närstående och få dem att känna sig välkomna.   
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Efter vad som framkom i resultatdelen anser uppsatsförfattarna att närstående och sjuksköterskor 

är av samma uppfattning när det gäller stöd till närstående. Uppsatsförfattarna anser att det inte 

är så förvånande då vi tror att alla människor i grund och botten har liknande behov och detta 

speglar sig även i yrkesrollen. Att få ett bra bemötande, information och känna sig delaktig anser 

uppsatsförfattarna är något som människor överallt och i många situationer förväntar sig och har 

behov av.  

 

Metoddiskussion 
Artiklarna som ingick i denna studie söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Dessa databaser 

är speciellt användbara för området omvårdnad(Polit & Beck, 2008). Sökorden användes i fri 

text i Cinahl och PubMed. I PubMed användes sökorden även som Mesh- termer, dock hittades 

inga artiklar som matchade inklusionskriterierna vid dessa sökningar. Sökord som användes var 

bland annat relatives, social support, intensive care och emergency care. Sökorden anser 

uppsatsförfattarna var relevanta för det område som valdes för denna litteraturstudie då de är 

centrala begrepp inom det valda området. Sökord används för att öka chanserna att hitta precis 

det man söker (Polit & Beck, 2008). Uppsatsförfattarna anser att vi hittade de artiklar vi behövde 

för denna litteraturstudie genom att använda våra valda sökord.                                                              

Inklusionskriterierna i denna litteraturstudie valdes ut i relation till syftet. Utöver det skulle också 

artiklarna vara etiskt godkända samt finnas i fulltext. Inklusionskriterierna kändes relevanta då 

de tar hänsyn till syftet, även att artiklarna var etiskt granskade kändes mycket relevant då 

uppsatsförfattarna inte ville ha med artiklar som inte var etiskt godkända. Uppsatsförfattarna 

ville inte använda studier där deltagare kan ha kommit till skada på något sätt på grund av 

studien. Artiklarna skulle även vara kostnadsfria vilket kan tänkas ha påverkat resultatet då 

potentiellt relevanta artiklar kan ha utelämnats. Uppsatsförfattarna exkluderade bland annat 

artiklar som riktade in sig på barn och ungdomar eftersom uppsatsförfattarna tror att det finns 

skillnader inom anhörigstöd till barn och anhörigstöd till vuxna. Våra exklusionskriterier känns 

relevanta då litteraturstudien annars skulle ha blivit för omfattande, till exempel att utesluta 

studier inriktade på barn och ungdomar.                                                                                        

En litteraturavgränsning sker när artiklarnas kvalité bedöms och vissa väljs bort och andra 

behålls för vidare analys (Friberg, 2006).                                                                                                          
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Artiklarna i resultatet kvalitetsgranskades utifrån två granskningsmallar (Bilaga 2 och 3), endast 

artiklar som uppnådde medelkvalité eller högre inkluderades. Uppsatsförfattarna upplevde att 

vissa frågor i valda granskningsmallar var svåra att besvara vilket kan tänkas ha påverkat 

poängsättningen och därmed hur kvalitén på artiklarna bedömdes. Det kunde till exempel vara 

frågorna som handlade om intern och extern validitet, om artikeln inte belyste detta tydligt 

upplevde uppsatsförfattarna att det var svårt att svara på de frågorna. Det var alltså inte 

granskningsmallen i sig som var otydlig. Av studierna som ingick i resultatet var sex gjorda i 

Norden vilket kan tänkas vara positivt då de kulturella skillnaderna kanske inte är så stora. 

Övriga artiklar var gjorda i olika delar av världen vilket kanske också har påverkat resultatet då 

de kulturella skillnaderna kan vara stora jämfört med Norden.  

Alla artiklar var skrivna på engelska vilket kan ha lett till att någon feltolkning av resultatet har 

gjorts då uppsatsförfattarnas modersmål inte är engelska.   

 
Slutsats 
Vid anhörigs sjukdom behöver närstående stöd framför allt i form av information, bra bemötande 

och att få känna sig delaktiga i vården av den anhörige. Denna uppfattning delas även av 

sjuksköterskor inom akutsjukvård och intensivvård. Som sjuksköterska bör man tänka på att ge 

rak och ärlig information, låta närstående vara delaktiga i den mån de själva vill samt att alltid ge 

så bra bemötande som möjligt.  

 

 

Studiens kliniska betydelse 
Denna litteraturöversikt kan förhoppningsvis hjälpa sjuksköterskor att optimera sitt stöd till 

närstående. Uppsatsförfattarnas förhoppning är att närstående ska få de stöd de verkligen 

behöver och att sjuksköterskor blir medvetna om vad som är viktigast i stödet till närstående.  
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Förslag till vidare forskning 

Det finns många studier som fokuserar på antingen närståendes eller sjuksköterskors perspektiv 

när det gäller stöd till närstående. Uppsatsförfattarna anser att det skulle vara intressant med en 

nationell kvantitativ studie med syfte att jämföra vilket stöd närstående vill ha och vilket stöd 

sjuksköterskor anser att närstående vill ha från akutsjukvård eller intensivvård vid anhörigs 

sjukdom.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författare, 

Land & År 

Titel Syfte Design   

Metod 

Deltagare Kvalitetsnivå 

Cluckey L, 

Hayes,J., 

Merrill, A. & 

Curtis D. 

 

USA 2009 

“Helping Them 

Understand”: 

Nurses´ Caring 

Behaviors as 

Perceived by 

Family Members 

of Trauma 

Patients 

Hur beskriver anhöriga till 

skadade patienter om 

sjuksköterskors beteende är 

vårdande eller inte vårdande.  

Kvalitativ 

Intervjuer 

10 Medel 

Ekwall, A., 

Gerdtz, M. & 

Manias, E. 

 

Australien 2009 

Anxiety as a 
factor influencing 
satisfaction with 
emergency 
department care: 
perspectives of 
accompanying 
persons 

Att bedöma nivån av ångest 
hos anhöriga till patienter 
som uppsöker 
akutmottagningen och 
undersöka hur ångesten 
påverkar deras upplevelse av 
vården 

Kvantitativ 

Enkäter 

128 Hög 

Engström, B., 

Uusitalo, A. & 

Engström, Å. 

 

Sverige 2010 

Relatives 
involvement in 
nursing care: A 
qualitative study 
describing critical 
care nurses 
experiences 

Att beskriva 
intensivvårdssjuksköterskors 
upplevelser  av anhörigas 
delaktighet i vården av 
patienter på en 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ 

Intervjuer 

8 Hög 

Engström, Å. & 

Söderberg, S. 

 

Sverige 2007 

Close relatives in 
intensive care 
from the 
perspective of 
critical care 
nurses 

Att beskriva 
intensivvårdssjuksköterskors 
upplevelser av nära anhöriga 
inom intensivvården 

Kvalitativ 

Gruppdiskussioner 

24 Hög 

Hallgrimsdottir, 

E-M. 

 

Skottland 2000 

Accident and 
emergency nurses 
perceptions and 
experiences of 
caring for 
families 

Vad är akutsjuksköterskors 
uppfattning kring vårdande 
av anhöriga och hur väl 
förberedda känner de sig 
inför uppgiften, samt hur 
involveras anhöriga i vården 
och hur utvärderas detta 

Kvantitativ 

Enkäter 

54 Medel 

Hinkle, J-L. & 

Fitzpatrick, E.  

 

USA 2011 

Needs of 
American 
relatives of 
intensive care 
patients: 
Perceptions of 
relatives, 
physicians and 
nurses 

Att undersöka skillnader 
mellan anhöriga, 
sjuksköterskor och läkares  
uppfattningar gällande  vilka 
behov anhöriga har till 
patienter som vårdas på en 
intensivvårdsavdelning  

Kvantitativ 

Enkäter 

101 Anhöriga 

28 Läkare 

109 

Sjuksköterskor 

Medel 

Johansson, I., What is 
supportive when 

Att generera en förståelse Kvalitativ 29 Hög 
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Fridlund, B. & 

Hildingh, C. 

 

Sverige 2005 

an adult next-of-
kin is in critical 
care? 

kring vad anhöriga upplever 

sig vara i behov av för stöd 

när deras anhöriga vårdas på 

en intensivvårdavdelning 

Intervjuer 

Karlsson C., 

Tisell, A., 

Engström Å. & 

Andershed, B. 

 

Sverige 2011 

Family members´ 

satisfaction with 

critical care: A 

pilot study 

Att beskriva hur nöjda 

anhöriga är med vården på 

en intensivvårdsavdelning, 

baserat på behov av 

försäkran, information, 

närhet, stöd och komfort. 

Kvantitativ  

Enkäter 

35 Hög 

King Lee, L-Y. 

& Ling Lau, Y. 

 

Kina 2003 

Immediate needs 
of adult family 
members of adult 
intensive care 
patients in Hong 
Kong 

Att undersöka de direkta 

behov som anhöriga till 

patienter på en 

intensivvårdsavdelning har 

Kvalitativ 

Intervjuer 

40 Hög 

Omari, F.H. 

 

Jordanien 2009 

Perceived and 

Unmet Needs of 

Adult Jordanian 

Family Members 

of Patients in 

ICU´s 

Att identifiera vilket behov 

anhöriga till 

intensivvårdspatienters har 

och om dessa behov blev 

uppfyllda.  

Kvantitativ  

Enkäter 

139 Medel 

Wåhlin, I., Ek, 

A-C. & Idvall, 

E. 

 

Sverige 2009 

Empowerment 
from the 
perspective of 
next of kin in 
intensive care  

Att beskriva anhörigas 

”empowerment” vid nära 

anhörigs vistelse på 

intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ 

Intervjuer 

13 Hög 

Ågård, A-S. & 

Terkildsen 

Maindal, H. 

 

Danmark 2009 

Interacting with 

relatives in 

intensive care 

unit. Nurses 

perceptions of a 

challenging task 

Att beskriva sjuksköterskors 
uppfattning  om deras 
kunskaper att möta anhöriga 
och deras förväntningar. Att 
undersöka  sjuksköterskors 
attityder rörande involvering 
av anhöriga i vården av den 
kritiskt sjuka patienten 

Kvantitativ 

Enkäter 

68 Medel 
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Bilaga 2 

Granskningsmall för studier med kvantitativ ansats.  

Högskolan dalarnas modifierade granskningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) för kvantitativa studier.  
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Bilaga 3 
Granskningsmall för studier med en kvalitativ ansats.     

Högskolan dalarnas modifierade granskningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) för kvalitativa studier.  

 

 

 


