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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att beskriva hur närstående till intensivvårdspatienter upplevde en 

intensivvårdsavdelning (IVA) med fokus på delaktighet och omvårdnad. I studien intervjuades 

fem närstående. Intervjuerna analyserades med hjälp av en förenklad variant av meningskodning 

och tre kategorier som beskrev de närståendes upplevelser av IVA utvecklades. Kategorierna 

benämndes: ”Första intrycket av IVA”, Att leva med osäkerhet” och ”Att vara delaktig”.  De 

närstående upplevde ett inre kaos när deras anhörig vårdades på IVA och använde sig av olika 

copingstrategier. De närstående beskrev intensivvårdssjuksköterskornas omvårdnad och 

bemötande på ett positivt sätt men vissa upplevde att läkare och kurator var frånvarande.  Den 

största oron handlade om hur patienten skulle återhämta sig och hur framtiden skulle bli. Att få 

vara delaktig på IVA var ingen självklarhet och några anhöriga hade själva krävt att få vara med.  

 

Nyckelord: närstående, upplevelse, intensivvårdsavdelning, omvårdnad och delaktighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The aim of this study was to describe the experience of the close relatives of patients in an 

intensive care unit (ICU) with focus on participation and nursing care. In the study five persons 

who were close relatives were interviewed. The analysis of the interviews was done with a 

simplified version of code-of-meaning and three categories that showed experiences of 

importance of the relatives in the ICU emerged. The categories were called: “The first 

impression of the ICU”, “To live with uncertainty” and “To be involved”. The close relatives of 

the patient experienced inner chaos when the patient was in the ICU and they used different 

coping strategies. The close relatives of the patients described the nursing care provided by the 

intensive care nurses and the way they had been treated in a positive way but some lacked 

contact with physicians or a counselor. Their biggest concern was whether the patient would 

recover and how their future would turn out to be.  It was not obvious for the close relatives to 

bee involved in the care of the patient, some felt they have had to demand it.  

 

Keywords: close relative, experience, intensive care unit, nursing care and participate. 
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1 INLEDNING 

På intensivvårdsavdelningar (IVA) ligger ofta patienter som insjuknat akut, drabbats av 

komplikationer eller varit med om en traumatisk olycka. Fokus ligger på avancerad 

vård och livsuppehållande åtgärder i en miljö präglad av såväl högteknologi som stor 

personaltäthet. Att vara närstående i denna miljö samtidigt som en när och kär 

familjemedlem är svårt sjuk kan därför antas vara en omtumlande upplevelse. 

Kontakten med och omhändertagandet av närstående i intensivvårdsmiljön är en viktig 

och ibland svår uppgift vilket är väl beskrivet i litteraturen. Som blivande 

intensivvårdssjuksköterskor blev vi nyfikna på att undersöka närståendes upplevelser 

av en intensivvårdsavdelning. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Definition av begrepp 

Med närstående menas här barn, maka/make, sambo, flickvän/pojkvän, släkting eller 

en nära vän (Burr, 2001). Burr (2001, s.11) menar att närstående är ”de människor som 

är känslomässigt och socialt nära, även de som inte är släkt.” 

 

I studien syftar ordet anhörig på patienten.  

2.2 Kris 

Cullberg (1996) nämner den traumatiska krisen som kan utlösas av en plötslig och svår, 

oväntad yttre händelse. Livssituationen för närstående till svårt sjuka patienter som 

vårdas på intensivvårdavdelningar ändras och de närstående drabbas av en kris. Som en 

följd av krisen kan närstående uppleva stress, konfusion, ångest och sömnbrist 

(Blanchard & Alavi, 2008).   

 

 Krisen följer fyra faser: chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas 

(Cullberg, 1996). Under chockfasen som kan vara i några dygn orkar inte individen ta 

in det som har hänt. Personen kan ha svårt att minnas vad som hänt eller vad som sagts. 

Reaktionsfasen kan vara i upp till 6 veckor. Personen måste då ta in det som har hänt 

eller kommer att hända och kan inte blunda för det längre. Individen använder sig av 

olika försvarsmekanismer och försöker finna någon mening i situationen. 

Psykosomatiska stressreaktioner kan förekomma. Bearbetningsfasen pågår i cirka 1-1.5 

år efter traumat. Personen använder sig till allt mindre del av försvarsmekanismer och 

accepterar det som har hänt. Tidigare har individen varit helt upptagen av tankar på 

traumat och det förgångna men kan nu blicka in i framtiden. Under nyorienteringsfasen 

återupprättas självkänslan (a.a). 

 

I en studie hade de närstående till intensivvårdspatienter haft blandade känslor av både 

positiv och negativ karaktär. De negativa känslorna var laddade med sorg och rädsla att 

förlora sin nära. De positiva känslorna var laddade med en förhoppning om att ett 

mirakel skulle kunna ske (Plakas, Cant & Taket, 2009). Närstående kände sig stressade, 

chockade och känsloladdade när de fick veta att deras närstående låg på IVA. När den 
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initiala chocken lagt sig sökte de närstående efter information och ville framförallt få 

reda på patientens diagnos, vilken vård patienter fått och behandlingsresultat (Fry & 

Warren, 2007; Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005). 

 

2.3 Coping 

Copingförmåga definieras som en persons förmåga att hantera och anpassa sig till 

stressfyllda och emotionellt krävande situationer. Coping är en aktiv försvarsprocess. I 

en pressad situation gör individen en initial bedömning av situationen och 

bedömningen påverkas av individens emotionella reaktioner samt tidigare upplevelser, 

föreställningar, insikter och förväntningar. Stressreaktioner uppstår om individen 

upplever att kraven överskrider individens resurser. När individen gjort en ny 

bedömning av den hotade situationen, kan hon/han byta perspektiv och få ett mindre 

kaotisk handlande. Hur individen därefter hanterar situationen, beror på vilka 

copingstrategier hon/han har (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

En strategi för att minska stressen är att söka stöd eller hjälp hos andra personer. Andra 

strategier riktar sig mot att minimera både fysiska och mentala effekter av stressen 

genom t.ex. motion eller avslappningsövningar. Undvikande copingstrategier innebär 

att individen låtsas eller vägrar att tänka på problemet genom ett flyktbeteende t.ex. 

genom en orimlig matkonsumtion, rökning, alkohol eller användandet av andra droger 

(Lazarus & Folkman, 1984). Många närstående använde sig av sin religiösa tro som 

coping (Plakas et al. 2009). Religion och religiösa ritualer används för att försöka få 

styrka och hopp om ett bra behandlingsresultat hos patienten. Vissa närstående fann 

styrka och mod i sig själva eller hos andra personer (Plakas et al., 2009). 

 

I en studie av Johansson, Hildingh och Fridlund (2002) undersöktes närståendes 

copingstrategier under intensivvårdstiden. I likhet med Lazarus och Folkman (1984) 

fann de att individer hanterade starka och överväldigande känslor genom att prata med 

familj och vänner vilket dämpade känslorna och gav dem ett nytt perspektiv på 

situationen. En annan copingstrategi handlade om att vara medveten om sina känslor 

och att stundtals koppla bort dem. Individer med denna copingstrategi planerade sin 

dag med tid för distraktion som arbete, vila och stimulerande aktiviteter vid sidan av 

besök på IVA. En copingstrategi som intensivvårdssjuksköterskorna skulle vara extra 
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observant på handlade om att de närstående inte ville ta stöd av vänner och personal 

utan de försökte klara sig på egen hand. Den närstående var upptagen med att förstärka 

sina negativa känslor och mådde sämre p.g.a. det vilket visade sig i form av aggression 

och depression. Den sista copingstrategin som nämndes rörde närstående som normalt 

inte reagerade med känslor och som vid en kris inte fick känslostormar utan fortsatte 

sina liv som om inget hade hänt. Dessa närstående upplevde inget behov av stöd av 

familj och vänner. Copingstrategierna hos de närstående kunde ändras med tiden (a.a.).   

 

Familjens copingförmåga på IVA var beroende av hur familjemedlemmarna kunde 

stödja varandra genom att delge sina känslor. Intensivvårdssjuksköterskorna kunde 

bidra till familjens coping genom att låta dem vara nära patienten, ge stöd i form av 

information och uppmuntra att familjemedlemmarna pratade med varandra om sina 

känslor (Söderström, Saveman, Hagberg & Benzein, 2009). 

 

Närstående satte sina egna behov i andra hand, de oroade sig för resten av familjen i 

första hand (Engström & Söderström, 2004; Ågård & Harder, 2007). Den övergripande 

känslan under intensivvårdtiden var att de närstående levde i en osäkerhet om huruvida 

den anhörige skulle överleva eller vilken grad av framtida handikapp den anhöriga 

skulle drabbas av (Engström & Söderström, 2004; Johansson et al., 2005; Ågård & 

Harder, 2007). I Söderström et al. (2009) samt Ågård och Harder (2007) framkom 

samma copingstrategi hos närstående på IVA d.v.s. ”att uthärda osäkerhet”. Med det 

menas att närstående befinner sig i ett kaos, de vet t.ex. inget om patientens prognos.  

Närstående tillbringar därför en stor del av sin tid med att söka information om 

patienten (Söderström et al., 2009; Ågård & Harder, 2007). Det har visat sig att 

närstående med tidigare erfarenhet av att ha en anhörig på sjukhus eller anhörig med 

långvarig sjukdom har lättare att hantera situationen som närstående till 

intensivvårdspatient (Hughes, Bryan & Robbins, 2005). 

 

Mer än hälften av de närstående till intensivvårdpatienter uppvisade måttliga till 

allvarliga symtom på ångest, depression och PTSD (Post Traumatic Stress Dissorder) 

på kortare sikt (Paparrigopoulos, et al., 2006). Även 6 månader efter intensivvårdstiden 

uppvisade många av de närstående fortsatta symtom (Jones et al., 2004).  
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2.4 Omvårdnad 

Dorothea Orem framhäver i sin omvårdnadsteori patientens brist på egenvård. När 

patienten inte kan idka egenvård eller få hjälp av en närstående, uppstår en brist som 

leder till ett behov av professionell omvårdnad. Orems teori fungerar som en slags 

balansteori d.v.s. individens förmåga och krav bör stå i balans. Omvårdnadshandlingar 

strävar mot att skapa en balans mellan individens förmåga och dennes krav (Orem, 

2001). Sjuksköterskan måste använda sig av sin skicklighet och omvårdnadskunskaper 

för att tillgodose patientens egenvård och omsorg av närstående (Rooke, 1997). 

Sjuksköterskan bör vara medveten om att närstående är en resurs i vården och att 

närstående påverkar patientens välbefinnande och tillfrisknande (Orem, 2001).  

 

2.5 Familjecentrerad vård 

Närståendes närvaro ger patienten ett socialt sammanhang som en del av en familj och 

ger en humanare vård (Benner, Hooper-Kyriakidis & Stannard, 1999). Patienter 

upplevde närståendes besök som både positivt och negativt. Det positiva var att 

närstående gav stöd och att de kunde ge information om vårdtiden om patienten inte 

kunde komma ihåg det efteråt. Intensivvårdspatienter tyckte att negativa reaktioner hos 

närstående var stressande (Olsen, Dysvik & Hansen, 2009). 

 

En del sjukvårdspersonal ser närstående som besökare i sjukvården men i själva verket 

är det sjukvårdspersonalen som är besökare i patientens relation med sin närstående 

(Benner et al., 1999). I de fall patienten inte kan förmedla sig till vårdpersonalen är det 

genom de närstående som vårdpersonalen får lära känna patienten (Benner, Tanner & 

Chesla, 1996). 

 

2.6 Delaktighet 

Enligt Benner et al. (1996) kan sjuksköterskan göra de närstående delaktiga genom att 

se till att de kan vara hos patienten och genom att uppmuntra närstående att deltaga i 

omvårdnadsågärder. Att få deltaga i patientens omvårdnad kunde medföra emotionella 

vinster för de närstående, det kunde avdramatisera den tekniska miljön och minska 

känslan av hjälplöshet (Hammond, 1995). Närstående tyckte att det var viktigt att få 

vara nära sin sjuka anhörig och att få vara delaktig i vården. De närstående kan även få 
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en möjlighet att bygga upp en relation med vårdpersonalen (Engström & Söderström, 

2004; Fry & Warren, 2007). Närstående ville även övervaka vården för att skydda sin 

anhörig (Ågård & Harder, 2007). 

 

Känslor av oro och behov av vara nära patienten gjorde att närstående hade svårt att 

lämna intensivvårdavdelningen. Närstående ansåg att deras närvaro var det viktigaste 

psykologiska stöd patienten kunde få (Plakas et al., 2009). Information om vård och 

behandling kunde ge närstående en känsla av delaktighet (Benner et al., 1996; 

Hammond, 1995).  

 

2.7 Hälso- och sjukvårdslagen 

I Hälso- och sjukvårdslagen  (HSL, SFS 2005:12), kap. 4, 1§, framgår att patienten och 

närstående bör visas omtanke och respekt, oavsett ålder, kön, funktionshinder, 

utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. 

Patienten och närstående bör även informeras och göras delaktiga, om det inte finns 

hinder för detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 

 

Enligt värdegrunden för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting ska omsorg 

även visas gentemot patientens närstående. Deras behov av stöd, trygghet och förståelse 

ska också tillgodoses (Stockholms läns landsting, 2002). 

2.8 Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framgår att 

sjuksköterskan i bemötande, vid information och undervisning ska: 

Ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på 

ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 

I dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. 

Informera och undervisa patient och/eller närstående, såväl individuellt som i 

grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll.  

Förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given information. 

Uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker informationsbehov eller som 

har speciellt uttalade informationsbehov (Socialstyrelsen, 2010). 

 



 

  7 

I Riksföreningen för anestesi och intensivvårds (ANIVA) utkast till 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterske-

examen med inriktning intensivvård framgår att intensivvårdssjuksköterskan ska ha en 

humanistisk människosyn, ha förmåga att tillvarata patientens och/eller närståendes 

kunskaper och erfarenheter samt utifrån önskemål och behov hos patienten och/eller 

närstående föra deras talan. Intensivvårdssköterskan ska kunna stödja patient och 

närstående genom att ge information och undervisning om patientens tillstånd, åtgärder, 

monitorer och medicinsk utrustning. Specialistsjuksköterskan ska även ha förmåga att 

integrera och stödja närstående i vården, ha fördjupad kunskap om närståendes 

betydelse för patienten och fördjupad kunskap om bemötande av människor med 

krisreaktioner (ANIVA, 2009).  

 

2.9 Närstående på IVA 

2.9.1 Besökstider 

Begränsade besökstider på IVA kan enligt personal i en pilotstudie av Roland, Russel, 

Richards och Sullivan (2001) påverka patienten negativt. Obegränsade öppettider på 

IVA ökade närståendes tillfredsställelse med vården (Roland et al., 2001). Närstående 

hade ett stort behov av vara nära patienten för att veta vad som pågick. Många 

närstående ville stanna vid sin anhörigas sida under hela intensivvårdstiden (Plakas et 

al., 2009). 

2.9.2 En förändrad patient 

Då patienten var sederad verkade hon/han vara fridfull och närstående kände sig lugna. 

Å andra sidan, när patienten var sederad kände sig de närstående helt beroende av 

personalens information om patientens tillstånd och oroade sig för om patienten hade 

ont eller inte (Karlsson, Forsberg & Bergbom, 2010).  

 

Att patienten var ren, rakad och utan saliv- eller blodspill var betydelsefullt för 

närstående. Det var ett sätt att bevara patientens integritet. Närstående tyckte att 

patientens identitet ändrades då hon/han var medvetslös. Kroppen var förändrad och 

alla slangar och kablar gjorde att närstående hade svårt att känna igen patienten. 

Närstående tyckte även att intimiteten inte fanns då patienten var kopplade till 
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respirator och inte kunde kommunicera. Detta orsakade en brist i relationen och gjorde 

närstående ledsna (Plakas et al., 2009).  

 

2.9.3 Kommunikation med patient 

Närstående upplevde att det var lättare att försöka ta kontakt med patienten då de fått 

veta att patientens cerebrala och kognitiva förmåga var intakt. Närstående ansträngde 

sig för att kommunicera med patienten och deras kommunikationsförmåga utvecklades 

med tiden. De började förstå och tolka patientens kroppsspråk, ansiktsuttryck och andra 

former av kommunikation (Karlsson et al., 2010). 

 

2.9.4 Information 

Närståendes ångest kan minskas genom att de förbereds på vad de kommer att få se och 

höra vid första besöket på IVA (Benner et al., 1999). Närstående hade en förmåga att 

iakttaga patient, personal och övervakningsutrustning och forma egna antagande om 

patientens tillstånd. De egna antagandena kunde vara felaktiga och skapade onödig oro 

hos den närstående (Ågård & Harder, 2007). Brist på information om 

intensivvårdspatientens hälsotillstånd och prognos var stressande för de närstående. 

Förståelig och adekvat information från personal underlättade relationen mellan 

närstående och personal men var tidskrävande (Soltner et al., 2009). Närstående 

upplevde att de fick mer information av personalen och fler möjligheter att prata med 

doktorn om de satt länge hos patienten (Plakas et al., 2009). Det var viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskan försäkrade sig om att de närstående hade förstått 

informationen som har givits enligt Hughes et al. (2005). 

 

2.9.5 Behov hos närstående 

Ett flertal studier om närstående till IVA patienter har gjorts men de har till stor del 

varit kvantitativa. Endast ett fåtal kvalitativa studier finns. De kvantitativa studierna har 

fokuserat på närståendes behov mätt med mätinstrumentet CCFNI (Critical Care 

Family Needs Inventory). CCFNI är en enkät med fem underkategorier: säkerhet, 

information, närhet, komfort och stöd (Leske, 1991). Gemensamt för tre studier från tre 

olika världsdelar var att de 10 viktigaste behoven hos närstående till 

intensivvårdspatienter fanns under kategorierna säkerhet och information (Omari, 2009; 
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Lee & Lau, 2003; Burr, 2001). Under den kritiska tiden på IVA ville närstående få 

bekräftelse på att patienten fick den bästa möjliga vården. Daglig information om 

patientens behandling, förändringar i tillståndet och framtida prognos värdesattes (Burr, 

2001). Enligt Burr ingick behovet att få vara nära patienten som ett av de 10 viktigaste 

behoven hos de närstående. Komfort rankades som minst viktig av de närstående 

(Omari, 2009; Lee & Lau, 2003). 

 

Närstående upplevde att det var negativ när intensivvårdssjuksköterskan glömde 

patientens namn och tilltalade henne/honom med ett annat namn. Förtroendet och 

respekten för dessa intensivvårdssköterskor blev skadat och deras närvaro upplevdes 

inte som genuin. I samma studie var det viktigt för närstående att ha personal i närheten 

om patientens tillstånd skulle ändras eller om hon/han skulle behöva något. Andra 

närstående blev irriterade om intensivvårdssjuksköterskan var i närheten eftersom de 

inte kände frihet att tala om privata saker med patienten (Karlsson et al., 2010). 

En studie gjord av Azoulay et al. (2003) visade att endast en tredjedel av de närstående 

önskade att deltaga i omvårdnaden medan majoriteten av vårdgivare på IVA ville bjuda 

in närstående att deltaga i omvårdnaden. I studien nämns det att det kan finnas risker 

med att närstående deltar i vården i form av avvikande händelser som accidentell 

extubering, kateter borttagande eller att närstående inte vidtar rätt åtgärder för att 

förebygga vårdrelaterade infektioner (Azoulay et al., 2003). Att få deltaga i 

omvårdnaden av patienten i form av massage eller beröring var viktigt för närstående. 

Närstående kunde stödja patienten emotionell genom att ge patienten mod, optimism, 

hopp och kärlek (Plakas et al., 2009). 

 

Närståendes tillfredsställelse med vården var ett mått på vårdkvalitet enligt en studie av 

Wasser, Pasquale, Matchett, Bryan och Pasquale (2001). I vilken grad den närstående 

var nöjd med intensivvårdssjuksköterskornas omvårdnad korrelerade med hur de 

upplevde att deras behov och förväntningar hade mötts enligt en studie av Fox-

Wasylyshyn, El-Masari och Williamsom (2005). 

 



 

  10 

2.10 Intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om närstående 

2.10.1 Närståendes behov 

Burr (2001) fann i sin studie att närstående hade behov av att vara förberedda inför 

första besöket på IVA. Intensivvårdsjuksköterskorna visste att miljön och patientens 

utseende påverkade närstående och valde därför att förbereda närstående genom att 

berätta om vad de kunde förväntas se. Intensivvårdssjuksköterskor var medvetna om 

närståendes behov av information om patientens tillstånd, prognos och den tekniska 

miljön. Erfarna intensivvårdssjuksköterskor menade att information gav närstående 

kontroll över situationen och reducerade deras stress och oro. Närstående i chock hade 

svårt att ta till sig information och den måste upprepas (a.a.). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i en studie av Ågård och Maindal (2009) tyckte att de 

hade goda kunskaper om de anhörigas behov. De kände att de var kapabla att skapa en 

förtrolig relation med de närstående. Överlag tyckte intensivvårdssjuksköterskorna om 

att involvera sig i de närståendes psykosociala problem och var positiva till kontakt 

med närstående (Ågård & Maindal, 2009). Majoriteten av intensivvårdsköterskorna i 

studie av Hardicre (2003) strävade efter att skapa en nära relation med de närstående. 

De upplevde att vänskapliga band med de närstående gjorde att de närstående litade 

mer på dem vilket även underlättade i arbetet (Hardicre, 2003).   

    

Att närstående behövde vara nära patienten sågs som ett viktigt behov ur 

intensivvårdssjuksköterskornas perspektiv. De upplevde att närstående behövde en 

försäkran om att patienten fick en god vård och en försäkran om att det var accepterat 

att de var närvarande. Att de närstående kunde uppleva hopp var viktigt enligt 

intensivvårdssjuksköterskorna. Några intensivvårdssjuksköterskor ansåg att det var 

viktigt för närstående att ha hopp oavsett hurdan en patients prognos var (Burr, 2001).  

 

De flesta intensivvårdssjuksköterskor i Ågård och Maindals studie (2009) var överens 

om att en bra kommunikation med de närstående var värdefull, det kunde främja både 

patienten och närstående. Intensivvårdsjuksköterskorna menade att om närstående 

kände sig bekväma på avdelningen, kunde de vara ett bättre psykologisk stöd åt 

patienten och ev. genomföra enkla vårdåtgärder (a.a). 
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Intensivvårdssjuksköterskorna tyckte överlag att närståendes behov blev mötta. Ett 

antal intensivvårdssjuksköterskor menade att icke tillfredsställda behov kunde anas när 

närstående visade emotionella reaktioner som aggression och oro (Burr, 2001). 

Aggressiva reaktioner från de närstående eller en dålig relation med de närstående 

påverkade intensivvårdssjuksköterskans sätt att vara gentemot dem (Hardicre, 2003). 

Närstående med många frågor hade inte fått sitt informationsbehov tillfredsställt ansåg 

en del intensivvårdssjuksköterskor. Närstående som var tillbakadragna och passiva 

kontakt med både patient och intensivvårdssjuksköterska ansågs kunna ha 

otillfredsställda behov (Burr, 2001).  

 

2.10.2 Uppfattning om närståendes roll 

Erfarna intensivvårdssjuksköterskor uppmuntrade de närstående att deltaga i 

omvårdnaden vilket oerfarna intensivvårdssjuksköterskor inte gjorde, de trodde inte att 

det var tillåtet. Beröring från närstående var viktigt för både patienten och den anhörige 

ansåg intensivvårdsjuksköterskorna, den närstående kunde känna sig betydelsefull och 

hennes/hans närvaro var viktig för patienten. Den närståendes närvaro gav tröst och 

hade en lugnande inverkan på patienten genom att patienten kände igen den 

närståendes röst och beröring. En del sjuksköterskor ansåg att de närstående var 

patientens förlängda arm och att de påverkade patientens välbefinnande. Patienter utan 

några närstående verkade försämras snabbare. Närstående sågs också som patientens 

länk till verkligheten, de kunde berätta om vardagen och patientens intressen (Burr, 

2001). Närståendes närvaro gjorde vårdmiljön humanare och mer personlig ansåg 

intensivvårdssjuksköterskorna (Hardicre, 2003).  

 

2.10.3 Hinder i arbetet 

Gurses och Carayon (2009) fann att intensivvårdssjuksköterskor ibland upplevde 

kontakt med närstående som ett hinder. De upplevde att de tillbringade för mycket tid 

med att tillfredsställa närståendes behov eller att de inte kunde uppfylla familjens behov 

helt. Intensivvårdsjuksköterskorna tyckte att de fick fylla socialarbetares och läkares 

roller då de ej var anträffbara eller hade brustit i sin information till närstående. Besök 

från närstående kunde fortgå efter besökstid, då besökstiderna inte efterlevdes. Vissa 

familjer hade många frågor som var tidskrävande att svara på men bemanningen på 

IVA anpassades inte efter närståendes behov (a.a.). 
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Intensivvårdssjuksköterskor i en studie av Stayt (2009) tyckte att det var jobbigt och 

stressande att behöva ge närstående dåliga nyheter. De upplevde en konflikt mellan att 

ge ärlig, rättvisande information och att inge hopp hos närstående. Att känna empati 

med närstående upplevdes som en emotionell börda. Intensivvårdssjuksköterskorna 

upplevde att en nära relation med de närstående gav en känsla av tillfredsställelse men 

det upplevdes också som emotionellt uttröttande (a.a.).  

 

En del närstående hade inbördes konflikter sedan tidigare vilket gav 

intensivvårdssjuksköterskor problem. Intensivvårdssjuksköterskorna såg det som sin 

uppgift att ta hand om närstående men såg det inte som sin uppgift att lösa långvariga 

relationsproblem och tyckte att de saknade kunskap inom området för att vara till hjälp. 

Intensivvårdssjuksköterskorna hade däremot kunskap om att konflikter i familjen 

påverkade patienten negativt. De tyckte att det var kuratorns uppgift att ta hand om 

problem i familjen. Intensivvårdsjuksköterskorna tyckte att kuratorn inte var tillgänglig 

vid flera tillfällen eller inte insatt i problematiken eller inte villig att prata med familjen 

(Burr, 2001). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Litteraturgenomgången har pekat på att närstående har en betydande roll i patientens liv 

och för patientens tillfrisknande. Tidigare studier har i stor utsträckning gjorts 

utomlands och fokuserar på närståendes behov och i vilken grad de blivit mötta. Ett 

fåtal kvalitativa studier har gjort med närstående till intensivvårdspatienter i Norden. 

Målet med studien är att beskriva hur närstående upplevde delaktighet och omvårdnad 

på en intensivvårdsavdelning. 

4 SYFTE 

Att beskriva hur närstående upplever delaktighet och omvårdnad av 

intensivvårdspatienter. 

4.1 Frågeställningar 

Hur upplevde närstående det första besöket på IVA? 

 

Hur upplevde de närstående delaktighet i vården på IVA? 

 

Hur upplevde de närstående omvårdnad på IVA? 

 

Hur upplevde närstående vardagen då en anhörig vårdades på IVA? 
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5  METOD 

5.1 Design 

Studien är kvalitativ intervjustudie och är en pilotstudie. Fördelar med en intervjustudie 

är enligt Polit och Beck (2008) att undersökaren har möjlighet att korrigera 

missförstånd under intervjuns gång ex. tydliggöra en fråga om det är uppenbart att den 

intervjuade missuppfattat frågan. En intervjuguide konstruerades med 

semistrukturerade intervjufrågor samt följdfrågor (bilaga 1). En intervjuguide är ett 

manus som ger mer eller mindre struktur till intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Formuleringen av intervjufrågan ”Berätta om hur du upplevde det första besöket hos 

din anhörig på IVA” var influerad av en intervjustudie genomförd av Ågård och Harder 

(2007). I studien ställde de frågan ” Tell me what it was like when you first arrived in 

ICU” ( Ågård & Harder, 2007). Fördelarna med semistrukturerade intervjufrågor är att 

undersökarna försäkrar sig om att vissa teman tas upp (Polit & Beck, 2008). 

Undersökarnas uppgift är att uppmuntra intervjupersonerna att tala fritt så att så 

omfattande och detaljerad information som möjligt fås om fenomenet som studeras. 

Öppna följdfrågor ställs för att den som intervjuas ska uppmuntras att berätta mer 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Frågor som kunde besvaras med ja eller nej undveks i 

möjligaste mån. Efter första intervjun framkom att ytterligare följdfrågor behövdes och 

dessa lades till i intervjuguiden.  

 

På den IVA vi valde att undersöka fanns inga restriktioner i besökstider, närstående var 

välkomna att besöka när som helst men kunde ombedjas sitta i väntrummet då viss 

omvårdnad och vissa undersökningar gjordes på patientsalen. Två närstående i taget 

fick besöka patienten. Anhöriga fick vid det första besöket på IVA en broschyr med 

information om avdelningen och telefonnummer. Då det visade sig att vissa patienter 

vårdats på flera intensivvårdsavdelningar under en och samma vårdtid togs även 

närståendes upplevelser av dessa intensivvårdsavdelningar med.  

5.2  Urval  

Inklusionskriterier för att deltaga i studien var att det skulle vara närstående till 

patienter som vårdats på IVA och som därefter varit inneliggande på en av två utvalda 

vårdavdelningar på ett sjukhus i Sverige. Både närstående och patient skulle vara 18 år 

eller äldre. De närstående skulle vara svensktalande. Exklusionskriteriet var att 
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närstående till avliden patient ej skulle deltaga. Undersökarna använde 

chefsjuksköterskor och patientansvariga sjuksköterskor på de två berörda 

avdelningarna som gatekeepers. Med gatekeeper menas att någon annan än 

undersökarna valde ut deltagarna till studien (Polit & Beck, 2008). Sjuksköterskorna 

valde ut de patienter och närstående som uppfyllde inklusionskriterierna och gav dem 

muntlig och skriftlig deltagarinformation om studien (Bilaga 2). Deltagarinformation 

lämnades ut till 10 närstående. De fem närstående som returnerat sitt svarsbrev och 

tackat ja inkluderades i studien (Bilaga 3). Övriga fem närstående hade inte returnerat 

sina svarsbrev. 

 

5.3 Analys 

En semideskriptiv analys enligt Polit och Beck (2008) gjordes av intervjuerna p.g.a. att 

den tid som avsatts för studien var begränsad till 8 veckor. En förenklad variant av 

meningskodning gjordes d.v.s. intervjutexterna lästes igenom av undersökarna var för 

sig och innebörden i olika textstycken översattes till kodord som skrevs ner i 

textmarginalen. Kodorden uppstod under analysens gång, så kallad datastyrd kodning 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter satt undersökarna tillsammans och jämförde 

textstycken och kodord. Innebörden i de olika textstyckena hade undersökarna uppfattat 

lika men vissa kodord hade markerats med annan synonym. Undersökarna kom fram 

till konsensus angående kodord som skulle användas och texterna markerades om. 

Kodorden i kategorierna lästes igenom av undersökarna flera gånger med fokus på 

närståendes upplevelse. Kodord som var relaterade samlades ihop i kategorier och tre 

kategorier som speglade de närståendes upplevelser utvecklades. Kategorierna 

representerar tre huvudaspekter av närståendes upplevelser under den tid deras anhörig 

vårdats på IVA. Citat som var utmärkande för varje kategori lyftes fram. Citaten 

redigerades så att talspråk gjordes om till skriftligt språk och upprepningar av ord togs 

bort (Kvale & Brinkmann, 2009). Text som klippts bort markerades med tre punkter. 

Namn som förekom i citaten ändrades till andra namn eller till vilken relation patienten 

hade till den närstående.  Intervjucitaten ger läsaren ett intryck av intervjuns innehåll 

samt den personliga interaktionen i intervjusamtalet enligt Kvale och Brinkmann 

(2009). 
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5.4 Tidsplan  

Datainsamlig genomfördes under två veckor under våren 2010 tills det att fem 

närstående intervjuats.  

 

5.5 Datainsamlingsmetod 

Personal på berörda avdelningar informerades personligen av undersökarna vid 

avdelningsmöte och skriftligen i form av en projektplan som lämnades till 

avdelningarna. Närstående till intensivvårdspatienter som flyttats från IVA till 

vårdavdelning informerades om studien av sjuksköterskorna på vårdavdelningarna. 

Närstående fick fylla i och returnera ett svarsbrev till avdelning. Undersökarna ringde 

upp de närstående som tackat ja eller som ville ha vidare information om studien. 

Ytterligare information om studien gavs via telefon och en intervjutid bokades. 

Närstående lämnade skriftligt samtycke till medverkan i studien innan intervjun. 

Intervjuerna gjordes i ett avskiljt rum på berörd avdelning, dock ej på IVA. Närstående 

intervjuades en och en under 20 – 40 minuter.  

Båda undersökarna deltog vid alla intervjuer. Intervjufrågor ställdes av den ena 

undersökaren och följdfrågor ställdes av båda undersökarna. Intervjuerna spelades in på 

både dator och diktafon. Intervjuerna skrevs därefter ner ordagrant. Deltagarna i studien 

kodades från A till E. 

 

Tabell 1. Deltagarnas relation till patienten och eventuell tidigare erfarenhet av IVA. 

A B C D E 

 

Maka 

 

Make 

 

Mor 

 

Make 

 

Maka 

Annan 

familjemedlem 

har vårdats på 

IVA 

   Arbetat på IVA 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Godkännande av studien har givits av Granskningsnämnden för empiriska 

studentarbeten på Röda Korsets Högskola i Stockholm, diarienummer: 07/2010. 

Verksamhetschefen för berörd klinik har också givit sitt samtycke. Närstående till 

avlidna patienter exkluderades av etiska skäl då det skulle kunna störa sorgeprocessen 

och bearbetningen av upplevelser från IVA. Närstående informerades muntligen och 

skriftligen om att de när som helst kunde avbryta studien samt att närståendes och 

patienters uppgifter behandlades konfidentiellt. Det lades till ytterligare följdfrågor till 

intervjuguiden efter första intervjun. Följdfrågorna som lades till bedömdes inte som 

integritetskränkande av undersökarna. Intervjuerna gjordes inte på IVA då det kunde 

hindra närstående från att ta upp negativa aspekter av IVA vårdtiden. Materialet 

avkodades efter intervjuerna och inspelningarna raderades efter att studien avslutats. 

Berörd IVA samt vårdavdelningar avidentifierades för att klinik inte skulle kunna 

känna sig utpekade.  
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7 RESULTAT 

Intervjuerna av de fem närstående resulterade i tre kategorier som beskrev de 

närståendes upplevelser av IVA: ”Första intrycket av IVA”, ”Att leva med osäkerhet” 

och ”Att vara delaktig”. 

                            

 
Fig. 1 Tre kategorier som beskrev de närståendes upplevelser av IVA 

 

7.1 Första intrycket av IVA 

Alla närstående upplevde ett inre kaos med ex. känslor av overklighet, att inte ha något 

grepp om situationen och tankar som for hit och dit: 

”Man kände sig ganska liten ett tag. Det är så att man är en riktig egoist. Man tycker 

synd om sig själv och då har man lite negativa tankar, men man samlar sig och ser 

omgivningen”(D). 

 

Att få se patienten (C, E) och att få vara nära patienten (B, E) var det viktigaste för 

vissa närstående:  

”De har redan från början försökt säga: 

– Försök att vara hemma (intensivvårdssjuksköterska). 

– Säger du det? Det är svårt för här ligger mitt liv alltså, det är mitt liv”(E). 

 

Patienten sågs som väl omhändertagen vilket fick de närstående att känna sig trygga. 

Tre av fem närstående nämnde att synen av slangar och kablar som satt fast i patienten 

inte var skrämmande utan gav en känsla av trygghet (B, D, E):  
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”Man känner en trygghet i att hon blir omhändertagen. I och med att det alltid finns 

kunnig personal och då blir det lugnare i själen”(D). 

 

Tre av fem närstående påtalade att de litade på personalen (A, C, D). Alla var mycket 

nöjda med intensivvårdsjuksköterskornas arbete och bemötande men en närstående (E) 

var missnöjd med en enskild intensivvårdssjuksköterskas bemötande. 

Intensivvårdsjuksköterskorna beskrevs som snälla, kunniga och omhändertagande:  

”När man väl kommer in genom dörrarna på ett sjukhus, så fungerar allt så bra…Ni 

sjuksköterskorna fungerar suveränt, det är ni som bestämmer på sjukhuset. Läkarna 

har sitt jobb, det förstår jag, men sedan fungerade allting jättebra tack vare er. Det är 

suveränt, ni verka ha kontroll över alla patienter. Ni vet vad de vill, ni bry er verkligen 

och är engagerad i varje patient. Det tycker jag är starkt, att det kan vara så”(B). 

”Jag hade inga åsikter när hon låg på intensiven för att jag tyckte att personalen 

förstod att hon var som ett offerlamm, tyckte jag. Jag kunde inte begripa vad som var 

bäst för henne. Jag var tvungen att lita på att personalen förstod” (C). 

 

En del närstående hade automatiskt fått kontakt med läkare och var nöjda med det (D, 

E). En närstående hade haft mindre kontakt med läkare och beskrev det som att IVA 

fungerade tack vare intensivvårdssjuksköterskorna. Han nämnde att 

intensivvårdssjuksköterskorna såg patienten som en hel människa medans läkaren 

kanske bara såg personnumret (B). En annan närstående upplevde att hon fick kräva ett 

första läkarsamtal: 

”Läkarna lyser med sig frånvaro…Mitt första samtal, det var inget spontant samtal när 

man kom upp dit första gången…Nej, det var jag som var tvungen att begära en läkare, 

en läkartid”(A). 

 

En närstående upplevde att ingen förutom intensivvårdssjuksköterskan tog hand om 

henne och blev ledsen när hon pratade om sin situation på IVA (A). Det fanns ingen 

människa att prata med. Ingen kurator tog kontakt med henne. Hon jämförde sin 

situation på IVA med ett tidigare vårdtillfälle då en familjemedlem vårdats på sjukhus 

och hon tyckte inte att hon fått samma omhändertagande eller praktiska hjälp av en 

kurator vid detta vårdtillfälle. Samma närstående upplevde att anhörigrummet inte var 

ett ostört utrymme att ta igen sig i och saknade praktisk information om var hon skulle 
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hänga av jackan, att mobilens skulle stängas av och att det bara fick vara två besök på 

patientrummet åt gången. 

”Men just att det inte fanns någon på IVA som ändå är ett sådant speciellt ställe...som 

tog hand om mig som person, det tycker jag faktiskt är dåligt. För det är en 

fruktansvärd upplevelse man står inför när man är där…”(A). 

 

7.2 Att leva med osäkerhet 

Två närstående oroade sig för hur det skulle gå för deras anhörig och om de skulle få 

bestående hjärnskador (A, C). Samtidigt kände de hopp för framtiden då det fanns 

hjälpmedel för fysiska funktionshinder (A) eller för att den närstående börjat bli mer 

adekvat (C).  

”De kan inte säga hur bra han blir, det förstår jag. Det är det som är jobbigt…Jag vet 

inte, vad får jag hem ungefär?(A). 

En del närstående funderade över hur framtiden tillsammans med den anhöriga skulle 

bli och vilka förändringar i den gemensamma vardagen det kunde medföra (B, D):   

”Hur ska det bli? Vi åker motorcykel både hon och jag, det kommer ju mitt i alltihopa. 

Kan vi åka motorcykel i maj då”(D)? 

En närstående väntade med att åka ut och titta på det nyrenoverade badrummet i stugan 

på landet tills han kunde göra det tillsammans med sin maka (B).   

 

Hur de närstående hanterade situationen varierade. En närstående tyckte att han fick 

energi av att börja jobba igen (B). Där fick han möjlighet att träffa andra och att tänka 

på något annat men samtidigt fick han dåligt samvete: 

”Det känns som om man har lite samvetskval. Jag kunde må bra,  jag kunde jobba och 

ha ett bra liv men inte hon” (B). 

En närstående som kände att andra människor alltid förlitade sig på hennes 

handlingskraft och stöd reagerade med att vilja vara ifred och att inte ställa upp och 

köra bil eller att göra någonting praktiskt (E). Samma närstående behövde vara nära sin 

make för att få sinnesro. Hon var på sjukhuset de 68 första timmarna av vårtiden och 

blev sedan hemtvingad av sina vänner: 

”Men jag bara åkte hem och vände…Jag hade panik hela vägen hem,  jag ville bara 

tillbaks. Jag kunde ha bott i det där rummet” (E). 

En närstående och hennes familj skämtade mitt i den allvarliga situationen (A):  
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”För vi är nog ganska tuffa i vår attityd även om vi inte är det egentligen. Det är vårt 

sätt att vara och det är det många som har svårt att tackla, även av er personal… Jag 

tar hellre till skrattet än till gråten för att gå igenom det här.  Det är bättre att vi 

skämtar om det”(A). 

 Några närstående fann stöd i samtal med sina vänner och bekanta samt den anhörigas 

vänner och bekanta (C, D). En närstående fick hjälp av en vän att bli avlöst på 

sjukhuset, först förmiddag eller eftermiddagar sedan varannan dag. Den närstående 

upplevde att han fick tid att vila (D).  

 

Fysiska reaktioner på stress vilket de närstående nämnde var ont i magen vilket ledde 

till sjukskrivning (A), nedsatt aptit eller sömnbrist (B). 

Alla närstående kände att de fick ett bra stöd av intensivvårdssjuksköterskorna.  

” Jag har kunnat ringa när jag har velat och fått ett svar…Jag ringde IVA varje 

morgon och kväll kl 8 och lyssnade”(D). 

 ”Jag fick ett jättebra stöd....Allt från kramar till en lätt klapp på axeln och de flesta 

hämtade en stol när man kom”(E). 

 

Två närstående upplevde ett bristande stöd från kurator och läkare (A, E): 

”Jag kände inte att jag själv fick den hjälp jag skulle ha behövt och att få prata om vad 

som hade hänt…Jag menar jag vill ju inte lägga allt på mina barn heller”(A). 

”Kuratorn hjälper till med papper, hon hjälper inte till med samtal… hon har inte tid. 

Hon ska hantera chockbiten sedan skickas du vidare”(E). 

7.3 Att vara delaktig 

Tre av fem närstående var hos patienten större del av tiden och kände sig delaktiga (B, 

D, E): 

”Det här är en anhörighetssjukdom också. Det drabbar mig, våra barn, min fru, våra 

barnbarn ... Att de ser mig också, det är bra. Jag har också varit med och pratat, 

lyssnat och berättat. Jag har varit med vid alla beslut…Jag var med på IVA 8 timma 

per dag” (B). 

”De talar om att så här kommer vi att göra nu och då kommer att rossla i halsen eller 

liknande. Sedan rosslar det i halsen och man var förberedd”(D). 

Två närstående hade krävt att få vara delaktig i vården av patienten (B, E): 
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”Så fort jag har varit osäker har jag har sagt till om att få prata med en läkare, det har 

varit så dagligen”(E). 

 

En närstående hjälpte till i det praktiska arbetet t. ex. PEP-tränade patienten 

tillsammans med sjukgymnast och satte dit respiratorslangen själv när den lossnat. 

Samma närstående framförde ett önskemål om att hennes makes trakeostomi borde 

rengöras men personalen uppfyllde inte hennes önskemål utan hänvisade till rutinerna 

och tidsbrist (E).   

  

Två närstående kände sig inte delaktiga i patientens vård och fick inte information vid 

transport av patienten (A, C). 

”När man kommer upp och ska hälsa på honom då har sjuksköterskan dragit iväg 

honom till datortomografin. Kunde man inte ha ringt upp mig och sagt det”(A)? 

”Plötsligt en dag när vi åkt dit och skulle hälsa på Camilla, min son och jag, då hade 

de flytta tillbaka henne hit (från annan IVA)… Jag tycker att de hade kunna ringt och 

sagt att nu åker hon tillbaks hit. Det kändes så snopet”(C). 

 

Två närstående var med om att deras anhöriga flyttades över till en annan IVA 

avdelning för vård och de tyckte det kändes otryggt (A, C) bl.a. för att 

intensivvårdssjuksköterskan på den andra avdelningen inte visste hur ett speciellt 

dränage fungerade utan var tvungen att gå och rådfråga en kollega (A).  

 

En närstående upplevde att hon och hennes son inte accepterades som de var (A). 

”En sjuksköterska tyckte att:  

– Det här är inget att skämta om. Det här är allvarligt. 

 Ja, det tyckte vi också men det var vårt sätt att hantera det här… Min make, man vet ju 

inte om han klarar av det här eller inte...men min son skojade och det behövde han 

liksom”(A). 

 

En närstående (A) upplevde att personalen inte efterfrågade hennes kunskap om maken.  

”Det tog ju två veckor nästan eller 1.5 vecka som de kallade honom Oscar hela tiden 

och han heter Karl…nej, det är ingen som har frågat”(A). 

”Han tar av sig glasögonen och sedan torkar han sig alltid i pannan och 

sjuksköterskorna har liksom:  
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– Ja då har han nog ont i huvudet. 

 Men han bara gör så, det är hans rörelsemönster”(A). 

 

De flesta närstående upplevde att de fick svar på sina frågor och kände sig väl 

informerade av intensivvårdssköterskor (A, B, D, E). En närstående kände sig lugnare 

efter att ha fått information (D).  



 

  24 

DISKUSSION 

7.4 Metoddiskussion 

Verksamheten tillät inte att undersökarna granskade journaler och därför användes 

gatekeepers. Nackdelar med gatekeeper är att undersökarna måste motivera för, i detta 

fall sjuksköterskorna på avdelningen, att studien gagnar verksamheten för att de ska 

samarbeta med undersökarna (Polit & Beck, 2008).  

 

Urvalet av närstående kan ha påverkats av att icke-svensktalande närstående 

exkluderades. I kvalitativa studier är antalet deltagare beroende av när undersökarna 

anser att en mättnad nåtts i data som samlats in (Polit & Beck, 2008). Mättnad nås när 

data upplevs som repetitiv eller överflödig och ytterligare data inte skulle framföra nya 

aspekter av fenomenet som studeras. Då detta är en pilotstudie valdes fem deltagare 

utan hänsyn till om mättnad av data uppnåtts. 

 

En fördel med en intervjustudie jämfört med en enkätstudie är att svarsfrekvensen ökar 

vid ett personligt möte och deltagarna undviker inte att svara på en intervjufråga på 

samma sätt som en enkätfråga. Intervjufrågor upplevs ofta som lättare att besvara än 

enkätfrågor enligt Polit och Beck (2008).  

 

 En provintervju gjordes inte då det tidsmässigt var svårt att rekrytera deltagare till 

studien, däremot var en intervjufråga i studien inspirerad av Ågård och Harder (2007) 

och var då redan utprovad. Trots att undersökarna hade en intervjuguide med 

följdfrågor ställdes några slutna och förmodligen ledande frågor. Ledande frågor kan 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) påverka studiens reproducerbarhet. Undersökarna 

verifierade sin tolkning av deltagarnas svar under intervjuns gång genom att ställa 

frågor som gjorde att deltagaren fick förtydliga sitt svar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Det var möjligt att deltagarnas svar påverkades av att undersökarna var sjuksköterskor 

då det mest framkom beröm av intensivvårdssjuksköterskor, detta benämns som ”bias” 

i Polit och Beck (2008). Vid transkribering var det stundtals dålig ljudkvalitet vilket 

kan ha gjort att undersökarna missat några ord men då båda undersökarna hade deltagit 

vid intervjuerna minskade risken för feltolkningar. Citat ger en ökad förståelse för 
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upplevelsen som studerats enlig Kvale och Brinkmann (2009) men det finns en liten 

risk att valet av citat ger en vinklad bild av upplevelsen. 

 

7.5 Resultatdiskussion 

Intervjuerna med de fem närstående mynnade ut i tre kategorier. Kategorierna beskrev  

de närståendes upplevelser under IVA vårdtiden: ”Första intrycket av IVA”, ”Att leva 

med osäkerhet” och ”Att vara delaktig”. Då detta är en pilotstudie är resultatet inte 

representativt för närstående till intensivvårdspatienter i allmänhet, men vi finner ändå 

stöd för våra fynd i litteraturen.  Det framkom t.ex. att alla närstående upplevde en kris 

och befann sig i en chockfas då de kom till IVA första gången, vilket överensstämmer 

med det som framkom i studie av Plakas et al. (2009). Psykosomatiska stressrektioner i 

form av magont, sömnbrist och minskat matintag förekom. Bemötande av människor i 

kris, skiljer det sig på något sätt? Vissa närstående blev till och med sjukskrivna av 

stressrelaterade orsaker. Intensivvårdsjuksköterskan skulle kunna bidraga till att de 

närstående känner att någon bryr sig om dem, ex. genom att ställa en vardaglig fråga 

som: ”Hur mår du?” 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i studie av Burr (2001) ansåg att det var viktigt för 

närstående att vara nära patienten vilket bekräftas i den här studien. Plakas et al. (2009) 

nämnde att de anhöriga hade svårt att lämna IVA p.g.a. oro och behov av att vara nära 

patienten vilket styrks av studien. En närstående besökte i början sin maka i 8 

timmar/dag och en annan var på sjukhuset de första 68 timmarna.  

 

Tre studier av Omari (2009), Lee och Lau (2003) och Burr (2001) hade som 

gemensamt att information var ett av viktigaste behoven hos närstående. Det kan tyckas 

att information ska ges av både intensivvårdssjuksköterska och läkare. De närstående i 

studien var i största allmänhet nöjda med informationen från 

intensivvårdssjuksköterskorna. En del närstående saknade information vid 

patienttransporter och kände då oro och viss irritation. En del närstående hade 

automatiskt fått kontakt med läkare och var nöjda med det, men en närstående 

påpekade att hon var tvungen att begära att få träffa en läkare. Soltner et al. (2009) 

visade i sin studie att brist på information om intensivvårdspatientens hälsotillstånd och 

prognos var stressande för närstående. De erfarna sjuksköterskorna i studie av Burr 
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(2001) menade att information gav närstående kontroll över situationen och reducerade 

stress och oro.   

I likhet med studie av Engström och Söderström (2004) levde närstående med en 

osäkerhet om vilken grad av handikapp den anhöriga skulle drabbas av. De närstående 

kastades mellan hopp och förtvivlan vad gäller framtiden och patientens prognos. 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) och Johansson et al. (2002) använder sig individer 

av copingstrategier för att kunna hantera stressfyllda situationer. Det framkom att några 

närstående använde sig av stödsamtal med familj och vänner för att hantera sina starka 

känslor. En närstående upplevde att han fick energi och möjlighet att tänka på något 

annat när han jobbade. En närstående och hennes familj skämtade om den allvarliga 

situationen på IVA för att lätta upp stämningen. Att personalen inte kunde se sorgen 

bakom den närståendes annorlunda reaktion kan vara en brist på kunskap om mänskliga 

reaktioner vid en kris. De närstående i studien upplevde i likhet med de närstående i 

studier av Söderström et al. (2009) och Ågård och Harder (2007) att de sökte 

information för att kunna uthärda den osäkra situationen på IVA.  

 

En närstående kände att hon fick stöd från intensivvårdssjuksköterskorna men att hon 

saknade stöd av kurator och läkarsamtal. Detta kan få konsekvenser både för de 

närstående och intensivvårdsjuksköterskor. I studie av Gurses och Carayon (2009) 

diskuteras hinder i intensivvårdssjuksköterskans arbetsmiljö och ett som nämndes var 

socialarbetares och läkares frånvaro. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde då att de 

var tvungna att fylla flera roller och det sågs som en börda. Då de närstående är i kris 

kan de behöva vägledning i vart de kan vända sig för att söka stöd och hjälp som 

personalen på IVA ej förmår att ge. Intensivvårdssjuksköterskan skulle kunna hänvisa 

den närstående till sin husläkare på vårdcentralen. 

 

I studie av Azoulay et al. (2003) ville majoriteten av vårdgivare på IVA bjuda in de 

närstående att deltaga i omvårdnaden. Det kan tyckas att det skulle vara så på den IVA 

som undersökts också men av de fem närstående i studien upplevde två att det behövt 

kräva att vara delaktiga i vården av sin anhörig. En närstående kände att han 

automatiskt varit delaktig och två närstående hade inte känt sig delaktiga. 

Intensivvårdssjuksköterskan skulle kunna uppmuntra de närstående att vara delaktiga i 

vården genom att t.ex. uppmuntra de närstående att prata med och att beröra patienten.  
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I studien framkom att en patient tilltalats med fel namn i flera veckors tid. Enligt 

Karlsson et al. (2010) skadas då närståendes förtroende för 

intensivvårdssjuksköterskan. Benner et al. (1996) menar att närstående kan användas 

som en resurs när patienten inte kan förmedla sig till vårdpersonalen.  

 

En närstående reagerade på att hennes make hade mycket slem kring sin trakeostomi 

och önskade att det skulle läggas om av personalen. Att intensivvårdspatienten är ren är 

betydelsefullt för de närstående, det är ett sätt att bevara patientens integritet (Plakas et 

al., 2009). 

 

Det kan ifrågasättas om närstående med tidigare erfarenhet av att ha en anhörig på 

sjukhus har lättare att hantera situationen som närstående till intensivvårdspatient 

(Hughes et al., 2005). En närstående med tidigare erfarenhet av en familjemedlems 

sjukhusvistelse upplevde ett sämre psykologisk omhändertagande vid det aktuella 

tillfället.  

 

7.6 Slutsats 

Det var uppenbart att närstående drabbades av en kris då den anhöriga hamnat på IVA 

och de närstående använde sig av olika copingstrategier. De närstående visade behov av 

att vara nära sin anhörig och en del närstående hade svårt att lämna sjukhuset under de 

första dygnen. Informationen som intensivvårdssjuksköterskorna gav var till stor del 

tillfredsställande men några närstående saknade information vid patienttransporter. 

Däremot saknade några närstående information från läkare och upplevde att de fick 

kräva läkarsamtal. Två närstående saknade stöd från kurator. 

7.7 Klinisk betydelse 

Då alla de närstående i studien drabbades av en kris och en närstående kände att hennes 

sätt att hantera situationen inte accepterades av all personal kan det finnas ett behov av 

utbildning för personalen. Att medvetandegöra personal på IVA om betydelsen av att se 

närstående som en resurs till patienten, men även att se dem som individer vilka 

befinner sig i kris och som använder sig av olika copingstrategier för att hantera sin 

svåra situation och därav har olika behov av stöd. Att närstående behövt kräva ett 
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läkarsamtal kan ses som en brist och läkarnas bemanning och arbetssätt skulle kunna 

anpassas för att bättre uppfylla närståendes behov. 

 

En närstående saknade enskilda stödsamtal och information om praktiska ting på IVA 

ex. var ytterkläder hängs av och att antal besökare på patientsal är begränsat till två åt 

gången. IVA skulle ev. kunna organiseras så att en ur personalen finns tillgänglig för de 

närstående på IVA för samtal och praktisk hjälp.  

 

7.8 Förslag på vidare forskning 

Denna pilotstudie skulle kunna användas som förstudie inför förändringsarbete på IVA 

för att göra närstående mer nöjda med vården. En större studie skulle kunna göras för 

att kartlägga närståendes situation på IVA t.ex. skulle en studie om sjuksköterskornas 

upplevelse av närstående på IVA kunna ge viktig kunskap.  
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BILAGA 1 

 

INTERVJUGUIDE 

 

1. Berätta om hur du upplevde det första besöket hos din anhörig på IVA. 

2. Kan du beskriva hur du känt dig delaktig i vården av din anhörig? T.ex. fått 

information, delgivit dina åsikter eller deltagit i det praktiska arbetet. Vad fick 

du för stöd av personalen på IVA? Var det något som du saknade? 

 

Ytterligare följdfrågor: 

Vad kände du då? 

Vad gjorde du? 

Vad hände sedan?  

Hur upplevde du miljön? 

Kan du berätta mer. 

Vad hade du för förväntningar på situationen/på IVA personalen? 

Vad kunde personalen ha gjort annorlunda? 

Vad var viktigt för dig när du kom till IVA? 

Hur såg resten av din dag ut? Hur fungerade din vardag? 
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BILAGA 2 

 
 

Deltagarinformation   
 
Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi, Tarja och Olga är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att 

genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats på 15 

högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Titeln för studien är: Närståendes upplevelse av en intensivvårdsavdelning. En 

intervjustudie.  

 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska 

studentarbeten, D-nr 07/2010. 
 

Vi vill därför tillfråga dig om att deltaga i en intervjustudie om dina upplevelser då din 

närstående vårdats på NIVA. 

 

Intervjun kommer att genomföras i ett rum på sjukhuset och tar ca 20-40 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in på band. Bandet kommer inte att användas i annat syfte 

och bandet raderas efter avslutad studie. 

 

Dina svar/resultat kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt och redovisas i en 

form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. Vissa citat från materialet kommer 

att användas. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring 

avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte deltaga eller om du beslutar dig för att 

avbryta kommer detta inte att påverka din anhöriges framtida omhändertagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap om anhörigas situation 

inom intensivvården.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

oss (se nedan).  

 

Stockholm 2010-01-27. 

Student:                                            Student: 

Tarja Kinnunen                                                          Olga Jaramillo 

takiivavt09@rkh.se                                                                             oljaivavt09@rkh.se  

 

Handledare: 

Lena Swedberg  

lena.swedberg@sodertaljesjukhus.se  

 

Röda Korsets Högskola, Box 55 676, 102 15 Stockholm. Tel. 08-587 516 00 
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BILAGA 3 

 

 

Svarsbrev 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie av närstående till anhörig som 

vårdats på intensivvårdsavdelningen (IVA). 

 

o Ja, jag önskar deltaga i studien. Jag kommer att kontaktas per telefon av 

undersökarna för att avtala tidpunkt för intervjun. 

 

o Jag är osäker på om jag vill deltaga. Jag behöver mer information och vill 

därför bli kontaktad. 

 

o Nej, jag vill inte deltaga i den tänkta studien. Ev. orsak: 

 

Namn:________________________________________________________________ 

Adress: _______________________________________________________________ 

Telefonnummer :________________________________________________________ 

E-postadress:___________________________________________________________ 

 

Returnera denna svarstalong senast 4/2-10 till avdelningen i bifogat kuvert. Tack för 

hjälpen! 

 

 

Tarja Kinnunen och Olga Jaramillo, studenter inom specialistutbildning för 

intensivvårdssjuksköterskor, Röda Korsets Högskola  

 


