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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Intensivvården är en högteknologisk miljö där svårt sjuka patienter vårdas. 

Anhörigas betydelse för kritiskt sjuka patienter är stor och det kan vara omvälvande att vara 

närstående i en högteknologisk miljö.  Intensivvårdssjuksköterskor kan spela en betydelsefull 

roll i hur de närstående erfar sin omgivning. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa 

upplevelsen av att vara anhörig i en intensivvårdsmiljö. Metod: En deskriptiv metod med 

kvalitativ ansats har använts i denna studie. Tre fokusgrupper med vardera tre deltagare som 

varit anhöriga till intensivvårdspatienter och som har valts ut genom ett bekvämlighetsurval har 

intervjuats. Resultat: Resultatet presenterades genom tre kategorier med tillhörande åtta 

underkategorier. Kategorin intensivvårdsrummets utformning (upplevelse av interiören, teknik 

och apparatur, möjlighet till avskildhet) uppvisade att intensivvårdsrummet kan förbättras 

avseende ljussättning, färg, möblemang och möjlighet till avskildhet. I kategorin omgivningens 

betydelse (upplevelse av atmosfären, upplevelse av intensivvårdssjuksköterskans roll) framkom 

att de anhöriga i hög grad upplevde intensivvårdsmiljön som trygg och de närstående hade stor 

tillit till intensivvårdssjuksköterskor. Kategorin situationen som anhörig (upplevelse av trygghet, 

upplevelse av maktlöshet och copingstrategier) belyser att de anhöriga upplever känsla av 

trygghet och maktlöshet parallellt. Resultatet frambringade även flertalet copingstrategier som 

anhöriga använde sig av för att bemästra sin situation. Slutsats: De anhöriga var överlag nöjda 

med intensivvården och dess miljö. Vårdnivån var förknippad med skicklig personal med 

kontroll över deras sjuka familjemedlemmar. Beroende på var de anhöriga befunnit sig i sina 

krisbearbetningsfaser har de i olika grad analyserat sin omgivande miljö. Klinisk betydelse: 

Åtgärder behövs för att förbättra vårdmiljön för anhöriga i synnerhet möjligheten till avskildhet.  

 

Nyckelord: Intensivvård, anhörig, miljö, intensivvårdsrum, upplevelse.  

 



ABSTRACT 

Background: The Intensive Care Unit (ICU) treats critically ill patients in need of sophisticated 

treatment and supervision. Family members are important for critically ill patients and it is often 

an extensive experience for them to visit the ICU. The ICU-nurses can influence how family 

members experience the environment. Objective: The purpose of this study was to explore how 

family members experienced the intensive care environment. Method: The study was conducted 

as a structured interview study. Three focus groups were interviewed, each containing three 

family members to former or present ICU-patients. Results: The result is presented through 

three categories and eight subcategories. Experiences of the ICU-room (interior design, technical 

equipment, the possibility for privacy) declared that improvement could be done in the ICU-

environment regarding lightning, furniture and the possibilities for privacy. Meanings of the 

surroundings (experiences of the atmosphere and of the ICU-nurse) revealed that most family 

members considered the ICU-environment as safe. The family members had confidence and 

reliance in their ICU-nurses.  The category position of next in kin (experience of safety and of 

powerlessness and coping strategies) disclosed feelings of seriousness and uncertainty combined 

with emotions around safety. The result also showed several coping strategies used by the 

participants. Conclusion: The family members were in overall satisfied with their experience at 

the ICU as its specific environment is associated with skilled staff and good supervision. The 

present participants’ situation affected the perception of the ICU-environment. Clinical 

relevance: The results can hopefully give guidance to changes in ICU, especially regarding the 

possibility for privacy.       
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INLEDNING 

Det första mötet med intensivvården och dess särskilda miljö är något som har påverkat 

författarna till denna studie. Trots vår tidigare erfarenhet inom sjukvården var detta 

möte starkt. Övervakningsutrustning, teknisk apparatur, de svårt sjuka patienterna och 

personalen samsas i ofta trånga utrymmen där rätten till integritet för patienter och 

anhöriga ter sig åsidosatt. Utifrån våra första erfarenheter väcktes frågor om hur denna 

kontext med dess salar och rum erfars av de som står patienterna närmast. Hur upplever 

de anhöriga  intensivvårdsrummet med dess aktiviteter när de sitter och håller handen 

med sin svårt sjuke familjemedlem? Vilken roll och betydelse spelar 

intensivvårdssjuksköterskan? Vilka känslor och tankar väcker intensivvård egentligen? 

Vad tänker de anhöriga om den specifika omgivning de måste vistas i?  



 

  3 

BAKGRUND 

Intensivvård   

På en intensivvårdsavdelning vårdas kritiskt sjuka patienter med svikt i vitala 

organsystem vars tillstånd kräver avancerad övervakning och behandling (Gulbrandsen 

& Stubberud, 2009). Intensivvården inrymmer sofistikerad övervakning, diagnostik och 

behandling och en intensivvårdsavdelning ska därför ha specialistutbildad personal och 

ett tillräckligt flöde av patienter för att upprätthålla en hög kompetensnivå (Svensk 

förening för anestesi och intensivvård, 2009). Intensivvårdsavdelningen är en 

högteknologisk avdelning. Ventilationsstöd, dialysmaskiner, avancerade 

medicinpumpar, sugar och annan medicinteknisk apparatur utgör en del av vardagen. 

Dessa maskiner är dock helt nödvändiga för att kunna bedriva intensivvård (Wikström 

& Larsson, 2004). Redan på 1950-talet fanns olika former av intensivvårdsavdelningar. 

De sjukaste patienterna förflyttades till ett specifikt område på avdelningar då de var i 

behov av tätare övervakning. Under 1970-talet ökade medvetenheten om patientens 

behov av integritet och enkelrum eller insynsskydd blev en del av vården. Trots 60 år 

av intensivvård tampas vården fortfarande med att skapa en läkande miljö för patienten 

(Bizek & Fontaine, 2009).  

 

Miljö  

Med begreppet miljö menas omgivning och/eller omgivande förhållanden 

(Nationalencyklopedin, 2011). Miljö utgör ett av omvårdnadens fyra paradigmbegrepp 

och innebär det sammanhang i vilket omvårdnaden äger rum (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Florence Nightingale beskrev redan 1859 

betydelsen av den miljö som vården äger rum i, och hon konstaterade att onödigt buller 

och brist på sömn hos patienter på grund av störande moment kan stegra smärta och 

skapa sinnesförvirring. Likaså underströk hon betydelsen av ljus för ett adekvat 

tillfrisknande hos de sjuka (Nightingale, 1914). Vårdmiljön är en viktig faktor som är 

intimt sammanlänkad med den atmosfär eller det klimat som finns på respektive 

vårdenhet och är ofta avgörande för om människor känner sig bekväma eller inte med 

att komma dit (Edvardsson, 2008).   
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Miljön i intensivvårdsrummet 

Intensivvårdsavdelningar karaktäriseras av olika salar och/eller rum där patienterna 

vårdas antingen enskilt eller framför allt tillsammans med andra patienter. 

Intensivvårdsrummet är platsen och miljön som utgör den huvudsakliga vårdkontexten 

av kritiskt sjuka patienter. Rummets utformning och tillgång till ljus, fönster, ytor runt 

sängarna, färgsättning och ljudnivå varierar mellan olika intensivvårdsavdelningar 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Enligt svenskt sjukvårdsregister ska 

intensivvårdsplatsen på intensivvårdsavdelningen vara över 25 m
2
 i ett enkelrum och 

över 20m
2
 i en flerbäddssal. Utrymmet mellan sängarna ska ge avskildhet mellan 

patienter samt ge utrymme för att hygienisk standard ska kunna upprätthållas (Svensk 

förening för anestesi och intensivvård, 2009). Intensivvårdsmiljön är full av ljud och 

ljus som påverkar sömn och aktiverar det sympatiska nervsystemet hos patienterna 

(Bizek & Fontaine, 2009). Ljud och svårigheter att sova är faktorer som genererar 

negativa psykiska konsekvenser efter vård på intensivvårdsavdelning. 

Intensivvårdsmiljön bidrar till att patienter utvecklar intensivvårdsdelirium. Patienten 

blir då förändrad i sin sinnesstämning och får nedsatt kognitiv förmåga. 

Vanföreställningar och hallucinationer förekommer liksom ångest (Hofhuis, 

Spronk, van Stel, Schrijvers, Rommes & Bakker, 2008; Lawson, Thompson, Saunders, 

Saiz, Richardsson, Brown et.al. 2010; Alameddine, Dainty, Deber & Sibbald, 2009).  

Flera faktorer som orsakar stress hos personalen har även identifierats såsom högt 

arbetstempo, ansvaret för kritiskt sjuka patienter och avancerad teknologi (Burgess, 

Irvine & Wallymahmed, 2010). På grund av den högteknologiska miljön föreligger en 

risk för att alltför mycket fokus läggs på apparater och patienten blir mindre synlig 

(Almerud, 2007; Wikström & Larsson, 2003).    Intensivvårdsrummets inredning är 

faktorer som påverkar anhörigas välbefinnande och möjlighet att vara delaktiga i 

vården menar Almerud (2007). Faktorer som sängens placering i rummet, möjlighet till 

utsikt, belysning kontra naturligt ljus, möbler, inredning och plats runt sängen är alla 

styrande för vårdens utförande (Edvardsson & Wijk, 2009).   

 

Anhörigas roll och betydelse 

Gulbrandsen och Stubberud (2009) definierar den anhörige på följande sätt: ”Den som 

patienten uppger som närstående och närmast anhörig. Om patienten inte klarar att 

uppge närstående, ska närmast anhörig vara den som i störst utsträckning har varaktig 

och löpande kontakt med patienten…”. Begreppet närstående blir ur detta perspektiv 
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nära sammanlänkad med beteckningen anhörig (Nationalencyklopedin, 2011).  Termen 

anhörig implicerar inte en biologisk eller civil relation. Begreppet belyser djupet av 

känslor och intimitet i en relation, men även dess karaktär och känsla av skydd och 

garanti enligt patienter som deltog i en studie av Bergbom och Askwall (2000).  Samma 

studie påvisar att de anhörigas involvering i vården har stark positiv mening för hela 

den drabbade familjen. Johansson, Fridlund och Hildingh (2005) framhåller att de 

anhöriga kan ha en rogivande effekt på den oerhörda stress som den kritiskt sjuka 

intensivvårdspatienten ofta upplever. Då patienterna ofta har problem med att 

kommunicera själva under sin vårdtid kan de anhöriga spela en central roll i att hjälpa 

vårdpersonal att förstå patientens vilja och önskemål (Mitchell, Chaboyer, Burmeister 

& Foster, 2009; Magnus & Turkington, 2006; Engström & Söderberg, 2007).  

 

Bergbom och Askwall (2000) understryker den stora betydelse som de närstående har 

för att hjälpa sjuka patienter att bibehålla sin integritet i en blottande vårdmiljö samt att 

bevara den sjukes kontakt med den yttre världen. Happ (2001) menar att de närmaste 

kan bidra till en form av garanti för att patientens rättigheter skyddas. Enligt Benner, 

Kyriakidis, Stannard (2011) kan den anhörige i en vårdkontext ses som en förlängning 

av patienten. Anhörigas upplevelse av intensivvård är ett tämligen obeforskat område 

men i en studie av Patel (1996) påvisas att känslan av att känna hopp är det som de 

närstående i studien rangordnat som det mest betydelsefulla.  Enligt Hughes, Bryan & 

Robbins (2005) spelar den syn som närstående har av intensivvårdsavdelningar innan 

de själva varit där stor roll för den känslomässiga reaktion som de ofta bär med sig 

länge efter vårdtidens slut. Många uttrycker även oro för att besöka 

intensivvårdsavdelningar. Intensivvård förknippas intimt med tragedier, sorg, allvar och 

en plats där pendeln mellan liv och död är nära (ibid.). Anhöriga till patienter på 

intensivvårdsavdelningar uppvisar en hög grad av ångest och har ofta tendenser att 

utveckla depressiva symtom (Larsson & Rubertsson, 2005). 

 

Kris 

Enligt Cullberg (2006) innebär en kris ett tillstånd då den drabbade individen befinner 

sig i en livssituation som inte kan förstås eller bemästras utifrån tidigare inlärda 

reaktionssätt. De livssituationer som utlöser kristillstånd varierar och kan bero på t.ex. 

plötsliga och oväntade yttre påfrestningar – som en nära anhörigs död eller svår 

sjukdom. Detta innebär ett hot mot individens trygghet och möjlighet till 
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tillfredsställelse i vardagen. Kriser medför ur denna aspekt upplevelser av övergivenhet, 

självförkastelse och kaos för den drabbade. En krisupplevelse kan vara mer eller 

mindre stark och störande för den personliga funktionen och kan delas in i olika stadier 

(ibid).     

Enligt Cullberg (2006) innebär chockfasen att individen håller verkligheten ifrån sig 

med all kraft och det har ännu inne öppnats någon väg att ta in det som har skett. Denna 

fas följs av reaktionsfasen som inbegriper att den drabbade börjar öppna ögonen för det 

skedda efter att tidigare har försökt komma ifrån det. Det är också vanligt att fråga sig 

varför något inträffat och vilken mening det fyller. Olika typer av försvarsmekanismer 

som förnekelse, bortträngning och undertryckning av känslor förekommer dock ofta. 

Fasen efterföljs av bearbetningsfasen då individen återigen kan börja vända sig mot 

framtiden istället för att som tidigare ha varit totalt ockuperad av traumat och det 

förgångna. Förnekelsemekanismerna minskar i denna fas. Den sista fasen tituleras 

nyorienteringsfasen där individen lever med det förgångna som ett ärr som alltid 

kommer att finnas men som inte behöver hindra livskontakten. Den skakade 

självkänslan har återupprättats och svikna förhoppningar har bearbetats (ibid.).  

 

Plakas, Cant & Taket (2009) menar att anhöriga inom sjukvården ofta befinner sig i 

kristillstånd. I synnerhet anhöriga som fått reda på att deras närstående ligger på 

intensivvårdsavdelningar ter sig stressade, chockade och känsloladdade. Negativa 

känslor som sorg och rädsla att förlora sin nära dominerar ofta (Fry & Warren, 2007).   

  

Coping 

Coping innebär en persons förmåga att hantera och anpassa sig till stressfyllda och 

känslomässigt krävande situationer. Omständigheterna på en intensivvårdsavdelning 

innebär att de anhöriga ofta svävar i ovisshet om patientens prognos vilket för många är 

en helt ny roll att bemästra (Chan & Twinn, 2007). Copingförmågor kan både vara 

kognitiva och beteendemässiga och påverkas av tidigare upplevda kriser. Hur 

reaktionen tar sig uttryck beror på personlighet och hur individen är van att hantera 

stress (Norton, 2009). 
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De vanligaste formerna av copingstrategier handlar om informationssökande som kan 

ta sig olika uttryck såsom sökande på internet. Andra betydande strategier handlar om 

att anförtro sig till en religion eller en trosutövning. Att knyta starkare familjeband är 

också en betydande copingförmåga (Chan & Twinn, 2007). Individer med ett bättre och 

starkare socialt skyddsnät, såsom starka familjerelationer, har en tendens att utveckla 

mer framgångsrika copingstrategier än andra. Copingprocessen är ett samspel mellan 

psykologiska, psykosociala och fysiska faktorer. En effektiv copingstrategi ger lättnad 

medan en ineffektiv strategi ger känslor som försvårar situationen. Det minst effektiva 

tillvägagångssättet är ältande, där anhöriga går igenom sina känslor och tankar om och 

om igen utan att det resulterar i någon lösning och denna strategi är starkt 

sammanbunden med ett sämre socialt skyddsnät samt nedsatt fysisk -och mental styrka 

(Johansson, Fridlund, Hildingh, Wennerberg & Ahlström, 2006). Om individen har 

effektiva copingstrategier kommer denne trots påverkan av stress troligtvis uppleva att 

situationen är mer hanterlig (Lazarus, 2006).   

 

Intensivvårdssjuksköterskors ansvar för närstående 

En intensivvårdssjuksköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som under utökat 

medicinskt och vårdmässigt ansvar arbetar i en högteknologisk miljö med svårt sjuka 

patienter (Larsson & Rubertsson, 2005). I intensivvårdsmiljön innehar 

intensivvårdssjuksköterskan en nyckelroll genom sin höga närvaro (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009).   Det ingår i ansvaret för intensivvårdssjuksköterskan att anamma en 

holistisk framtoning med fokus på hela människan som lever i ett sammanhang där 

familjen och andra närstående ofta utgör det mest betydelsefulla för den sjuke (Hughes, 

Bryan & Robbins, 2005). Benner, Kyriakidis & Stannard (2011) menar att etablering av 

relation till de anhöriga är en av de viktigaste uppgiftena för  en 

intensivvårdsjuksköterska och de anhörigas närvaro måste närmast ses som en 

omvårdnadsintervention. Hughes, Bryan & Robbins (2005) påvisar i en studie att 

många närstående ofta har stor tillit gentemot intensivvårdssjuksköterskor som de 

förknippar med trygghet samt den person i vårdkedjan som ofta känner till mest om den 

sjuke patienten. Många intensivvårdssjuksköterskor upplever dock stora svårigheter i 

att individualisera informationen till de anhöriga, då en del anhöriga efterfrågar mycket 

information medan andra inte alls är intresserade eller kapabla att ta emot given 

information. Intensivvårdssjuksköterskor kan utifrån denna bakgrund spela en 

betydelsefull roll i hur de närstående faktiskt upplever intensivvårdsmiljön (ibid.).  Det 
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bemötande och stöd som de anhöriga får av intensivvårdssjuksköterskor betyder 

mycket för patienternas känslor av och perception av säkerhet och osäkerhet (Bergbom 

och Askwall, 2000). Vården på en intensivvårdsavdelning kan ses som lika viktig för 

både patient och dess närstående. Uppfattning om att anhöriga är besökare inom vården 

måste moderniseras menar Benner, Kyriakidis & Stannard (2011) som understryker att 

det snarare är intensivvårdssjuksköterskan som är besökare i de berörda familjernas liv.  

 

Sammanfattning av bakgrund  

Intensivvårdsmiljön är således en högteknologisk miljö med mycket aktivitet där 

kritiskt sjuka patienter vårdas. Anhöriga utgör ett betydelsefullt stöd för svårt sjuka 

patienter och har positiv påverkan på deras mentala och psykiska hälsa. De anhöriga 

befinner sig ofta i kris eller/och chocktillstånd och utvecklar olika copingstrategier för 

att bemästra sin situation. Intensivvårdssjuksköterskan utgör en central del i 

omgivningen i intensivvårdsmiljön och har en betydelsefull påverkan för hur de 

anhöriga upplever intensivvården.  

 

Ett filosofiskt livsvärldsperspektiv 

Att uppmärksamma de närståendes perspektiv innebär med nödvändighet ett bejakande 

av deras livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Husserl 

(1970) hävdar att ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsvärld och 

dagliga tillvaro uppmärksammas. Men livsvärldsperspektivet innebär framför allt att se, 

förstå och beskriva, samt analysera världen eller delar av den, så som den upplevs av 

människor, i detta fall de närstående. Fokus ligger på relationen mellan subjektet och 

dess omgivande värld. Livsvärlden är den fenomenologiska filosofins grundbult (ibid.). 

Denna filosofiska ingång försöker likt livsvärldsperspektivet förklara eller beskriva 

idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss. I vårdandets kontext konkretiserar 

livsvärldsansatsen det etiska anhörigperspektiv som kännetecknar vårdvetenskapen 

genom att det innebär ett fokuserande på hur de närstående erfar vården av sin sjuka 

anhörige (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Med livsvärlden 

är det väsentligt att hela tiden förhålla sig optimalt öppen och följsam för den företeelse 

som undersöks (ibid.). Denna teoretiska ansats kommer användas för att berika och 

analysera studiens resultatdiskussion.      
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PROBLEMFORMULERING 

Miljön på en intensivvårdsavdelning karaktäriseras av en hög övervakningsnivå med 

avancerad behandling av kritiskt sjuka patienter. Intensivvårdsrummet utgör den 

kontext där den huvudsakliga vården sker och rummet kännetecknas ofta av 

tekniktäthet, ljud och hög aktivitet som pågår oavsett tidpunkt på dygnet. Utöver denna 

maskinella bild av intensivvårdsmiljön spelar intensivvårdssjuksköterskans närvaro en 

central roll i rummet. Forskning ur flera infallsvinklar har påvisat den stora betydelse 

som anhöriga har för kritiskt sjuka intensivvårdspatienter. Samtidigt upplever många 

närstående stor oro för att besöka intensivvårdsavdelningar. Anhöriga genomgår ofta 

kriser och befinner sig under hög stress.  Det kan ur denna aspekt antas att vårdmiljön 

och intensivvårdsrummets utformning kan bidra till att öka distansen mellan anhöriga 

och sjuka patienter. Som blivande intensivvårdssjuksköterskor är det högst relevant att 

studera hur anhöriga till svårt sjuka patienter upplever sin vistelse på 

intensivvårdsavdelningar, för att i vår kommande profession kunna stödja dem i den 

svåra situation som de befinner sig i.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa upplevelsen av att vara anhörig i en 

intensivvårdsmiljö.   

 

Frågeställningar  

Hur upplever de anhöriga intensivvårdsrummets utformning och interiör? 

Hur uppfattar de anhöriga intensivvårdssjuksköterskans roll?   

Hur upplever de anhöriga omgivningen i intensivvårdsmiljön? 

Hur upplever de anhöriga sin egen situation i intensivvårdsmiljön? 
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METOD 

Design 

Då denna studie avser att studera de anhörigas livsvärldsperspektiv har en deskriptiv 

undersökningsmetod med kvalitativ ansats använts (Olsson & Sörensen, 2011; Polit &  

Beck, 2009).  

 

Datainsamling och urval  

Datainsamlingen har ägt rum genom strukturerade intervjuer med tre fokusgrupper med 

inspiration från Trost (2010). Frågorna som har ställts har varit av öppen karaktär för att 

inte styra och påverka diskussionens riktning (Polit & Beck, 2009). Frågorna har tagit 

sin utgångspunkt i en intervjuguide som har fyllt funktionen av ett manus för att 

bibehålla ämnesrelevansen i de diskussioner som har ägt rum (Kvale & Brinkmann, 

2009). Intervjuguiden har utformats med inspiration från Wibeck (2010) ( bilaga 1). 

Öppningsfrågor har utifrån detta formulerats för att deltagarna ska få presentera sig och 

känna att de är en del av konstellationen. Introduktionsfrågor har använts för att 

introducera deltagarna till ämnet.  Ett antal nyckelfrågor har sedan formulerats med 

anknytning till studiens område och syfte för att ämnesrelevansen skulle bibehållas. 

Frågor med anknytning till ämnet är centrala för att upprätthålla studiens validitet 

(Wibeck, 2010).        

 

Stimuleringsmaterial i form av fotografier från berörda intensivvårdsavdelningar har 

använts som underlag i intervjuerna, så kallade ”photo- voice” (Keller, Fleury, Perez, 

Ainsworth & Vaughan, 2008). Fotografierna har fyllt funktioner som att väcka minnen 

och skapa diskussion kring ämnet. Fokusgrupperna har bestått av människor som delat 

erfarenheten av att vara anhörig till intensivvårdspatienter och urvalet har gjorts 

medvetet som ett bekvämlighetsurval i enlighet med Wibeck (2010) och Polit & Beck 

(2009). Kontakt har tagits med de anhöriga genom intensivvårdsmottagningar samt från 

möten med människor utanför intensivvården. Exklusionskriterier har varit minderåriga 

personer. Fokusgrupperna har bestått av tre anhöriga vardera som i varje 

gruppkonstellation delat erfarenheten av att vara närstående till varandra. Totalt sex 

kvinnor och tre män har deltagit. Två av fokusgrupperna hade vid intervjutillfället sina 

anhöriga utanför intensivvården och sjukvården i övrigt. En fokusgrupp hade 
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fortfarande sin anhörige inlagd på sjukhus vid intervjuernas tidpunkt. Samtliga hade 

haft sin nära anhörig inlagd på en intensivvårdsavdelning mer än 7 dagar. Intervjuerna 

har tagit mellan 70 och 85 minuter och de anhöriga har själva fått välja plats och 

tidpunkt för intervjuerna. Författarna till denna studie turades om att ha rollen som 

moderator vid de olika intervjutillfällena. Ljudupptagning med bandspelare från Röda 

Korsets Högskola har använts vid samtliga tillfällen.  Efter dessa tre intervjuer 

upplevdes att gemensamma likheter återkom i de anhörigas berättelser.  

Dataanalys 

Med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ 

innehållsanalys har resultatet i denna studie analyserats. Intervjumaterialet har 

transkriberats och genomlästs ett flertal gånger av författarna, både enskilt och 

tillsammans, för att minimera risken för miss- eller feltolkningar och för att öka 

tillförlitligheten. Samtliga transkriberingar har ägt rum i nära anslutning till de 

respektive intervjuerna vilket underlättat förståelsen och det vidare analysarbetet (Polit 

& Beck, 2009). Transkriberingen har hållits så ordagrann som möjligt med inkludering 

av pauser och avbrott från andra deltagare för att på så vis förstärka och förmedla 

känsloupplevelser (Wibeck, 2010).  Meningsbärande enheter har därefter skapats 

utifrån inläsningen av det transkriberade materialet (se tabell 1). Dessa enheter har 

framställts genom att textsegment kondenserats och kortats ner utan att innehållet för 

den skull har förändrats. Utifrån dessa enheter har sedan kategorier (se tabell 2) och 

underkategorier konstruerats för att skapa en systematiserad bild av fynden. Graneheim 

och Lundman (2004) tillskriver en kategori som en tolkad och uppenbar tråd som 

återkommer i en text. I analysprocessen har ingen relevant data exkluderats och ej 

heller irrelevant data inkluderats vilket har möjliggjorts genom presentation av 

representativa citat från den transkriberade texten (Polit & Beck, 2009).  
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Tabell 1. Exempel på steg i den kvalitativa innehållsanalysen . 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Under-

kategori 

Kategori 

”Jag vet hur färger i olika 

rum påverkar oss…i ett 

sovrum ska man ju inte ha 

nån iskall färg…men det 

upplevde jag att de hade 

här…på intensiven alltså” 

Rummets färger är inte 

tillfredsställande för att 

skapa en behaglig miljö. 

Väggarnas 

färgsättning 

Upplevelse av 

interiören 

Intensivvårdsrummets 

utformning  

”..att trots att han kanske 

var döende så kunna se att 

han behövde värme…torka 

svetten från pannan, suga 

slem, fukta munnen…det 

var inte alla 

intensivvårdssjuksköterskor 

som såg det…” 

Intensivvårdssjuksköterskan 

ska se till den enskildes 

behov och välbefinnande 

Se det 

mänskliga 

Upplevelse av 

intensivvårds-

sjuksköterskans 

roll 

Omgivningens 

betydelse 

”Den upplevelsen var att 

pappa var i den bästa av 

inrättningar. I de bästa av 

händer som är möjligt”.   

Pappa är i den bästa av 

inrättningar. 

Den bästa 

vårdnivån 

Upplevelse av 

trygghet 

Situationen som 

anhörig   
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ETISKA ASPEKTER 

Då fokus för denna studie har varit anhöriga till svårt sjuka patienter har forskarna 

noggrant diskuterat frågan gällande det etiskt rätta i att närma sig närstående i pågående 

eller genomlevd kris. Då målet har varit att ge anhöriga möjligheten att berätta om sina 

erfarenheter, både positiva och negativa, har forskarna insett vilken betydelse dessa 

berättelser kan ha för att ge stöd till andra i samma situation och för att förbättra 

vårdmiljön. Samtliga anhöriga har själva uttryckt en stark vilja om att delge sina 

erfarenheter till denna studie. Tillstånd har sökts från ansvariga och berörda 

verksamhetschefer och har godkänts.  

 

Deltagarna i denna kvalitativa studie har i enlighet med vad Polit & Beck (2009) 

understryker hållits konfidentiella. De anhöriga har erhållit information om studiens 

syfte och genomförande både skriftligt och muntligt vid åtskilliga tillfällen. Tydlig 

information har getts om att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att uppge 

skäl, s.k informerat samtycke (Polit & Beck, 2009). Information har även givits 

gällande vilka som kommer ta del av studies resultat (Malterud, 2009).   

 

När denna studie har inkluderat andra vetenskapliga studier för att förklara, belysa eller 

diskutera viktiga delar har avsikten varit att med största marginal minimera 

förekomsten av egna värderingar, plagiering och förvanskning av data i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008).  
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RESULTAT 

 

Tabell 2. Resultatet presenteras genom följande kategorier med tillhörande underkategorier.  

 

De olika fokusgruppernas erfarenheter och upplevelser redovisas nedan tillsammans 

med varandra. I de fall då skillnader mellan grupperna framträtt uttrycks detta i texten.  

Intensivvårdsrummets utformning  

Upplevelse av interiör   

De flesta anhöriga var i regel helt fokuserade på sin sjuke familjemedlem och lade inte 

så stor vikt vid färgsättning och ljus av rummet. Det framträdde en skillnad mellan 

fokusgrupperna då de anhöriga som inte längre hade sina familjemedlemmar i kontakt 

med sjukvården i högre utsträckning reflekterade över interiör och utformning i rummet 

än den grupp där familjen fortfarande befann sig i sjukvårdskontakt. Flera anhöriga 

reagerade på färgsättningen i intensivvårdsrummet som de upplevde som kall och 

otrevlig. Därför uttrycktes önskemål om att rummen kunde få en varmare färgsättning.  

 

Åsikterna gällande belysningen av rummen skiljde sig åt mellan fokusgrupperna. De 

flesta ansåg att ljusnivån var rimlig och hade personalens arbetsuppgifter i 

utgångspunkt i detta resonemang. Dessutom kunde de anhöriga då tydligare följa och se 

vad vårdpersonalen gjorde. En fokusgrupp uttryckte upplevelse av att personalen var 

mån om att dämpa belysningen kvälls- och nattetid. En annan fokusgrupp ansåg att 

belysningen var direkt främmande och påminde om operationssalar med lysrör i taket 

och att ingen hänsyn i ljusstyrka togs till tidpunkten på dygnet.  

 

Kategorier: Intensivvårdsrummets 

utformning 

Omgivningens betydelse  Situationen som 

anhörig  

Underkategorier: Upplevelse av interiören Upplevelse av atmosfären   Upplevelse av 

trygghet  

 Teknik och apparatur 

 

Upplevelse av 

intensivvårdssjuksköterskans 

roll   

Upplevelse  

av maktlöshet  

 Möjlighet till avskildhet  Copingstrategier 
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”Det var jobbig belysning…du vet sån där lysrör…ehm som inte är bekväma alls…och 

att ha den tänd sådär när det är natt kan väl inte vara…ehm så bra eller?” (deltagare 

9) 

 

Det framkom att några av de anhöriga ansåg att färgsättning och mönster i taket borde 

ändras då patienterna hade mycket av detta i sitt blickfång.  

 

”Jag vet att ”X”…hade massa mardrömmar sen…om ormar och kryp som kom ut från 

hålen i taket..det kan inte vara så kul att ligga och stirra i det där taket som 

patient…jag skulle nog bli knäpp av det…man borde kunna måla om och göra det mer 

trevligt”. (deltagare 8) 

 

Teknik och apparatur 

Samtliga anhöriga beskrev hur överväldigade de blev av all teknik och apparatur inne i 

rummen.  

 

”Det var ju så många sladdar och skärmar så jag visste knappt om det var ”X” som 

låg…i den sängen som de sa. För mig var det väldigt obehagligt och nästan som att gå 

in i förarhytten på något rymdskepp”. (deltagare 5). 

 

Sladdar och apparater bidrog till att en del anhöriga hade svårt att orientera sig och 

känna igen sin sjuke familjemedlem. Denna överväldigande känsla som många av de 

anhöriga beskrev i början av vårdtiden avtog efter hand och de upplevde själva en viss 

tillfredsställelse i att kunna följa och förstå vissa parametrar och värden på monitorerna. 

Trots att apparaturen bidrog till att förmedla allvar så gav samtliga anhöriga uttryck för 

en förståelse för att tekniken behövdes för att kunna upprätthålla viktiga 

kroppsfunktioner. Några anhöriga beskrev att de ansåg att det var märkligt att 

sprutpumpar och övrig apparatur i stor utsträckning var koncentrerade runt patientens 

huvud, vilket de upplevde kunde vara plågsamt för patienten om denne var vaken. Den 

tekniska apparaturen kunde även fungera som en skyddsvägg mot övrig aktivitet i salen 

beskrev deltagare i en grupp.  

 

”Maskinerna funkade som en barriär mot de andra patienterna…och  skyddade oss 

från stöket bakom det andra skynket till grannpatienten”. (deltagare 4). 
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Möjlighet till avskildhet 

Flera anhöriga beskrev intensivvårdsrummet som trångt och inte så optimalt utformat 

för anhörigkontakt med patienterna. Det framkom att sängen upplevdes som väldigt 

stor med höga kanter vilket gjorde att de anhöriga i vissa fall föredrog att stå upp för att 

komma nära patienten istället för att sitta. Samtliga reagerade på att det var flera 

patienter inne på salarna och att det enbart var tygskynken som separerade platserna 

från varandra. Detta upplevdes begränsande för de anhöriga då detta bidrog till att de 

inte kunde känna sig privata med sin sjuke familjemedlem och säga de saker som de 

önskade.  

 

En kvinna uttryckte det: 

 

”För jag är medveten om att alla runt omkring mig hör ju och även de anhöriga till 

den andra patienten, så på så sätt känns det ju inte som om man har det så privat”.  

(deltagare 1) 

 

Några formulerade en lättnad över att patienterna var sövda utifrån att de då slapp vara 

medvetna om det som pågick bredvid dem. Bristen på avskildhet gav de anhöriga en 

ofrivillig inblick i andra patienters tillstånd.  

 

”Jag hörde…också hur någon grät där inne…till en annan patient tror jag….det var 

rätt omständigt att få en inblick i andra svårt sjuka patienter…fast man inte ville…men 

det gick ju inte att värja sig ibland”.. (deltagare 7). 

 

Vid ett tillfälle kunde en fokusgrupp identifiera patienten på platsen bredvid dem 

utifrån vad de läst i tidningarna och med den polisuppbackning som var på den 

specifika intensivvårdsavdelningen vid det tillfället. En del anhöriga beskrev 

upplevelser av nästan bli provocerade av att det låg en tämligen frisk patient som tittade 

på TV bredvid deras svårt sjuke familjemedlem. På så vis uppstod en oro för att de inte 

fick tillräckligt med ro i den kritiska situation de befann sig i. Flertalet anhöriga 

underströk anhörigrummets betydelse för att få avskildhet med varandra. Dock var 

tillgången till anhörigrum ofta begränsad och dess storlek gjorde att de fick samsas med 
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andra anhöriga där, vilket inte alltid var en positiv erfarenhet. Vissa anhöriga valde att 

helt lämna intensivvårdsavdelningen för att kunna få tala ostört med varandra.   

Omgivningens betydelse  

Upplevelse av atmosfären    

I en grupp framkom det en uppfattning om att rummet var en stökig miljö med mycket 

aktivitet där folk som sprang in och ut. Men i de andra fokusgrupperna uttrycktes en 

upplevelse av att intensivvårdsrummet var en trygg och lugn miljö. 

 

”Det är ju ändå så pass lugnt och det får jag ju ändå för mig att det är viktigt, en lugn 

miljö alltså” (deltagare 2). 

 

 De gav även uttryck för att rummet var rent, näst intill en steril och kal yta som i ett 

operationsrum. Doften av handsprit var ett minne som många anhöriga bar med sig.  

 

Samtliga anhöriga hade registrerat ljudnivån i intensivvårdsrummen men hanterat den 

på olika sätt. I en grupp framkom att det konstanta pipandet och surrandet var något 

som man förväntade sig av en intensivvårdsmiljö och således därför inget problem. 

Ljuden gav några av de anhöriga en känsla av upplevd trygghet, eftersom ljuden ändå 

indikerade att patienten fick i sig luft och att hjärtat slog. En del anhöriga upplevde 

personalens ljudnivå som den mest störande och ansåg att det borde talas tystare. 

Samtidigt bidrog ljudnivån och dess karaktär till att alienera de anhöriga från miljön 

och bidra till att förmedla känslan av tungt allvar.  

 

”Det var inte så att man blev irriterad av ljuden, så upplevde jag inte att det var, 

snarare att man förstår att, oj är det så pass allvarligt” (deltagare 1). 

 

I en grupp uttrycktes en oro över att ljuden kunde vara störande för patienterna, och 

särskilt en oro för att de pipande ljuden var de sista minnena från livet som patienterna 

skulle bära med sig om de avled.  

 

Upplevelse av intensivvårdssjuksköterskans roll   

De anhöriga beskrev en stor tillit till intensivvårdssjuksköterskors kompetens. En 

fokusgruppsdeltagare uttryckte stor fascination över intensivvårdssjuksköterskors 
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självständighet och initiativtagande i vården av hans svårt sjuke pappa. Samtliga 

anhöriga framhöll att de uppskattade att intensivvårdssjuksköterskorna klarade av att 

behålla lugnet i en så kritisk situation och samtidigt kunna arbeta under konstant 

iakttagande från anhöriga. Flera deltagare uttryckte en förståelse för att en sådan 

arbetssituation kunde vara mycket stressande.  Vid sidan av att värdesätta hög 

medicinsk kompetens hos intensivvårdssjuksköterskorna satte ett flertal 

fokusgruppsdeltagare stor betydelse i omvårdnaden och förmågan att se till den 

enskilda patientens behov och allmäntillstånd. De mest uppskattade 

intensivvårdssjuksköterskorna talade till sina patienter och skrev dagböcker. En anhörig 

uttryckte det: 

 

”Då var det ”A” som inte bara såg till det medicinska utan hela tiden också såg till 

pappas allmäntillstånd…och ”A” var den som tog initiativ till att skriva 

dagboken…och hon började skriva den och såg till att det blev gjort…ingen annan 

gjorde det”. (deltagare 4). 

 

 Samtliga deltagare uttryckte att de blev väl omhändertagna och informerade av 

ansvariga intensivvårdssjuksköterskor, som de även ansåg var en prioriterad 

arbetsuppgift hos dem. I en fokusgrupp uttrycktes en stark upplevelse av att de blev 

sedda och välkomnade och fick sina känslor bekräftade av 

intensivvårdssjuksköterskorna. Endast i en fokusgrupp ansåg de anhöriga att de inte 

uppskattade när nya intensivvårdssjuksköterskor arbetade då dessa ofta utstrålade 

osäkerhet och inte kommunicerade tillräckligt med de närstående.   Enbart enstaka fall 

av otrevligt bemötande framkom, dock hade detta ganska tydlig effekt på den anhöriga 

som befann sig i en känslig situation. Det framkom att intensivvårdssjuksköterskorna 

genom sin information till de anhöriga hjälpte dem att hitta sin roll och på så vis kunna 

närma sig sin sjuke familjemedlem.  

 

”Men det är liksom det att man själv inte har någon medicinsk bakgrund liksom…så 

får man lite hjälp i hur man ska bete sig, det tycker jag var väldigt bra, man fick liksom 

väldigt bra vägledning från personalen”. (deltagare 3) 

 

I två fokusgrupper uttrycktes känslan av att intensivvårdssjuksköterskan var en trygg 

punkt i ett annars stökigt intensivvårdsrum. De anhöriga uppskattade när de kunde 
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samtala om saker som inte bara hade med vård och sjukdom att göra. Samtliga anhöriga 

visade stor förståelse för när personalen behövde arbeta med patientens vårdbehov och 

hade ingenting emot att lämna rummet och vänta under tiden. Dock framkom det i en 

fokusgrupp ett missnöje med att vårdpersonalen ofta glömde bort dem ute i 

anhörigrummet och inte kom och hämtade dem när de var klara med sina uppgifter.  

 

Situationen som anhörig 

Upplevelse av trygghet 

Samtliga fokusgrupper uttryckte upplevelser av att intensivvård var en mycket 

betryggande vårdnivå där kompetensen var hög. De upplevde likväl stor tillit till 

omhändertagandet av sin sjuke anhörige, främst genom beundran över det teamarbete 

de ansåg dominerade inom intensivvården. Som en deltagare i en fokusgrupp uttryckte 

det: 

 

”Den upplevelsen var att pappa var i den bästa av inrättningar. I de bästa av händer 

som är möjligt”. (deltagare 5). 

 

”Då är det ju en trygghet att veta att han hamnar på en intensivvårdsavdelning där det 

då finns möjlighet att ge honom den vård som han behövde” (deltagare 1) 

 

I en fokusgrupp upplevdes att intensivvården gjorde att de kunde ”släppa på kontrollen” 

eftersom de ansåg att deras anhörige var i så goda händer och noggrann övervakning.   

 

”Vi har ju en egen loggbok över allt som sker hela tiden…under intensivvårdstiden har 

den kanske varit överflödig…för där..eller i den instansen så har man så proffsig 

vård..men på de andra ställena…my god alltså” (deltagare 5) 

 

Gemensamt för samtliga anhöriga var just beskrivningen av att glappet mellan 

intensivvården och övriga vårdinstanser och nivåer var mycket stort. De anhöriga 

beskrev en trygghet i att sjukvården med full satsning gjorde allt i deras händer för att 

rädda livet på deras sjuke familjemedlem.  

 

Upplevelse av maktlöshet 
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Samtidigt som samtliga fokusgrupper förknippade intensivvård med trygghet 

dominerade känslorna av allvar i samma utsträckning.   

 

”Det förstår man ju…att intensivvård…då är det riktigt illa. Då är det kritiskt på ett 

eller annat sätt”. (deltagare 1) 

 

I samtliga fokusgrupper framträdde en bild av att känna sig maktlös inför den kritiska 

situation som var gällande. Denna känsla var intimt sammanlänkad med den ovisshet 

som samtliga anhöriga beskrev.  

 

”Sen sa han…det kommer att dröja, han kommer att sova länge, då det här länge…och 

vad innebär länge?, Länge är länge, …men det är klart att det är svårt att säga…är det 

någon vecka, två veckor, tre veckor…men det blev…jag vet inte hur många veckor” 

(deltagare 3). 

 

Flera uttryckte känslor som att inte känna igen sin sjuke anhörige eller kunna förstå 

allvaret.  Det var också påfrestande för de anhöriga att se sin familjemedlem så kritiskt 

sjuk. Som en deltagare uttryckte det i en fokusgrupp: 

 

”…men det var så hemskt att se pappa så rädd och så utsatt och så sjuk…han låg där 

panikartad med CPAP-masken….som tryckte ner luft i lungorna…han var inte 

medveten. Det var en väldig skräck…och flackade…han var som en fisk som hamnat på 

land…och sprattlade….väldigt hemskt var det”.  (deltagare 6) 

 

Denna känslobeskrivning återkom även i de andra fokusgrupperna där deltagare 

underströk hur deras maktlöshet ökade i och med att de såg hur utlämnade och sårbara 

deras sjuke anhöriga var. I en fokusgrupp var det en deltagare som uttryckte känslor av 

att det upplevdes som en film, att det som pågick inte hände på riktigt. Flera av de 

anhörigas känslor var intimt förknippade med det informationsflöde som de fick av 

vårdpersonalen, och i en fokusgrupp framkom det att deras känslouttryck för hopp 

mycket styrdes utifrån den senaste läkarrapporten. Något som förstärkte känslor av 

maktlöshet var timmarna av väntan i ovisshet och avsaknaden av information som 

samtliga fokusgrupper berörde under intervjuerna. Detta var ofta initialt under den 
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första vårdtiden och påverkade således de anhöriga starkt.  Som en deltagare uttryckte 

det: 

 

”Vi visste inte när vi skulle få information….och det bidrog till en enorm nervositet hos 

oss ialla fall….”  (deltagare 5). 

 

Ju längre vårdtiden fortlöpte desto mer förlikade sig de anhöriga med sin situation och 

sina känslor. Den främmande situationen innebar ofta att de inte visste hur de skulle 

närma sig eller beröra sin sjuke närstående. I intervjuerna uttrycktes även hur svårt det 

var för de anhöriga att hantera att bli lämnade helt i någon annans händer som även 

besatt makt och kontroll över hur situationen fortlöpte.  

 

Copingstrategier 

Gemensamt i samtliga fokusgrupper var de anhörigas försök och önskan till att finna 

kontroll i den situation de befann sig i. Strategierna som de anhöriga beskrev skiljde sig 

dock åt. I en fokusgrupp användes frekvent informationssökande och analyserande som 

en viktig komponent i att bemästra situationen. Detta tog sig uttryck i att de 

fotograferade inställningar på maskiner och medicinpumpar, spelade in samtal med 

vårdpersonalen och förde loggbok över aktiviteter som pågick i salen.   

En av deltagarna i fokusgruppen uttryckte det: 

 

”Men det blir ju lite löjligt i situationen…för man försöker få kontroll i en totalt 

okontrollerbar situation. För man har bara några pusselbitar och försöker lägga 

pussel för att få någon upplevd kontroll” (deltagare 5). 

 

Fokusgruppens deltagare beskrev hur ovanstående åtgärder gav dem möjlighet att 

bearbeta och att analysera den informationen de fått.  I en annan fokusgrupp försökte de 

anhöriga bemästra sin situation genom att få betydelsefulla uppgifter av 

vårdpersonalen.  Detta bidrog till en ökad känsla av att få en meningsfull roll som 

anhörig. Som uppgift beskrevs möjligheten att få fukta munnen och klippa naglarna på 

sin sjuke anhörige som viktiga. Närheten till sin svårt sjuke anhörige beskrevs i den 

tredje fokusgruppen som väldigt betydelsefull och en deltagare uttryckte bland annat 

att: 
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”Jag tycker det har varit tryggare att vara här, för går man hemma, det är jobbigare, 

det är bättre att komma hit och vara här, då känner man att även om jag inte kan göra 

något så är det för min egen skull viktigt”. (deltagare 1). 

 

För att försöka bemästra situationen var det tydligt att flera anhöriga åsidosatte sig 

själva och lade totalt fokus på den sjuke familjemedlemmen. De beskrev hur de 

försökte samla ihop sig för att orka kämpa och hålla hoppet uppe. En deltagare 

skildrade hur hon fick ork till att fungera som människa genom att återgå till sitt arbete 

som bidrog till att hon kunde hålla sina tankar i schack.   

 

”Men sen så gick vi ju tillbaka och jobbade andra veckan…då kände jag på något sätt 

att det var lite skönt att man hade jobbet…och få någonting annat att tänka på och då 

blev det mer att man kunde fokusera på jobbet och sen så när man kom hit så kunde 

man vara här och vara med pappa”. (deltagare 3). 

 

Gemensamt i alla tre grupper var önskemålet om att få tydligare information och 

riktlinjer gällande deras egna specifika roll för att på så sätt kunna bemästra situationen 

bättre i intensivvårdsrummet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet  

I enlighet med Lundman & Hellgren-Graneheim (2009) har en nogsam beskrivning av 

kontexten kring studien, urval och analysarbete gjorts för att ge läsaren en möjlighet att 

bedöma giltighet och överförbarhet i de tolkningarna som forskarna gjort. Kontinuerlig 

reflektion av de fynd som har gjorts, verifering av teman och diskussioner har präglat 

metodarbetet (ibid.). Citat har använts i resultatpresentationen vilket anses förstärka 

tillförlitligheten. I kvalitativ forskning av denna karaktär är nogsam beskrivning av 

datainsamling och analysprocess lika viktiga för att säkerställa tillförlitlighet och 

pålitlighet (Polit & Beck, 2009).     

 

Förförståelsen  

Det går inte att utesluta att tolkningen av deltagarnas svar har färgats utifrån forskarnas 

förförståelse, även om åtgärder vidtagits för att denna risk ska minimeras, såsom 

åtskillig genomläsning av materialet, frågornas karaktär under intervjuerna samt 

diskussion sinsemellan forskarna. En annan aspekt att ha i åtanke är forskarnas 

bakgrund som sjuksköterskor vilket kan ha påverkat deltagarna som nästan hade 

uteslutande beröm att tilldela intensivvårdssjuksköterskor, något som Polit och Beck 

(2009) titulerar ”bias”. Det är inte omöjligt att utesluta att en annan bakgrund hos 

författarna kunde ha genererat mer kritiska ståndpunkter gentemot 

intensivvårdssjuksköterskorna.   

     

Fokusgrupperna 

Det har i denna studie varit utmanande att rekrytera fler deltagare till studien av främst 

tidsmässiga skäl. Det råder olika meningar gällande hur stor en fokusgrupp bör vara för 

en optimal intervju, mellan 4-6 personer enligt Kvale & Brinkmann (2009) och mellan 

6-8 personer hävdar Wibeck (2010). Utifrån det underlaget kan det antas att studiens 

resultat kan ha påverkats i någon riktning av att fokusgrupperna bestått av ett lägre 

antal deltagare. Dock menar Dunbar (1997) och Svedberg (1992) att känslan av 

inflytande och samhörighet underlättas i mindre gruppsammansättningar. När det gäller 

känsliga ämnen kan gruppinteraktionen i en fokusgrupp göra att uppfattningar som 
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annars är komplicerade att uttrycka underlättas menar Kvale & Brinkmann (2009). 

Samtidigt kan det antas att vissa ämnen kan ha undgåtts av deltagarna då de i samtliga 

konstellationer varit familjemedlemmar. Dock har studiens syfte varit att belysa 

upplevelserna i en intensivvårdsmiljö, och dessa upplevelser delar 

fokusgruppsdeltagarna med varandra just genom att de är familjemedlemmar.  Wibeck 

(2010) hävdar att en gruppsammansättning där deltagarna redan känner varandra 

minimerar risken för att identiteter och känsliga uppgifter röjs. Då enskilda intervjuer 

troligen kunde ha frambringat ett delvis annat resultat har det i detta fall varit tydligt att 

fokusgruppsintervjuer gett en bred skala av åsikter och upplevelser. Enligt Wibeck 

(2010) ger fokusgrupper möjlighet till ett större djup inom ett ämne, ett djup som är 

nödvändigt för studera människor känslor och tankar. Erfarenheter som framförs i en 

fokusgrupp kan ge kraft och ork för andra i gruppen att uttrycka och dela med sig av 

sina upplevelser och känslor. Den sociala sammansättningen i en fokusgrupp genererar 

nya aspekter på det ämnet som diskuteras då deltagarna kan fördjupa ämnet genom 

reflektion sinsemellan.  

 

Strukturen på intervjuerna  

Intervjuerna var till sin karaktär strukturerade med öppna frågor kring ämnet utan givna 

svarsalternativ. Wibeck (2010) menar att viss grad av struktur är en fördel när det ämne 

som ska diskuteras är känsligt och deltagarna sårbara.  De öppna frågorna som ställdes 

medverkade dock till att betydelsen i det som diskuterades emellanåt hamnade vid 

sidan av denna studies syfte och område. Trots förekomsten av en intervjuguide fick  

frågor av ledande och sluten karaktär ställas för att bibehålla ämnesrelevansen. 

Exempel på ledande frågor berörde bland annat om de anhöriga hade svårt att närma 

sig sin sjuke familjemedlem samt om de kunde precisera sin bild av 

intensivvårdsrummet. Kvale & Brinkman (2009) menar att ledande frågor kan ha viss 

påverkan på resultatets reproducerbarhet men samtidigt faktiskt bidra till öka 

trovärdigheten. Det vore ur denna aspekt optimalt om en provintervju hade kunnat 

genomföras, dock gick detta inte att anordna på grund av svårigheter att rekrytera 

lämpliga deltagare.  Vid intervjuerna har foton använts för att orientera de anhöriga till 

den vårdmiljö som de tidigare befunnit sig i. Fotografierna fyllde en viktig funktion och 

många av de anhöriga hänvisade under intervjuerna till dessa. Det optimala vore om de 

anhöriga själva hade fotograferat den miljö de upplevt, detta har dock inte gått att 

möjliggöra på grund av respekt för verksamheten och etiska perspektiv.  
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Urvalsprocessen  

Bekvämlighetsurvalet har varit en fördel ur tidsaspekt samt med tanke på hur 

komplicerat det är att rekrytera anhöriga till intervjustudier. I enlighet med Endacott & 

Botti (2007) är ett riktat urval lämpligt i kvalitativ forskning eftersom det används för 

att identifiera informanter med värdefulla erfarenheter. En av fokusgrupperna hade 

fortfarande sin anhörige inlagd på sjukhus vid intervjuns genomförande. Trots 

forskarnas information om att de anhörigas berättelser inte skulle påverka deras vidare 

kontakt med sjukvården går det inte att utesluta att deras svar och upplevelser i viss 

mån färgats av att de befann sig i en beroendeposition gentemot sjukvården (Polit & 

Beck, 2009). Resterande två fokusgrupper hade sin anhörige utanför sjukvården vid 

intervjutillfället och hade således en större distans till tiden som anhörig på 

intensivvårdsavdelning. Detta kan ses som en styrka då de haft tid att reflektera över sin 

upplevelse. Det är även sannolikt att de överlag positiva upplevelserna av 

intensivvårdsmiljön färgats av att familjemedlemmarna till deltagarna i denna studie 

överlevt sin vårdtid i vad författarna vet i 2 fall av 3.  Ett annat utfall för patienterna kan 

tänkas innebära ett större misstroende från anhöriga mot den sjukvård som har getts.   

 

Analysarbetet  

Transkibering av det insamlade materialet har skett så ordagrant som möjligt i enlighet 

med Wibeck (2010) och Polit & Beck (2009). Kvale (1997) menar att detta är ett 

tillvägagångssätt som inte är helt nödvändigt eftersom fokus inte bör vara texten utan 

vad som egentligen har sagts. Det finns fördelar med att tolka en tämligen ordagrant 

transkiberad text då detta ger tydligare vägledning för att kunna tolka känslor i det 

berörda ämnet (Wibeck, 2010). Vid analysprocessen av studiens resultat har inte allt 

insamlat material kodats i detalj eftersom detta skulle ge ett alldeles för oöverblickbart 

slutresultat. Istället har ett mer tolkande förhållningssätt använts som kan underlätta för 

att sammanhang och mönster träder fram menar Lundman & Hellgren-Graneheim, 

(2009). Granheim & Lundman (2004) hävdar att analysarbetet ska generera tydliga 

kategorier som inget material i resultatet faller emellan. Under denna studies 

analysprocess sammanfördes därför en del kategorier under arbetets gång. Studiens 

syfte var att belysa intensivvårdsmiljön som är ett tämligen brett begrepp med många 

innebörder (Rashid, 2006). Med hänsyn till att miljöbegreppet inrymmer såväl psykiska 

som inredningsmässiga dimensioner bröts resultatet ner i mindre avskilda kategorier 
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där olika delar av miljön presenterades under skilda rubriker istället för en gemensam. 

Dock gick det inte helt att efterlikna Lundman och Graneheims (2004) devis om att 

resultatmaterial bara ska kunna placeras in i en kategori då det i denna analysprocess 

presenterades områden som emellanåt tangerade andra kategoribenämningar. 

 

Resultatdiskussion 

Den fysiska och psykiska miljön  

Förförståelsen som var baserad på bakgrundsmaterial där studier påvisat att 

intensivvårdsmiljön var störande och stökig till sin karaktär var inte en gemensam 

upplevelse i de anhörigas livsvärld, utan bekräftades av en fokusgrupp. De dubbla 

känslor som de anhöriga gav uttryck för, känslan av allvar och trygghet, verifieras även 

av Wåhlin, Ek & Idvall (2009) där flertalet närstående beskrev intensivvårdstiden som 

den mest skrämmande upplevelse de varit med om samtidigt som vårdnivån var den 

bästa de någonsin stött på.  

 

Edvardsson & Wijk (2009) menar att intensivvårdsmiljön till sin karaktär förmedlar en 

bild av att patienterna är under god uppsikt genom att de är under tung medicinsk 

övervakning. På detta vis känner sig de anhöriga i trygga händer, men att denna 

trygghet ofta hotas när patienterna flyttas vidare till andra avdelningar (ibid.).   Det är 

inte osannolikt att den fysiska miljön inom intensivvården även kan bli sekundär för de 

anhöriga i förhållande till den psykosociala atmosfär som de samtidigt verkar inom 

(Fontaine, Prinkey-Briggs & Pope-Smith, 2001). Studien påvisar att de anhöriga 

fokuserar nästan uteslutande på sin sjuke familjemedlem och ockuperas av tankar kring 

dennes tillstånd och därmed blir stundtals oförmögna att ta in den omkringliggande 

miljön. Den vårdande atmosfären är för de närstående den mest betydande faktorn och 

tangerar således den fysiska miljöns betydelse vilket bekräftas av Wåhlin, Ek & Idvall 

(2009) och Karlsson, Tisell, Engström & Andershed (2011). Att anhöriga ibland i 

mindre utsträckning reflekterar över den omkringliggande miljön överensstämmer till 

viss del med resultatet till denna studie då en fokusgrupp skiljde ut sig genom att inte 

reflektera nämnvärt över interiör eller utformning av rummet. Denna grupp befann sig 

vid intervjutillfället fortsatt i sjukvårdsmiljö. Beroende på var i krisbearbetningen en 

människa befinner sig kan enligt Husserl (1970) påverka den upplevda livsvärlden. Den 

grupp som inte reflekterade över rummets utformning kan anses befinna sig i 
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reaktionsfasen där de inträffade händelserna precis börjat klarna för de anhöriga 

(Cullberg, 2006).  

 

Interiören i rummet   

Trots att flertalet närstående inte direkt reagerade på färgerna så kan en undermålig 

färgsättning ha negativ påverkan på hur patienter och dess anhöriga reagerar och en 

avsaknad av färg förvärrar stress (Fontaine, Prinkey-Briggs & Pope-Smith, 2001). Det 

finns tidigare evidens för att färgsättning och målningar med anknytning till grönt och 

naturmiljöer har positiv inverkan på både patienter som anhörigas välbefinnande inom 

intensivvårdsmiljö (Parsons & Hartig, 2000; Ulrich, 1991; Ulrich, 1999). I 

intensivvårdsrum designat med målningar av berg och grönt färgsatta väggar har de 

anhöriga i studier uppvisat en lägre förekomst av psykisk ohälsa liksom att patienterna 

har behövt mindre doser analgetikum (Diette, Lechtzin, Haponik, Devrotes & Rubin, 

2003; Tse, Chung & Wong, 2002; Ulrich, Simons & Miles; 2003).  

 

Studier påvisar att onaturligt stark belysning utan hänsyn till dygnsrytm har tydligt 

negativa effekter på kroppens fysiologiska processer och i intensivvårdsmiljön är det 

inte heller helt ovanligt att belysningen dessutom reflekteras i apparatur (Rashid, 2006; 

Fontaine, Prinkey-Briggs & Pope-Smith, 2001; Ågård & Harder, 2006). En vårdmiljö 

som präglas av naturlig ljussättning och belysning, i synnerhet under förmiddagens 

timmar, bidrar till att minimera förekomsten av psykisk ohälsa och depression hos 

närstående och patienter efter intensivvård (Benedetti, Colombo, Barbini, Campori & 

Smeraldi, 2001; Terman, Terman, Lo & Cooper, 2001; Wallace-Guy, Kripke, Jean-

Louis, Langer, Elliot & Tuunainen, 2002). Naturligt fönsterljus är något som har direkt 

påverkan på intensivvårdsrummets ljussättning och tidigare forskning har påvisat att 

tillgången till fönster förser patienten med möjligheter att orientera sig och vila ögonen 

på något annat än taket som annars utgör dennes huvudsakliga blickfång (Stein-Parbury 

& McKinley, 2000). Detta var en aspekt som framkom i resultatet till genomförd studie 

där de anhöriga själva kopplat patientens förvirring till intensivvårdsrummets tak.  

 

Upplevelsen av ljudnivån  

Tidigare studier om ljudnivån i intensivvårdsmiljö av Alameddine, Dainty, Deber & 

Sibbald (2009) och McGrath (2008) har påvisat dess höga frekvens. Trots att de 

anhöriga befinner sig i samma miljö skiljer sig deras upplevda livsvärld i denna studies 
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resultat genom att ljuden istället var betryggande. Även tidigare forskning styrker att 

ljudnivåerna inte varit besvärande för de anhöriga i någon betydande utsträckning 

(Karlsson, Tistell, Engström & Andershed, 2011).  Ulrich, Lawson & Martinez (2003) 

menar att en hög ljudnivå kan ha negativ påverkan på anhöriga och patienter och bidra 

till stress trots att den initialt inte upplevs som ett problem. Designen av 

intensivvårdsrummet spelar här en viktig roll för att inte förstärka eller reflektera ljuden 

menar Walder, Francoli, Meyer, Lancon & Romand (2000).  

 

Att vara nära sin sjuke familjemedlem   

I resultatet till denna studie framkommer en tämligen tveklös beskrivning av 

svårigheter som de anhöriga upplevt med möjligheten till avskildhet. Samma 

upplevelse styrks av Johansson, Fridlund & Hildingh (2005) där de anhöriga också gav 

uttryck för bristande avskildhet och där anhörigrummen fyllde en mycket viktig 

funktion för att kunna samla sig. Uppfattningen att anhörigrummen var för små och 

otillfredsställande har även belägg i tidigare forskning om anhörigas erfarenheter av 

intensivvårdsmiljön (Karlsson, Tistell, Engström & Andershed, 2011; Curry, 1995; 

Heyland, Rocker, Dodek, Kutsogiannis, Konopad, Cook… et al. (2002). Rummets 

design har också en direkt påverkan på de anhörigas möjlighet att vara nära patienten 

och delaktiga i vården (Rashid, 2006). Ur denna aspekt är tygskynken ur de anhörigas 

livsvärld en undermålig åtgärd för att avskilja patientplatsen. Barlas, Sama, Ward & 

Lesser (2001) menar att skynken därför borde ersättas av väggar i någon form.  Rashid 

(2006) hävdar vidare att de anhöriga bör ha en tydligt avgränsad yta nära patientens 

säng. Den upplevda avskildheten mellan patienter och dess anhöriga inom intensivvård 

ökar markant i de fall då patienten vårdas i enkelrum (Chaudhury, Mahmood & 

Valente, 2003). I dessa rum känner sig de anhöriga överlag mer avslappnade, vågar 

närvara i större utsträckning och de problem som kan tillstöta med besökstider blir ofta 

färre. Att befinna sig nära den sjuke familjemedlemmen är en copingstrategi som 

framkom i detta resultat som även är ekvivalent med tidigare forskning (Burr 2001; 

Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005; Wåhlin, Ek & Idvall, 2009). Enligt deras studier 

är de anhöriga i mindre eller högre grad medvetna om att deras närhet och stöd är 

viktigt för patientens tillfrisknande. Närheten tillfredsställer även de närståendes behov 

av kontroll och ger dem möjlighet att övervaka den vården som ges (McKiernan & 

McCarthy, 2010). 
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Intensivvårdssjuksköterskans betydelse     

Överlag hade alla de anhöriga i denna studie positiva erfarenheter från mötet med 

intensivvårdssjuksköterskorna. Forskning understryker att intensivvårdssjuksköterskor 

med sin höga kompetens förmedlar trygghet till de anhöriga, främst genom deras 

möjlighet att kunna ge tydlig och förståelig information (De Jong & Beatty, 2000; 

Heyland, Rocker, Dodek, Kutsogiannis, Konopad, Cook et al., 2002; McKiernan & 

McCarthy, 2010). Benner, Kyriakidis, Stannard (2011) menar att anhöriga känner av 

om den information de får lämnas med ointresse eller med faktisk intention att 

närstående ska förstå. Informationen bör vara kontinuerlig för att upprätthålla de 

närståendes förmåga att bemästra sin roll. Att värdesätta när 

intensivvårdssjuksköterskor ser till patientens välbefinnande och tilltalar denne vid 

namn är andra viktiga åtgärder som många närstående i tidigare forskning, liksom i 

denna studie, värderat som betydelsefullt (Johansson, Fridlund & Hilding, 2005; 

McKiernan & McCarthy, 2010). Genom dessa handlingar förmänskligas den svårt 

sjuke patienten som annars tenderar att försvinna i all teknisk utrustning (Karlsson, 

Tistell, Engström & Andershed, 2011).  Intensivvårdssjuksköterskor kan genom att 

lyssna och samtala om andra händelser i livet med de närstående underlätta för dem att 

förbise de svåra upplevelser de genomgår för en stund (Wåhlin, Ek & Idvall, 2009; 

Johansson, Fridlund & Hilding, 2005; McKiernan & McCarthy, 2010; Engström, 

Andersson & Söderberg, 2008).  Utifrån denna bakgrund är det viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskan gör sig tillgänglig och lyssnar till de anhörigas berättelser. 

Det framkom i denna studies resultat att ett negativt möte med 

intensivvårdssjuksköterskor lätt kan överskugga de positiva intrycken i de anhörigas 

livsvärld. Denna slutsats skildras även i ytterligare forskning där de anhöriga redogör 

för att de inte vågat markera mot dåligt bemötande i rädsla för att detta ska gå ut över 

vården. Anhöriga bildar sig snabbt en uppfattning av intensivvårdssjuksköterskorna de 

möter och de första intrycken består länge (Wåhlin, Ek & Idvall, 2009; Curry, 1995).  

 

En osäker tillvaro   

Resultatet påvisade att flera anhöriga skildrade en livsvärld där osäkerhet och 

försiktighet styrde deras inledande möten med sin sjuke familjemedlem. Ett flertal 

studier belägger att upplevelse av maktlöshet intimt är sammankopplad till de anhörigas 

ovisshet (Ågård & Harder, 2006; Holden, Harrison & Johnson, 2002; Heyland, Rocker, 

Dodek, Kutsogiannis, Konopad, Cook et al., 2002). Intensivvårdsmiljön är ofta en 
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obekant miljö som de anhöriga saknar erfarenhet från och därför är det vanligt att de 

närstående är osäkra på vad vårdgivarna förväntar sig av dem och vad som är säkert att 

göra i interaktion med sin sjuke familjemedlem menar Benner, Kyriakidis & Stannard  

(2011). Information och instruktioner som gavs från intensivvårdssjuksköterskorna till 

de anhöriga i denna studie fungerade betryggande då en del närstående fick olika 

uppgifter tilldelade sig. Tidigare empiri belyser att närstående upplever att dessa 

uppgifter stärker deras känsla av kontroll (Karlsson, Tistell, Engström & Andershed, 

2011; Ågård & Harder, 2006; Wåhlin, Ek & Idvall, 2009).   

 

Att söka information är en vanlig copingstrategi och insamlas ofta av anhöriga genom 

att observera vårdpersonalens handlingar (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005; 

Ågård & Harder, 2006).  De anhöriga som i denna studie valde att själva dokumentera 

vårdtiden kan förstås med bakgrund i att olika människor tar in och bearbetar 

information vid helt skilda tillfällen, i synnerhet om deras livsvärld präglas av kris och 

stress menar Cullberg (2006) och Husserl (1970). Samtidigt kan en annan aspekt vara 

att när människor utsätts för nya extrema situationer förefaller en del ta till åtgärder 

som de annars inte skulle göra för att behärska sin nya situation (Curry, 1995). I en 

fokusgrupp i föreliggande studie framfördes att återgång till arbetet var en viktig ventil 

för de anhöriga för att kunna bemästra sina känslor. Att arbeta och ha kontakt med det 

dagliga livets åtaganden är ofta en betydelsefull åtgärd i närståendes livsvärld menar 

Ågård & Harder (2006). Arbetet hjälper de anhöriga att få distans till det skedda och 

komma i fas med sitt känsloliv och vara betydelsefull genom att klara av vardagliga 

sysslor (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005).  

Slutsats 

I denna studie har det framkommit att de anhöriga överlag har varit nöjda med 

intensivvården och dess miljö. Vårdnivån som sådan anses vara förknippad skicklig 

personal med kontroll över deras sjuka familjemedlemmar. Var de anhöriga befunnit 

sig i sina krisbearbetningsfaser har påverkat hur omfattande de analyserat sin 

omgivande miljö. I det primära skedet inne på intensivvårdsavdelning är de anhöriga 

helt upptagna med att rikta all energi mot sin sjuke familjemedlem. Dock har många av 

denna studies närstående efterfrågat bättre möjlighet till avskildhet, varmare färger i 

rummet och en belysning som är bättre anpassad efter dygnsrytmen. Det har blivit 

tydligt i denna studie att anhöriga hanterar sin situation på olika sätt och det är viktigt 
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att intensivvårdssjuksköterskor är medvetna om dessa strategier. En viktig aspekt att ha 

i åtanke att människor i kris inte alltid agerar som förväntat och deras handlingar måste 

förstås utifrån människors behov av kontroll.  

Klinisk betydelse 

Denna studies resultat kan förhoppningsvis bidra till en större förståelse för anhörigas 

olika sätt att bemästra en krissituation. Författarna upplever att det som framkommit i 

denna studie även kan underlätta för vårdpersonal i mötet med anhöriga som på egen 

hand dokumenterar sitt vårdförlopp genom olika handlingar. Resultatet understryker 

vikten av att skapa fler och bättre utrymmen för de anhöriga att vistas inom. Författarna 

till denna studie anser att flera förbättringar i intensivvårdsrummet kan genomföras för 

att skapa en mer harmonisk miljö. Färgsättning och belysning behöver ses över. Taken 

skulle kunna målas så att de anhöriga och patienterna kan fästa blicken på något. Fler 

fönster inne på salarna är önskvärt för ökad tillgång till naturligt ljus. Tydligare och 

bättre avskildhet mellan patientplatserna behövs. Placeringen av teknisk apparatur 

kanske kan flyttas från patientsängens huvudända till en annan del av 

intensivvårdsrummet. Bättre stolar och en tydligare zon ämnad för de anhöriga behövs 

nära patientsängen. Rummen som sådana är också i behov av att göras större för att 

respektive patientplats på allvar ska leva upp till Svenska Intensivvårdsregistrets 

rekommendationer om 20 m
2
.  

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Resultatet i denna studie visar att det vore intressant att genomföra en klinisk studie där 

ett intensivvårdsrum inreds med hänsyn till tidigare forskning avseende färgsättning, 

ljus, ljud samt placering av möblemang.  I denna miljö skulle forskning kunna bedrivas 

vad det gäller anhörigas upplevelser samt patienters tendenser till att utveckla delirium 

och posttraumatiskt stressyndrom. Med denna forskning skulle sjukvården komma 

närmare svaret på frågan hur intensivvårdsrummets utformning påverkar anhörigas och 

patienters välbefinnande.  

 

Vidare vore det intressant att utforska vilka faktorer det är som gör att anhöriga känner 

sig trygga i intensivvården och varför glappet mellan intensivvård och vårdavdelning 

upplevs som så stort. 
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BILAGOR 

Bilaga 1.  

INTERVJUGUIDE  

Berätta om er själva, vilka är ni? 

Hur var det när ni fick reda på att er XX låg på intensiven? Vad väckte det för känslor, 

tankar? 

Vad kände/tänkte ni första gången ni kom in på intensiven?  

Vad kände/tänkte ni inför varje besök?  

Hur ser det ut på salen första gången ni kliver in där?, Beskriv vad ni ser.  Är det några 

speciella känslor ni minns?  

Hur tänker ni omkring utformningen av rummet? 

Var det svårt att närma sig er XX?  

Hur upplevde ni möjlighet till avskildhet?  

Fanns det andra patienter? Hur upplevde ni det?  

 

Hur skulle ni beskriva er relation till intensivvårdssjuksköterskan? 

Hur uppfattar ni informationen kring vård?  

Kände ni er delaktiga i hans vård?  

Upplever ni att ni fick stöd i att hantera er roll som anhöriga? 
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